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Dokumentacja zlecenia – zapis wykonanej pracy, uzyskanych wyników oraz wniosków wyciągniętych
przez praktyka (czasem używane są terminy takie, jak „dokumenty robocze” lub „dokumentacja
pracy”).
Dla zleceń badania ustawa o biegłych rewidentach1 posługuje się terminem „dokumentacja badania”,
przez którą należy rozumieć zapis wykonanych procedur, uzyskanych odpowiednich dowodów
badania oraz wniosków biegłego rewidenta, w tym wszelkie opracowania, informacje, notatki, analizy,
sprawozdania lub oceny sporządzone na potrzeby przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.
Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firma audytorska:
1)

sporządza dokumentację klienta, która zawiera między innymi akta badań, akta zleceń usług
atestacyjnych innych niż badanie oraz akta zleceń usług pokrewnych wykonanych lub
wykonywanych na rzecz danego klienta;

2)

tworzy akta badania dla każdego badania zawierające między innymi dokumentację badania
oraz sprawozdanie z badania.

Partner odpowiedzialny za zlecenie2 – partner lub inna osoba fizyczna wskazana przez firmę, która
jest odpowiedzialna za zlecenie i jego wykonanie oraz za sprawozdanie, które jest wydawane
w imieniu firmy oraz która, jeżeli jest to wymagane, posiada odpowiednie uprawnienia wydane przez
organ zawodowy, prawny lub regulacyjny.
Dla zleceń badania przeprowadzanych zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, przez partnera
odpowiedzialnego za zlecenie należy rozumieć kluczowego biegłego rewidenta, tj.:


w przypadku badania sprawozdania finansowego – biegłego rewidenta wyznaczonego przez
firmę audytorską jako w głównym stopniu odpowiedzialnego za przeprowadzenie danego
badania w imieniu firmy audytorskiej, lub



w przypadku badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej –
biegłego rewidenta wyznaczonego przez firmę audytorską, jako w głównym stopniu
odpowiedzialnego za przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej w imieniu firmy audytorskiej na poziomie jednostki dominującej danej grupy
kapitałowej oraz biegłego rewidenta wyznaczonego jako w głównym stopniu odpowiedzialnego
za przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
na poziomie jednostek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym danej
grupy kapitałowej, lub



biegłego rewidenta podpisującego sprawozdanie z badania.

Dla zleceń usług atestacyjnych innych niż badanie oraz usług pokrewnych zastrzeżonych dla biegłego
rewidenta i wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu w rozumieniu
ustawy o biegłych rewidentach, przez partnera odpowiedzialnego za zlecenie należy rozumieć
biegłego rewidenta wykonującego te zlecenie atestacyjne lub świadczącego usługę pokrewną.
1

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1302).
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Pojęcia „partner odpowiedzialny za zlecenie” oraz „partner” należy czytać jako odnoszące się do ich odpowiedników
w sektorze publicznym, gdy jest to stosowne.
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Kontrola jakości wykonania zlecenia – obiektywna ocena znaczących osądów dokonanych przez
zespół wykonujący zlecenie i wyciągniętych wniosków, wykonana przez kontrolera jakości
wykonania zlecenia oraz zakończona w dacie lub przed datą sprawozdania ze zlecenia.
Kontroler jakości wykonania zlecenia – partner, inna osoba z firmy lub osoba spoza firmy
wyznaczona przez firmę w celu wykonania kontroli jakości wykonania zlecenia.
W razie świadczenia usług zastrzeżonych dla biegłych rewidentów i firm audytorskich funkcję
kontrolera jakości wykonania zlecenia może pełnić tylko biegły rewident.
Zespół wykonujący zlecenie – wszyscy partnerzy i personel wykonujący zlecenie oraz wszelkie inne
osoby, które wykonują procedury podczas zlecenia, z wyłączeniem zewnętrznego eksperta 3 oraz
audytorów wewnętrznych, którzy zapewniają bezpośrednią pomoc podczas zlecenia.
Dla zleceń badania przeprowadzonych zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, przez zespół wykonujący
badanie należy rozumieć wszystkie osoby zaangażowane w przeprowadzanie badania, w szczególności
biegłych rewidentów, osoby przeprowadzające kontrolę jakości wykonania zlecenia, kadrę kierowniczą
wyższego szczebla oraz osoby odbywające aplikację, uczestniczących w przeprowadzanym badaniu,
a także zatrudnianych przez firmę audytorską ekspertów oraz inne osoby wykonujące, w ramach danego
badania, czynności na zlecenie lub pod kontrolą biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej. Członkowie
zespołu wykonującego badanie w szczególności są niezależni od badanej jednostki i nie biorą udziału
w podejmowaniu decyzji przez badaną jednostkę co najmniej w okresie objętym sprawozdaniem
finansowym oraz okresie przeprowadzenia badania. Audytorzy wewnętrzni badanej jednostki nie mogą
zapewniać bezpośredniej pomocy w rozumieniu paragrafu 14(b) KSB 610 (Z)* podczas wykonywania
zlecenia badania, chyba że spełniają wymogi niezależności z art. 69 ust. 4-9 oraz art. 71-73 ustawy
o biegłych rewidentach.
Firma – jednoosobowa działalność**, spółka partnerska lub kapitałowa, bądź inna jednostka
zrzeszająca zawodowych księgowych, lub osoby będące ich odpowiednikami w sektorze publicznym.
Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmą audytorską jest jednostka, w której badania
sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci, wpisana na listę firm audytorskich
i prowadząca działalność w jednej z następujących form:
1)

