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Szanowni Państwo,

Kiedy podczas Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 
w 2015 r. zapowiadaliśmy prowadzenie otwartej i przej-
rzystej polityki informacyjnej, traktowaliśmy to jako sta-
łe zobowiązanie do tego, by wyczerpująco informować 
członków samorządu o działaniach podejmowanych przez 
władze Izby. Przygotowany przed rokiem raport o funk-
cjonowaniu samorządu i spotkanie omawiające najważ-
niejsze jego części okazały się doskonałymi narzędziami 
komunikacyjnymi. Stąd kolejna, ulepszona edycja raportu 
i zaproszenie na tegoroczną konferencję podsumowującą 
ostatnie 12 miesięcy.

Kontynuowaliśmy większość inicjatyw podjętych rok wcześniej, w dal-
szym ciągu wielki wysiłek wkładaliśmy też w konsultacje nowelizacji 
ustawy o biegłych rewidentach. Zgodnie z zapowiedziami uruchomi- 
liśmy nową odsłonę strony internetowej PIBR i dbamy o to, aby stano-
wiła dobre źródło informacji zarówno o życiu samorządu, jak i rynków 
kapitałowych. Dzięki pracy Komisji ds. standaryzacji usług świadczo-
nych przez biegłych rewidentów światło dzienne ujrzał wyczekiwany 
„Przewodnik MSB – procedury”, a jego publikacji towarzyszyła seria 
spotkań w regionalnych oddziałach. Z kolei Centrum Edukacji KIBR 
przebudowało ofertę szkoleń, nie tylko rozszerzając zakres tematów, 
ale też przygotowując nowe materiały edukacyjne i metodyczne.
O tym wszystkim przeczytają Państwo na kolejnych stronach. Zawsze 
też zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z członkami poszczegól-
nych komisji KRBR.

Zapraszam do lektury

Krzysztof Burnos 
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Słowo wstępne
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Wiek Liczba biegłych 
rewidentów

20–25 0

26–30 19

31–35 346

36–40 985

41–45 1034

46–50 563

51–55 338

56–60 510

61–65 793

66–70 1012

71–75 539

76–80 415

81–85 287

86–90 120

91–95 33

96–99 3

6 997
liczba biegłych 
rewidentów

Struktura 
wieku

Przychody firm audytorskich 
z czynności rewizji finansowej 

w 2016 r. (w tys. zł)

4 495

2 502

Zawód wykonywało 
3199 biegłych rewidentów

Średnia wieku biegłych 
rewidentów wynosi 56 lat

Profesja w liczbach

Profesja 
w liczbach

 

dane na 31 maja 2017 r.
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1 579
firm audytorskich

Na polskim rynku 
funkcjonuje

Liczba czynności 
rewizji finansowej w 2016 r.

Przychody firm audytorskich 
z czynności rewizji finansowej 

w 2016 r. (w tys. zł)

Średnia wieku biegłych 
rewidentów wynosi 56 lat

Profesja w liczbach

Wyszczególnienie Łącznie Bez BIG4 BIG4

badania obligatoryjne 27 256 21 734 5 522

badania fakultatywne 4 916 4 384 532

przeglądy obligatoryjne 2 031 1 062 969

przeglądy fakultatywne 480 402 78

inne czynności obligatoryjne 2 979 2 448 531

inne czynności fakultatywne 778 492 286

Razem 38 440 30 522 7 918
w tym w podwykonawstwie 1 158 1 156 2

Wyszczególnienie Łącznie Bez BIG4 BIG4

przychody z czynności rewizji finansowej 671 717 301 763 369 954

średni przychód za 1 czynność 17,5 9,9 46,7

 

869 własnych działalności gospodarczych

589 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

49 spółek komandytowych

28 spółek cywilnych

22 spółki partnerskie

12 związków rewizyjnych

7 spółek jawnych

2 spółki akcyjne

1 spółdzielnia
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Finanse samorządu

Finanse samorządu 
w 2016 r.

Przychody operacyjne ogółem (w tys. zł) 22 263

składki członkowskie 2 671 12%

opłaty z tytułu nadzoru* 12 601 57%

opłaty z tytułu wpisu na listę 104 <1%

opłaty za egzaminy od kandydatów 2 716 12%

działalność szkoleniowa i wydawnicza 4 122 19%

      PIBR bez RO PIBR 602

      Doroczna Konferencja Audytingu 475

      RO PIBR 3 045

pozostałe – operacyjne 10 <1%

zmiana stanu produktów 39 <1%

Przychody pozaoperacyjne ogółem 
(w tys. zł)

