
KRAJOWA RADA 

BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Sprawozdanie z działalności za 2019 r. na podstawie 

art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, z późn. zm.)

WWarszawa, 31 marca 2020 r.

Niniejsze sprawozdanie nie jest sprawozdaniem z działalności, o którym mowa w art. 49 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351).



 

Spis treści 

 

Wprowadzenie .......................................................................................................................... 2 

Ewidencja biegłych rewidentów oraz firm audytorskich .................................................... 4 

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów .......................... 8 

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe ............................................................................... 9 

Krajowe standardy wykonywania zawodu oraz krajowe standardy kontroli jakości .... 15 

Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów.................................................................. 21 

Postępowanie dyscyplinarne wobec biegłych rewidentów .............................................. 22 

Opłata roczna z tytułu nadzoru ........................................................................................... 22 

Nakładanie na firmy audytorskie sankcji administracyjnych ........................................... 22 

Informacje na temat rozwiązywania umów o badanie sprawozdań finansowych ........ 25 

Przychody oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu nadzoru publicznego 27 

IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów .............................................................................. 30 

XX Doroczna Konferencja Audytingu .................................................................................. 34 

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach...................................................................... 35 

Pozostałe najważniejsze decyzje KRBR ............................................................................... 35 

Informacje dodatkowe w zakresie statystyki dotyczącej biegłych rewidentów oraz firm 

audytorskich ........................................................................................................................... 40 

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego w 2019 r. ......................................................................................................... 43 

 

 

  



Sprawozdanie KRBR za 2019 r.  

 

Strona 2 z 46 

Wprowadzenie 

 

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w związku z obowiązkami informacyjnymi 

wynikającymi z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 poz. 1421 z późn. zm. − zw. dalej: 

„ustawą”). 

 

Przekazana informacja obejmuje 2019 r. i dotyczy: 

− wpisów i skreśleń z rejestru biegłych rewidentów (zw. dalej: „rejestrem”) oraz listy firm 

audytorskich (zw. dalej: „listą”), w tym m.in. przyjętych regulacji, działań organizacyjnych, 

postępowań w sprawie wpisów i skreśleń, liczby wpisów i skreśleń, a także postępowań 

administracyjnych w sprawie skreślenia z rejestru i listy, 

− postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów, 

− obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, w tym  

m.in. przyjętych regulacji, poczynionych działań organizacyjnych, 

− krajowych standardów wykonywania zawodu, 

− krajowych standardów kontroli jakości, 

− zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, 

− postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów, 

− opłaty rocznej z tytułu nadzoru w części kierowanej do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, 

− nakładania na firmy audytorskie kar, o których mowa w art. 183 ust. 1 ustawy, 

− rozwiązywania umów o badanie sprawozdań finansowych, 

− przychodów oraz wydatków związanych z realizacją przez PIBR zadań z zakresu nadzoru 

publicznego, 

− pozostałych najważniejszych decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (zw. dalej: 

„KRBR”). 

 

Do ww. informacji dołączono również dane statystyczne, dotyczące biegłych rewidentów oraz 

firm audytorskich na dzień 31 grudnia 2019 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 

sprawozdania, jak również wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2019 r., stanowiący załącznik nr 2. 

W trakcie roku sprawozdawczego weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 
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poz. 1421 z późn. zm.) której przepisy nie wpłynęły na zakres obowiązków sprawozdawczych 

KRBR w okresie wrzesień-grudzień 2019 r. Ustawa obowiązuje od dnia 5 września 2019 r. 

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach wprowadziła szereg znaczących zmian w systemie 

nadzoru, wprowadzając przy okazji wiele zmian dla biegłych rewidentów i firm audytorskich. 