działalności gospodarczej prowadzonej przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na
własny rachunek;

2)

spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej, w której większość głosów posiadają
biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzone co najmniej w jednym państwie Unii
Europejskiej; w spółkach, w których powołano zarząd, większość członków zarządu stanowią
biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd
składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident;

3)

spółki komandytowej, w której komplementariuszami są wyłącznie biegli rewidenci lub firmy
audytorskie, zatwierdzone co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej;

3

MSB 620 „Wykorzystanie pracy eksperta biegłego rewidenta”, paragraf 6(a), definiuje termin „ekspert biegłego
rewidenta”.

*

Krajowy Standard Badania 610 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 610 (zmienionego w 2013 r.) –
„Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych”.

** ang. sole practitioner.
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4)

5)

spółki kapitałowej lub spółdzielni, które spełniają następujące wymagania:
a)

większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci, zatwierdzeni co najmniej
w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób,
jedną z nich jest biegły rewident,

b)

większość głosów na walnym zgromadzeniu posiadają biegli rewidenci lub firmy
audytorskie, zatwierdzone co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej,

c)

większość członków organów nadzorczych stanowią biegli rewidenci, zatwierdzeni co
najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej;

spółdzielczego związku rewizyjnego, który spełnia następujące wymagania:
a)

zatrudnia do badania biegłych rewidentów,

b)

większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci, zatwierdzeni co najmniej
w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób,
jedną z nich jest biegły rewident.

Jednostka notowana na giełdzie papierów wartościowych – jednostka, której akcje, papiery
wartościowe lub instrumenty dłużne są notowane na uznanej giełdzie papierów wartościowych lub
znajdują się w obrocie na podstawie regulacji uznanej giełdy papierów wartościowych lub innego
ekwiwalentnego organu.
Sieć – większa struktura:
(i)

której celem jest współpraca, oraz

(ii)

której wyraźnym celem jest udział w zyskach lub kosztach, albo która posiada wspólnego
właściciela, system kontroli lub zarządzanie, wspólną politykę i procedury zarządzania jakością,
wspólną strategię biznesową, korzysta ze wspólnego znaku firmowego lub znaczącej części
zasobów zawodowych.

Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, przez sieć należy rozumieć strukturę:
a)

której celem jest współpraca, i do której należy biegły rewident lub firma audytorska oraz

b)

której celem jest podział zysków lub kosztów, lub która funkcjonuje w ramach wspólnych
powiązań właścicielskich, lub która posiada wspólną politykę i procedury kontroli jakości, lub
która posiada wspólną strategię gospodarczą, lub która korzysta ze wspólnego oznaczenia lub
znaczącej części zasobów.