960

 PIBR bez RO PIBR 740 77%

 RO PIBR 220 23%

23 223 tys. zł 
przychody ogółem

* opłaty uwzględniają kwotę na rzecz KNA w wysokości 1 861 667 zł

Źródła finansowania PIBR

96%

4%
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23 223 tys. zł 

Finanse samorządu

Restrukturyzacja finansów samorządu, którą rozpoczę-
liśmy w obecnej kadencji, przyniosła pozytywne skutki. 
Udało się zmniejszyć straty – gdyby nie odprawy dla pra-
cowników oraz odpisy aktualizacyjne dla niesprzedanych 
certyfikatów inwestycyjnych, wynik byłby zbilansowany. 
Kolejny rok budżetowy planowalibyśmy więc z dużo więk-
szym spokojem, ale resort finansów postawił przed nami 

kolejne wyzwanie, zmniejszając nasze przychody o 1,5 mln zł. To wymaga 
ponownego poszukania źródeł oszczędności.

Jolanta Gałuszka 
Skarbnik KRBR

opłaty z tytułu nadzoru (niepomniejszone 
o udział budżetu państwa)

Biuro główne PIBR 36,93 zł

KKN 31,54 zł

KNA 14,61 zł

KRBR, w tym komisje 9,06 zł

KSD 4,13 zł

KRD 3,48 zł

KKR 0,25 zł

2009 zysk netto 902

2010 strata netto (368)

2011 strata netto (992)

2012 strata netto (1 509)

2013 strata netto (824)

2014 strata netto (1 250)

2015 strata netto (3 345)

2016 strata netto (1 136)

Wyniki finansowe
(w tys. zł)

Jak wydajemy każde 100 zł 
opłat z tytułu nadzoru?

100,00 zł
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Finanse samorządu

23 413 tys. zł 
Koszty operacyjne 

ogółem

Na co wydawane są pieniądze samorządu?

PIBR bez RO PIBR

KE i postępowanie kwalifikacyjne

koszty związane z przygotowaniem 
i przebiegiem egzaminów dla 
kandydatów na BR

43%

udział w kosztach ogólnych 36%

wynagrodzenia pracowników 
bezpośrednio obsługujących KE 
i postępowanie kwalifikacyjne (5 osób)

15%

koszty związane z posiedzeniami KE 4%

utrzymanie lokalu wykorzystywanego przez KE 2%

Kontrola i nadzór

udział w kosztach ogólnych 45%

Krajowa Komisja Nadzoru (66 wizytatorów; 
10 kontrolerów 1 stycznia 2016 r., 2 kontrolerów 
31 grudnia 2016 r.)

28%

opłata dla Komisji Nadzoru 
Audytowego 14%

wynagrodzenia pracowników 
obsługujących kontrolę i nadzór 
(11 osób)

8%

Krajowy Sąd Dyscyplinarny 3%

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny 2%

Działalność szkoleniowo-wydawnicza

udział w kosztach ogólnych 29%

organizacja Dorocznej Konferencji Audytingu 26%

działalność szkoleniowa 18%

działalność wydawnicza 15%

wynagrodzenia pracowników obsługujących 
działalność szkoleniowo-wydawniczą (3 osoby) 12%

* koszty uwzględniają kwotę na rzecz 
   KNA w wysokości 1 861 667 zł

21%
5 002 tys. zł
RO PIBR

79% 
18 411 tys. zł
PIBR bez RO PIBR*

73%

10%

17%
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Finanse samorządu

RO PIBR

szkolenia ODZ 30%

wynagrodzenia pracowników (33 osoby) 25%

pozostałe szkolenia 17%

pozostałe — operacyjne 15%

utrzymanie lokali 9%

wynagrodzenia członków organów 4%

walne zgromadzenia <1%

Koszty ogólne (w tys. zł) 7 681
działalność informacyjno-promocyjna 492 6%

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 618 8%

Krajowa Komisja Rewizyjna 32 <1%

komisje KRBR (bez Komisji ds. ewidencji oraz Komisji ds. szkoleń) 338 4%

współpraca międzynarodowa 961 13%

wynagrodzenia 19 pracowników: dyrektor, IT (2), księgowość i płace (6), prawnicy (3), 
konsultacje (1), administracja (6, w tym 2 osoby sprzątające) 1 946 25%

amortyzacja 984 13%

koszty funkcjonowania i utrzymania Biura (energia, czynsz, koszty archiwum, podatek 
od nieruchomości, ubezpieczenie, usługi pocztowe, bankowe etc.) 2 219 29%

pozostałe koszty 91 >1%

Koszty pozaoperacyjne (w tys. zł) 947

PIBR bez RO PIBR 895

 odpisy/spisania należności biegłych rewidentów oraz  
 firm audytorskich      198 

 przecena certyfikatów inwestycyjnych 613

 pozostałe 84

RO PIBR 52 
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Jak pracuje KRBR?