W dniu 24 października 2019 r. na stronie internetowej samorządu zostały opublikowane, 

przygotowane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w tym zakresie dwa przewodniki: 

„Zmiany do ustawy o biegłych rewidentach” oraz „Miniprzewdnik – znowelizowana ustawa 

o biegłych rewidentach”, w których przedstawiono kluczowe obowiązki biegłych rewidentów 

oraz firm audytorskich wynikające ze zmiany przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. 

o biegłych rewidentach. 
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Ewidencja biegłych rewidentów oraz firm audytorskich 
 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. decyzjami KRBR: 

− 141 osób zostało prawomocnie wpisanych do rejestru, 

− 594 biegłych rewidentów skreślono prawomocnie z rejestru, w tym: 

− 351 na wniosek biegłego rewidenta, 

− 32 z powodu śmierci, 

− 211 na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy (nieuiszczanie składek członkowskich 

za okres dłuższy niż rok), 

− 54 firmy audytorskie zostały prawomocnie wpisane na listę, 

− 151 firm audytorskich zostało prawomocnie skreślonych z listy, w tym: 

− 113 na wniosek, 

− 8 z powodu śmierci biegłego rewidenta prowadzącego firmę audytorską w formie 

działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek, 

− 16 z powodu skreślenia z rejestru biegłego rewidenta prowadzącego firmę audytorską 

w formie działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek, 

− 8 na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy (zaprzestanie spełniania wymogów, o których 

mowa w art. 46 pkt 2-5 ustawy), 

− 4 na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 7 (kara administracyjna), 

− 2 w związku z wykreśleniem działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

 

Obowiązująca od 2017 r. ustawa wprowadziła instytucję biegłego rewidenta seniora. Na dzień 

31 grudnia 2019 r. rejestr biegłych rewidentów seniorów liczył 1089 osób. 
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W 2019 r. KRBR prowadziła 276 (w tym 213 z 2018 r. oraz 63 z 2019 r.) postępowania 

administracyjne w sprawie skreślenia biegłych rewidentów z uwagi na nieuiszczanie składek 

członkowskich. Spośród ww. spraw wydała 274 uchwały, w tym 151 skreśleń z rejestru biegłych 

rewidentów (113 z 2018 r. oraz 38 z 2019 r.), a także 123 umorzenia postępowań 

administracyjnych w sprawie skreśleń z rejestru biegłych rewidentów (99 z 2018 r. oraz 

24 z 2019 r.). Do rozpatrzenia na 2020 r. pozostały 2 sprawy (1 z 2018 r., która decyzją KNA 

została zwrócona do ponownego rozpatrzenia oraz 1 z 2019 r.). 

 

W 2019 r. KRBR pozostawiła bez rozpoznania 4 wnioski o skreślenie z listy firm audytorskich 

z powodu braku przekazania akt badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat 

i dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości. 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostawały w toku: 

− 2 postępowania administracyjne wszczęte z urzędu w sprawie skreślenia z rejestru biegłych 

rewidentów z powodu nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż rok 

(w oparciu o art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy), 
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− 1 postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu w sprawie skreślenia z listy firm 

audytorskich (w oparciu o art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy – zaprzestanie spełniania wymogów, 

o których mowa w art. 46 ustawy), 

− 1 postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów 

na podstawie art. 5 ust. 2a poprzednio obowiązującej ustawy), 

− 24 postępowania administracyjne w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów, 

− 5 postępowań administracyjnych w sprawie wpisu na listę firm audytorskich (na podstawie 

art. 57 ust. 4 ustawy), 

− 26 postępowań administracyjnych w sprawie skreślenia z rejestru biegłych rewidentów 

(na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. na wniosek), 

− 24 postępowania administracyjne w sprawie skreślenia z listy firm audytorskich 

(na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. na wniosek). 

 

 

Dodatkowo w 2019 r. KRBR przyjęła następujące uchwały i komunikaty (chronologicznie): 

▪ w kadencji 2015-2019: 

− uchwałę nr 3139/50/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany procedury wpisu 

do rejestru biegłych rewidentów, 

− uchwałę nr 3140/50/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany procedury wpisu na 

listę firm audytorskich, 

− komunikat nr 40/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany wzorów wniosków 

o wpis na listę firm audytorskich, 

− komunikat nr 42/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wystąpienia z samorządu 

biegłych rewidentów, 

− komunikat nr 43/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowego wzoru 

wniosku o skreślenie firmy audytorskiej z listy firm audytorskich, 

− uchwałę nr 3312/51/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury skreślenia 

z rejestru biegłych rewidentów na wniosek, 

− uchwałę nr 3313/51/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury skreślenia 

z listy firm audytorskich na wniosek, 

▪ w kadencji 2019-2023: 