Firma należąca do sieci – firma lub jednostka, która należy do sieci firm.
Partner – każda osoba umocowana do zobowiązania firmy do wykonania zlecenia usług zawodowych.
Personel – partnerzy i pracownicy firmy.
Zawodowy osąd – zastosowanie stosownych szkoleń, wiedzy i doświadczenia, w kontekście
standardów zawodowych, przy podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących kierunków działań
odpowiednich dla zaprojektowania, wdrożenia i działania systemu zarządzania jakością firmy.
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Standardy zawodowe (w kontekście MSZJ 1) – standardy usług wydawane przez IAASB, które zostały
zdefiniowane w Przedmowie do międzynarodowych standardów zarządzania jakością, badania,
przeglądu, innych usług atestacyjnych i pokrewnych oraz stosowne wymogi etyczne.
Dla zleceń badania, usług atestacyjnych innych niż badania oraz usług pokrewnych zastrzeżonych
w Polsce dla biegłego rewidenta, przez standardy zawodowe należy rozumieć krajowe standardy
wykonywania zawodu, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach.
Racjonalna pewność (w kontekście zleceń badania i zarządzania jakością) – wysoki, choć nie
absolutny, poziom pewności.
Stosowne wymogi etyczne – zasady etyki zawodowej i wymogi etyczne, które mają zastosowanie do
zawodowych księgowych przy podejmowaniu się zleceń, które są badaniami lub przeglądami
sprawozdań finansowych lub zleceniami innych usług atestacyjnych i pokrewnych. Stosowne wymogi
etyczne zazwyczaj obejmują postanowienia Kodeksu IESBA dotyczące badań lub przeglądów
sprawozdań finansowych lub zleceń innych usług atestacyjnych lub pokrewnych, wraz z wymogami
krajowymi, które są bardziej wymagające.
Biegli rewidenci w Polsce podlegają wymogom etycznym wynikającym z:
1)

ustawy o biegłych rewidentach oraz

2)

zasad etyki zawodowej przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, tj.
Międzynarodowego Kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych
standardów niezależności) IESBA (dalej: „Kodeks IESBA”).

Pracownicy – specjaliści niebędący partnerami, w tym zatrudnieni przez firmę eksperci.
Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, ilekroć w krajowych standardach wykonywania zawodu lub
krajowych standardach kontroli jakości jest mowa o:
zawodowym księgowym albo praktyku – rozumie się przez to biegłego rewidenta wpisanego do
rejestru biegłych rewidentów;
badaniu – rozumie się przez to badanie ustawowe lub badanie dobrowolne;
przeglądzie sprawozdania finansowego – rozumie się przez to przegląd skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej lub sprawozdania finansowego przeprowadzany
zgodnie z krajowymi standardami przeglądu;
usługach atestacyjnych – rozumie się przez to usługi mające na celu uwiarygodnienie w wysokim lub
umiarkowanym stopniu zagadnień obejmujących w szczególności informacje finansowe
i niefinansowe, systemy, procesy, a także aspekty zachowań lub postaw określonych podmiotów,
w oparciu o dowody uzyskane w trakcie przeprowadzenia odpowiednich procedur, stanowiące
podstawę wydawanej, zgodnie z przyjętymi kryteriami, oceny zagadnień będących przedmiotem tych
usług, zamieszczonej w sprawozdaniu z wykonanej usługi;
usługach pokrewnych – rozumie się przez to usługi polegające na przeprowadzeniu uzgodnionych
procedur, wykonywanych w oparciu o uzgodniony cel, zakres prac i sposób ich wykonania, których
opis i wynik są przedstawione w raporcie z wykonania usługi, lub usługi kompilacji informacji
finansowych, których celem jest wykorzystanie wiedzy z zakresu rachunkowości do zebrania,
sklasyfikowania i podsumowania informacji finansowych;
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sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – rozumie się
pisemny raport z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego badanej jednostki
zawierający opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym;
zawodowym sceptycyzmie – rozumie się przez to postawę polegającą na krytycznym nastawieniu
biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, czujności wobec warunków mogących wskazywać na
ewentualne zniekształcenie spowodowane błędem lub oszustwem oraz krytyczną ocenę dowodów.
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