Jak pracuje 
Krajowa Rada 
Biegłych
Rewidentów

 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów kieruje 
samorządem biegłych rewidentów. Wspiera 
ją w tym 9 komisji.

Komisja ds. szkoleń dba o rozwój kompe-
tencji biegłych rewidentów i wywiązywanie 
się z obowiązku obligatoryjnego dosko-
nalenia zawodowego. Ustala tematykę 
i zasady odbywania ODZ.

Komisja ds. standaryzacji usług świadczo-
nych przez biegłych rewidentów wspiera 
Radę w stanowieniu krajowych standardów 
rewizji finansowej i zasad wewnętrznej 
kontroli jakości. Działa na rzecz promo-
wania rozwoju innych usług biegłego 
rewidenta oraz wspierania rozwoju usług 
małych i średnich firm audytorskich.

Komisja ds. finansowych dba o politykę 
finansową Izby. Do jej głównych zadań 
należy rekomendowanie KRBR planów 
finansowych PIBR oraz kontrola ich wyko-
nania, a także rekomendowanie wysokości 
składek członkowskich i opłat z tytułu 
nadzoru.

Komisja ds. etyki zajmuje się standarda-
mi etycznymi dla biegłych rewidentów. 
Upowszechnia zasady etyki jako wzorca 
postępowania etycznego i gwaranta nieza-
leżności.

Komisja ds. współpracy międzynarodowej 
dba o prowadzenie aktywnej polityki mię-
dzynarodowej PIBR. Monitoruje inicjatywy 

światowe i europejskie dotyczące zawodu 
i rynku audytorskiego oraz współpracę 
z międzynarodowymi organizacjami.

Komisja do opiniowania aktów prawnych 
monitoruje, analizuje i opiniuje projek-
towane zmiany legislacyjne dotyczące 
kwestii istotnych z punktu widzenia wyko-
nywania zawodu biegłego rewidenta oraz 
z zakresu prawa gospodarczego, finansów, 
rachunkowości oraz rewizji finansowej.

Komisja ds. komunikacji działa na rzecz 
budowy prestiżu Izby i profesji biegłego 
rewidenta. Jest odpowiedzialna za działa-
nia komunikacyjne PIBR.

Komisja ds. ewidencji jest odpowiedzialna 
za rozpatrywanie wniosków ws. wpisów 
i skreśleń biegłych rewidentów oraz firm 
audytorskich do badania sprawozdań fi-
nansowych, a także za wydawanie legity-
macji biegłego rewidenta. Rekomenduje 
również KRBR wysokość kar w odpowiedzi 
na wnioski KKN oraz KNA.

Komisja programowa ds. Dorocznej Konfe-
rencji Audytingu powołana w 2016 r. zaj-
muje się koncepcją i programem Dorocznej 
Konferencji Audytingu.

Skład Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów

wybranej na czteroletnią 

kadencję podczas VIII 

Krajowego Zjazdu Biegłych 

Rewidentów

Krzysztof Burnos 
prezes

Ewa Sowińska 
zastępca prezesa

Barbara Misterska-Dragan 
zastępca prezesa

Małgorzata Janusz 
sekretarz

Jolanta Gałuszka 
skarbnik

Marek Błaszczak

Henryk Dąbrowski

Henryk Drewniak

Monika Kaczorek

Andrzej Karpiak

Adam Kęsik

Jan Letkiewicz

Maciej Ostrowski

Ernest Podgórski

Hanna Sztuczyńska

sk
ła

d 
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Jak działają organy PIBR?

Krajowa Komisja Nadzoru
KKN w 2016 r. wykonała 53 kontrole firm audytorskich 
badających JZP i 252 kontrole w pozostałych firmach 
audytorskich.
Skontrolowano i poddano kontroli łącznie 599 
dokumentacji z badania; w 240 stwierdzono co najmniej 
jedną nieprawidłowość.

KKN zatrudnia obecnie 2 kontrolerów i 65 wizytatorów.

Do KRD wpłynęło 14 wniosków o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego wobec kluczowych 
biegłych rewidentów wskutek przeprowadzonych 
w 2016 r. kontroli w podmiotach badających JZP. 
Ponadto w 2016 r. do KRD przekazano 1 wniosek 
z kontroli wykonanej w 2015 r. Przekazano 6 wniosków 
do KRBR o nałożenie kary dotyczących kontroli 
w 2016 r. i 1 wniosek do KRBR o kary dotyczący kontroli 
w 2014 r. W 2016 r. przekazano 28 wniosków do KRD 
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec 
biegłych rewidentów i 24 wnioski do KRBR o nałożenie 
kary dotyczące kontroli w pozostałych podmiotach 
(niebadających JZP) przeprowadzonych w 2015 r.

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny
KRD procedował w 2016 r. 495 spraw, z czego 259 spraw 
dotyczyło niewywiązania się z obowiązku szkolenia.

Krajowy Sąd Dyscyplinarny wydał 179 orzeczeń:

Jak działają 
organy PIBR

305 kontroli 

599 dokumentacji 

2 kontrolerów

65 wizytatorów

495 spraw

179 orzeczeń

na 120 spraw w KSD:  

zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej – 8
kary pieniężne – 60
nagany – 29
upomnienia – 32
umorzenia postępowania – 18
uniewinnienia obwinionych – 4
przerwy i odroczenia w rozprawach – 15
zażalenia – 13

dotyczyło braku obligatoryjnego 
szkolenia

spraw z inicjatywy KKN

sprawy z inicjatywy
innych podmiotów

58

58

4
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Nowa strona internetowa

Nowa strona 
internetowa 
PIBR

Wyróżniona wiadomość 
Tutaj publikujemy informacje o istotnych 

wydarzeniach z życia samorządu, 
najważniejszych inicjatywach PIBR, 

najciekawszych publikacjach

Aktualności 
Trzy najnowsze newsy 
i linki do kolejnych

Kalendarium 
Najbliższe wydarzenia samorządowe 

oraz ze świata finansów. Również 
archiwum

Przez wiedzę do sukcesu 
• Alerty PIBR: bieżące zmiany 

w Krajowych Standardach Rewizji 
Finansowej

• e-Biblioteka i e-Księgarnia: publikacje 
PIBR (oraz takich instytucji, jak 

Accountancy Europe, IFAC, KNF czy NIK) 
do pobrania lub kupienia

• Z prac nad ustawą: 
sprawozdanie z działań samorządu 
podczas konsultacji nowej ustawy 

o biegłych rewidentach
• Prawo i standardy: międzynarodowe, 

krajowe i wewnętrzne regulacje zawodu 
biegłego rewidenta

CEK 
Link do podstrony 
Centrum Edukacji

Przegląd prasy 
Omówienie najważniejszych 
artykułów dotyczących biegłych 
rewidentów, rachunkowości, 
rynków kapitałowych.

Pasek najpilniejszych komunikatów

Dla Biznesu/ 
https://www.pibr.org.pl/pl/

biznes

Biegli Rewidenci/
https://www.pibr.org.pl/pl/

biegli

Firmy audytorskie/
https://www.pibr.org.pl/pl/

firmy-audytorskie

Kandydaci/
https://www.pibr.org.pl/pl/

kandydaci
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Aktualności 
Trzy najnowsze newsy 
i linki do kolejnych

Nowa strona internetowa

Zgodnie z ubiegłorocznymi zapowiedziami w styczniu 
2017 r. uruchomiliśmy całkowicie przebudowaną stronę 
internetową PIBR. Zaprojektowaliśmy bardziej przejrzy-
sty wygląd poszczególnych informacji i nowy ich układ, 
dostosowany do czterech głównych grup użytkowników. 
Duży nacisk położyliśmy na promowanie usług biegłych 
rewidentów – pokazujemy, że biegły to nie tylko audytor, 

ale też doradca w rozwoju biznesu.
Nowy serwis to również efektywne narzędzie elektronicznej komunikacji 
z PIBR. Strona umożliwia wysyłanie zapytań, składanie zgłoszeń o zmia-
nie danych biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, oświadczeń o sa-
mokształceniu, sprawozdań rocznych, a także zapoznanie się z wynikami 
egzaminów.

Małgorzata Janusz 
Sekretarz KRBR
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Działalność szkoleniowa

Działalność 
szkoleniowa

Szkolenia w ramach obligatoryjnego 
doskonalenia zawodowego prowadzi 
67 jednostek:

• Centrum Edukacji KIBR

• 15 firm audytorskich

• 31 jednostek związanych z SKwP

• 20 regionalnych oddziałów PIBR

W 2016 r. przeprowadziły one 512 szkoleń 
w ramach obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego; 217 z nich zostało zorgani-
zowanych przez RO PIBR i/lub Centrum 
Edukacji KIBR.

Spośród 7 086 biegłych rewidentów 
podlegających obligatoryjnemu doskona-
leniu zawodowemu 5 700 wywiązało się 
z obowiązku odbycia przynajmniej mini-
malnej liczby godzin szkoleń ODZ.

PIBR wydał Informator komisji ds. szkoleń 
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów doty-
czący odbywania obligatoryjnego dosko-
nalenia zawodowego w 2017 r.

PIBR opracował także narzędzie do pod-
sumowania statusu biegłego rewidenta 
w zakresie doskonalenia zawodowego 
w cyklu rozliczeniowym 2015-2017.

PIBR zorganizował kolejne spotkania wy-
kładowców szkoleń z autorami materiałów 
szkoleniowych oraz drugie już spotkanie 
z cyklu „Jaka edukacja przyszłości, czyli 
o skutecznych szkoleniach dla biegłych 
rewidentów”.

Regionalny 
Oddział PIBR 

Miejsce 
w 2016 r. 

Miejsce 
w 2015 r.

Biegli,
którzy wypełnili 

obowiązek – w %

BIELSKO-BIAŁA 1 1 94%

KATOWICE 2 2 88%

KOSZALIN 2 2 88%

POZNAŃ 3 2 87%

RZESZÓW 4 5 86%

CZĘSTOCHOWA 5 4 85%

WARSZAWA 6 5 84%

SZCZECIN 6 7 84%

GDAŃSK 7 4 82%

TARNÓW 7 4 82%

LUBLIN 7 7 82%

BYDGOSZCZ 8 7 81%

OLSZTYN 8 6 81%

GORZÓW WLKP 9 3 80%

BIAŁYSTOK 9 10 80%

KRAKÓW 9 5 80%

ŁÓDŹ 10 7 79%

WROCŁAW 10 7 79%

SUWAŁKI 10 11 79%

ZIELONA GÓRA 11 9 75%

TORUŃ 11 7 75%

LEGNICA 11 8 75%

WŁOCŁAWEK 12 3 71%

OPOLE 12 7 71%

KIELCE 12 9 71%

ELBLĄG 13 13 65%

RADOM 14 16 64%

W których RO biegli najlepiej 
wypełniają obowiązek szkoleniowy?
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PIBR rozszerzył zakres samokształcenia 
zawodowego biegłych rewidentów o szkolenia 
z kompetencji miękkich – między innymi 
umiejętności negocjacyjnych czy technik radzenia 
sobie ze stresem.

Od 2017 r. biegli rewidenci mają do dyspozycji 
aż 28 tematów obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego, co znacznie zwiększa różnorodność 
dostępnych opcji kształcenia.

Działalność szkoleniowa

PIBR opracował także „Wytyczne organizacyjno-meto-
dyczne”, w których omówiono m.in. metodykę, techniki 
i sposób prowadzenia zajęć oraz wymiar czasu i możliwe 
formy prowadzenia szkoleń.

Wsłuchujemy się w potrzeby biegłych rewidentów i sta-
ramy się odpowiadać na zapotrzebowanie rynku. W listo-
padzie 2016 r. zapytaliśmy biegłych rewidentów o prefe-
rencje dotyczące tematów szkoleniowych w ramach 
ODZ – i wszystkie najpopularniejsze zagadnienia zostały 
uwzględnione w propozycjach tematów na rok 2018. Roz-
szerzyliśmy też tematykę szkoleń m.in. o zagadnienia 

związane z rozwojem kompetencji osobistych czy raportowaniem niefi-
nansowym. Zamierzamy także stworzyć platformę e-learningową na po-
trzeby kształcenia przez Internet. Dbałość o stały rozwój kompetencji 
biegłych rewidentów to jeden z priorytetów KRBR.

Ewa Sowińska 
Zastępca prezesa KRBR
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Działalność szkoleniowa

Centrum Edukacji KIBR uruchomiło w 2016 r. 24 kursy w ramach 
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i pozostałych tematów.

Łącznie przeszkolono 377 uczestników.

CEK wydał 6 zeszytów materiałów szkoleniowych na potrzeby 
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Opracował także nową 
serię wydawniczą wraz z elementami pomocniczymi (segregator, 
notatnik).

Centrum Edukacji KIBR koordynowało projekty szkoleniowe finansowane 
ze środków Banku Światowego:

MSB w praktyce 
• 620 uczestników 
• 31 grup szkoleniowych 
• 9 lokalizacji 
• e-mailingi, powiadomienia SMS, 
   kontakt telefoniczny

Działalność CEK

Misją CEK jest zarządzanie i inwestowanie w wiedzę 
biegłych rewidentów. Tworzymy materiały do szko-
leń w ramach ODZ, ale przygotowujemy także publi-
kacje wykraczające poza ich zakres. Co istotne, wie-
le z nich dostępnych jest bezpłatnie w e-Bibliotece 
serwisu PIBR. Nadzorujemy realizację kluczowych 
projektów szkoleniowych PIBR, ściśle współpracu-
jąc przy tym z Komisją ds. szkoleń. Wspieramy także 
PIBR w przedsięwzięciach wydawniczych. Naszym ce-
lem jest jeszcze większa profesjonalizacja i standar-
dyzacja współpracy PIBR z zewnętrznymi podmiotami 
realizującymi szkolenia.

Paweł Tyszer 
Dyrektor CEK

Inne usługi biegłego rewidenta 
• 750 uczestników 
• 25 grup szkoleniowych 
• 5 lokalizacji 
• e-mailingi, powiadomienia SMS,          

kontakt telefoniczny
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Przewodnik MSB — Procedury

Tworząc „Przewodnik”, szczególny nacisk położyliśmy 
na przedstawienie zagadnień w sposób prosty, jasny 
i komunikatywny. Nasza publikacja ma nie tylko opisy-
wać, ale w pierwszej kolejności wyjaśniać stosowanie 
MSB w praktyce. O potrzebie tej i podobnych publika-
cji świadczy choćby bardzo wysoka frekwencja pod-
czas spotkań z cyklu „Z «Przewodnikiem» po Polsce”. 
Usłyszeliśmy nawet, że na taki materiał biegli czekali 
25 lat. Przed nami jeszcze wizyty i spotkania z biegłymi 
rewidentami z Białegostoku, Suwałk, Warszawy, Kielc, 
Radomia i Olsztyna. Podróż z „Przewodnikiem” koń-
czymy 7 lipca.

Barbara Misterska-Dragan 
Zastępca prezesa KRBR

Przewodnik MSB 
Procedury

Komisja KRBR ds. standaryzacji usług świadczonych 
przez biegłych rewidentów opracowała obszerny 
podręcznik, wspomagający stosowanie Międzyna-
rodowych Standardów Badania. „Przewodnik MSB — 
Procedury” to gotowe narzędzie, obejmujące zbiór 
procedur oraz wzorów dokumentacji do stosowania 
i wykorzystania w badaniu sprawozdań finansowych 
zgodnym z MSB.

Adresatem publikacji – dostępnej bezpłatnie w e-Bi-
bliotece na stronie PIBR – są przede wszystkim biegli 
rewidenci pracujący dla małych i średnich przedsię-
biorstw. Wydaniu „Przewodnika” towarzyszy seria 
spotkań z biegłymi z poszczególnych oddziałów re-
gionalnych. Dotychczas w spotkaniach wzięło udział 
około tysiąca biegłych rewidentów z regionalnych 
oddziałów PIBR w Białymstoku, Bielsku-Białej, Byd-
goszczy, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie 
Wielkopolskim, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, 
Legnicy, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, 
Suwałkach, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu, Warszawie, 
Włocławku, Wrocławiu i Zielonej Górze.
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Organizacja Cel Członkowie Efekty

Accountancy 
Europe

Lobbowanie na rzecz inte-
resów biegłych rewidentów 
w UE. 
Lobbowanie obejmuje 
obszary audytu, corporate 
governance, systemu podat-
kowego, sprawozdawczości 
finansowej i niefinansowej.

50 organizacji europejskich 
zrzeszających łącznie ok. 
miliona biegłych rewidentów 
z 37 krajów, w tym wszystkich 
członków UE.

•  Eliminacja radykalnych postulatów z Zielonej Księgi 
(patrz tabela niżej). Ostateczny kształt reformy sys-
temu badań sprawozdań finansowych w UE zacho-
wuje przy izbach biegłych rewidentów kompetencje 
w zakresie kontroli jakości nJZP oraz skalowalność 
regulacji europejskich w odniesieniu badań nJZP.

• Pojawienie się dyrektywy ds. raportowania niefinanso-
wego. Budowanie świadomości roli biegłego rewidenta 
w procesie raportowania CSR.

•  Wpływ na kształt reformy systemu podatkowego 
w UE. Budowanie świadomości roli biegłego rewidenta 
w procesie transparentności podatkowej.

IFAC Rozwój standardów dla 
wysokiej jakości za-
wodowych usług biegłych 
rewidentów i księgowych.

175 organizacji zrzeszających 
łącznie 3 miliony księgowych i 
biegłych rewidentów z ponad 
130 krajów, w tym wszystkich 
członków UE.

• Rozwój standardów badań, etyki, innych usług zawo-
dowych.

• Promowanie roli księgowego i biegłego rewidenta 
w rozwoju gospodarki globalnej.

• Wskazywanie globalnych i lokalnych szans oraz zagro-
żeń dla profesji:
- wpływ nowych technologii na przyszłość profesji, 
   cyberbezpieczeństwo,
- zintegrowane raportowanie,
- rosnąca rola profesji w procesach zarządzania 
   ryzykiem, corporate governance.

Common 
Content

Rozwój i harmonizacja 
wymagań kwalifikacyjnych 
dla kandydatów na biegłych 
rewidentów w UE zgodnie ze 
standardami IFAC.

13 organizacji europejskich. Wzmacnianie głosu izb biegłych rewidentów w obronie 
przed ingerencją polityków UE w zakres wymagań dla 
kandydatów na biegłych rewidentów.

Postulaty Zielonej Księgi Końcowy efekt osiągnięty dzięki działalności Accountancy Europe

W całości odebrać izbom biegłych rewidentów w UE uprawnienia do 
przeprowadzenia kontroli jakości firm audytorskich.

Izby biegłych rewidentów w UE mogą pod nadzorem publicznym 
przeprowadzać kontrole jakości badań nJZP. Odebrano jedynie 
możliwość kontroli badań JZP.

W całości odebrać izbom biegłych rewidentów w UE uprawnienia do 
prowadzenia spraw dyscyplinarnych dotyczących badań.

Izby biegłych rewidentów w UE mogą pod nadzorem publicznym 
prowadzić postępowania dyscyplinarne dotyczące badań nJZP. 
Odebrano jedynie możliwość prowadzenia spraw dyscyplinarnych 
dotyczących badań JZP.

Zakazać firmom audytorskim wykonywania innych usług poza zle-
ceniami atestacyjnymi.

Nie wprowadzono zakazu. 

Zakazać wykonywania innych usług na rzecz badanych jednostek. Nie wprowadzono zakazu.

Wprowadzić europejski paszport biegłego rewidenta i europejski 
rejestr biegłych rewidentów.

Nie wprowadzono europejskiego rejestru biegłych rewidentów 
oraz możliwości swobodnego wykonywania badań przez biegłych 
rewidentów w całej UE bez jakichkolwiek ograniczeń.

Wprowadzić „ograniczone badanie” lub zwolnienie z obowiązku 
badania części rynku MSP.

Nie wprowadzono ograniczenia.
Wprowadzono zasady skalowalności.

W jaki sposób działalność Accountancy Europe wpłynęła na europejskie regulacje

Udział w pracach…

Udział w pracach 
nad międzynarodowymi 
regulacjami

Przedstawiciele PIBR biorą 
aktywny udział w pracach 

międzynarodowych 
organizacji zrzeszających 

biegłych rewidentów 
i księgowych, dzięki czemu 
mają bezpośredni wpływ na 

kształtowanie regulacyjnych 
ram naszego zawodu.
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Dotychczasowa ustawa i przepisy Nowa ustawa

Zakres kontroli jakości identyczny dla wszystkich badań 
(obowiązkowych i dobrowolnych).

Wprowadzenie rozróżnienia między badaniem obowiązkowym (usta-
wowym) i dobrowolnym.
Możliwość określenia odmiennego zakresu kontroli jakości oraz cyklu 
kontrolnego dla badań dobrowolnych.

Kontrole jakości przeprowadzane w firmach audytorskich 
niewykonujących badań (tzw. zerówki).

Brak obowiązku przeprowadzania kontroli jakości w zerówkach.

Obowiązkowy dwuosobowy zespół kontrolujący firmę audytorską. Obowiązek zniesiony. Możliwość kontroli przez jedną osobę.

Brak regulacji wymagającej „skalowalnego podejścia” w kon-
trolach jakości.

Obowiązek wdrożenia przez organy kontrolujące firmy audytorskie 
skalowalnego podejścia do kontroli jakości, uwzględniającego 
rozmiary badanej jednostki oraz firmy audytorskiej.

Podstawowy cykl kontrolny dla firm badających JZP wynosi 
3 lata.
Podstawowy cykl kontrolny dla firm badających nJZP wynosi 
6 lat.

Badania dużych JZP podlegają trzyletniemu podstawowemu cyklowi 
kontrolnemu. Badania średnich i małych JZP, a także dużych, śred-
nich i małych nJZP podlegają sześcioletniemu podstawowemu cyklowi 
kontrolnemu.

Brak wymogu oparcia kontroli jakości firmy audytorskiej na 
analizie ryzyka.

Kontrola jakości (KKN, KNA) realizowana jest w oparciu o analizę 
ryzyka.

Samorząd biegłych rewidentów zobowiązany jest do zatrud-
niania na umowę o pracę kontrolerów do przeprowadzania 
kontroli w firmach audytorskich badających JZP.

Zniesiony obowiązek. Badania nJZP w firmach audytorskich badają-
cych również JZP mogą przeprowadzać wizytatorzy.

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nie jest 
możliwe, jeśli w ciągu ostatnich 3 lat biegły rewident sporzą-
dzał sprawozdanie finansowe lub prowadził księgi rachunkowe 
klienta.

Złagodzenie zasady niezależności - przeprowadzenie badania spra-
wozdania finansowego nie jest możliwe, jeśli w okresie objętym bada-
niem lub poprzedzającym go biegły rewident sporządzał sprawozdanie 
finansowe lub prowadził księgi rachunkowe klienta.

Brak regulacji statusu biegłego rewidenta seniora. Zapis nadający biegłym rewidentom, którzy zakończyli aktywność 
zawodową, tytuł biegły rewident senior, z jednoczesnym zwolnieniem 
z obowiązków szkoleń zawodowych oraz opłacania składek członkow-
skich.

Nowa ustawa o biegłych rewidentach jest jedną 
z najbardziej restrykcyjnych w UE, ale w toku 

konsultacji udało się wprowadzić wiele 
korzystnych rozwiązań.

Nowa ustawa…

Nowa ustawa 
o biegłych 
rewidentach
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Udział PIBR w debacie publicznej

Biuro prasowe
W tej kadencji zainspirowaliśmy ponad 100 obszernych 
publikacji w prasie i serwisach internetowych. Wypowiedzi, 
wywiady i teksty przedstawicieli PIBR ukazywały się 
w opiniotwórczych mediach.

Udział PIBR
w debacie 
publicznej
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Konferencje, kongresy, debaty
W tej kadencji PIBR objął swym patronatem 33 wydarzenia 
związane z gospodarką, finansami i rachunkowością.

Przedstawiciele KRBR występowali jako eksperci na ponad 
70 konferencjach i sympozjach, z czego ponad 20 miało 
charakter międzynarodowy.

Stała komunikacja ze środowiskiem
Od początku kadencji na stronie PIBR pojawiło się 

ok. 400 komunikatów i ok. 250 artykułów prasowych.

Rozesłano ok. 200 mailingów z najważniejszymi informacjami.

Udzielono ok. 400 konsultacji.

Przedstawiciele KRBR spotkali się z biegłymi rewidentami z niemal 
wszystkich oddziałów regionalnych.

Powstała strona internetowa Dorocznej Konferencji Audytingu.

W maju Krzysztof Burnos mówił 
uczestnikom Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego o tym, jak biegli rewidenci 
wspierają biznes w zarządzaniu ryzykiem 
inwestycyjnym.

Dyskusja podczas 
Europejskiego Kongresu 
Finansowego dotyczyła 

między innymi roli biegłych 
rewidentów w odbudowie 

zaufania do systemu 
podatkowego.

Udział PIBR w debacie publicznej
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Promocja zawodu

Oprócz dotychczasowych działań – współpracy z organizacjami 
biznesowymi, uczelniami, decydentami – przygotowaliśmy 
także osobny dział serwisu internetowego PIBR, adresowany 
specjalnie do świata biznesu. Przedsiębiorcy znajdą tam 
między innymi krótki film, promujący biegłych rewidentów jako 
cennych doradców, a także całą serię ulotek, poświęconych 
różnym aspektom współpracy biegłych z firmami.

Promocja
zawodu

www.pibr.org.pl/pl/biznes
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Podczas niedawnych obchodów 25-lecia KIBR mia-
łem okazję dyskutować o konsultacjach projektu nowej 
ustawy o biegłych rewidentach, która właśnie weszła 
w życie. Dzięki stałej obecności naszego głosu w deba-
cie publicznej i w procesie legislacyjnym, budowie szero-
kich merytorycznych koalicji, a także wielkiej aktywizacji 
i integracji samorządu udało się osiągnąć najważniejszy 

cel: zachować skalowalność przepisów i uniknąć przeregulowania. To 
było kilkanaście miesięcy niezwykle intensywnych działań. Uważam, 
że tak powinniśmy funkcjonować – jako samorząd proaktywnie kształ-
tujący swoje otoczenie.

Rozmawialiśmy jednak przede wszystkim o stojących przed naszym 
zawodem wyzwaniach, z których najważniejsze to niewątpliwie rozwój 
technologii informatycznych. Kluczowa staje się kwestia edukacji przy-
szłych biegłych rewidentów, również z wykorzystaniem kompetencji 
osób spoza naszego środowiska. Musimy pamiętać, że kształcenie to 
proces dwukierunkowy – moje i starsze generacje muszą nauczyć się 
rozumieć wchodzące właśnie na rynek „pokolenie Z”, aby dostosować 
narzędzia edukacyjne do jego potrzeb i przyzwyczajeń. Potrzebujemy 
także wsłuchiwać się w głos młodych, dając im odpowiednią reprezen-
tację we władzach samorządowych. To zapewni naszemu środowisku 
mocny impuls do rozwoju. Nadmierny konserwatyzm doprowadzi do 
erozji znaczenia biegłych rewidentów dla obrotu – nasz zawód zniknie 
lub zostanie zamknięty w wąskiej niszy. Warto zaznaczyć, że samorzą-
dowa aktywizacja młodych będzie zapewne wymagała zastosowania 
adekwatnych kanałów komunikacji: media społecznościowe są dla nich 
równorzędnym czy wręcz preferowanym w stosunku do tradycyjnych 
form sposobem uczestnictwa w życiu środowiska.

Krzysztof Burnos 
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Zakończenie
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dane teleadresowe

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
T: 22 637 30 81-83
F: 22 637 30 84
biuro@pibr.org.pl

www.pibr.org.pl 

Polska Izba 
Biegłych Rewidentów