− uchwałę nr 375/5/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury skreślenia 

z rejestru biegłych rewidentów na wniosek, 
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− uchwałę nr 376/5/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury wpisu 

do rejestru biegłych rewidentów, 

− uchwałę nr 377/5/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury skreślenia 

z listy FA na wniosek, 

− uchwałę nr 378/5/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury wpisu 

na listę firm audytorskich, 

− uchwałę nr 379/5/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru 

zawiadomienia o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta, 

− uchwałę nr 380/5/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

sprawozdania firmy audytorskiej, 

− komunikat nr 1/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany wzorów wniosków o wpis 

na listę firm audytorskich, 

− komunikat nr 2/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru formularza 

zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta. 

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych 

rewidentów 

 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. KRBR podjęła (w porozumieniu z Komisją 

Egzaminacyjną) następujące uchwały, dotyczące postępowania kwalifikacyjnego  

dla kandydatów na biegłych rewidentów i/lub funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnej  

(w kolejności chronologicznej): 

▪ w kadencji 2015-2019: 

− nr 3311/51/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie sposobu i trybu archiwizacji przez 

Komisję Egzaminacyjną dokumentów postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na 

biegłych rewidentów, 

− nr 3427/52/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów 

z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów, 

− nr 3437/52a/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów,  

− nr 3438/52a/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania 

egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów (terminy egzaminów 

w okresie 29 sierpnia 2019 r. do 25 czerwca 2020 r.). 
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Ponadto sama Komisja Egzaminacyjna w okresie sprawozdawczym podjęła m.in. (w kolejności 

chronologicznej): 

− w dniu 25 stycznia 2019 r. uchwałę nr 168/1/2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie archiwizowania przez Komisję 

Egzaminacyjną dokumentów postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych 

rewidentów, 

− w dniu 22 lutego 2019 r. uchwałę nr 195/2/2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów 

z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów, 

− w dniu 22 lutego 2019 r. uchwałę nr 196/2/2019 w sprawie terminów przeprowadzania 

egzaminów z prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej (dla 

osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 i 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich i nadzorze publicznym) w 2019 r., 

− w dniu 25 października 2019 r. uchwałę nr 307/10/2019 w sprawie przekazania do 

brakowania dokumentów postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, 

− w dniu 22 listopada 2019 r. uchwałę nr 309/11/2019 w sprawie zasad współpracy Komisji 

Egzaminacyjnej z Uczelnią przy prowadzeniu studiów, 

− w dniu 22 listopada 2019 r. komunikat w sprawie odbywania aplikacji. 

 

Pozostałe informacje związane z postępowaniem kwalifikacyjnym zawarte są w sprawozdaniu 

Komisji Egzaminacyjnej za 2019 r. 

 

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe 

 

W 2019 r. KRBR podjęła m.in. następujące uchwały w sprawie obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego dla biegłych rewidentów: 

▪ w kadencji 2015-2019: 

− uchwałę nr 3316/51a/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu tematycznego 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 r. (przez KRBR 

VII kadencji), która nie została zatwierdzona przez Komisję Nadzoru Audytowego (KNA 

pismem z dnia 13 maja 2019 r. przekazała zastrzeżenia do ww. uchwały),  

▪ w kadencji 2019-2023: 
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− uchwałę Nr 99/2/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zakresu tematycznego 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 r. Uchwała 

w dniu 7 sierpnia 2019 r. została zatwierdzona przez KNA, 

− uchwałę nr 241/3/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany wytycznych 

organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych 

rewidentów w 2019 r., 

− uchwałę nr 242/3/2019 w sprawie organizacji XX Dorocznej Konferencji Audytingu 

zmienionej uchwałą Nr 254/4/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji XX 

Dorocznej Konferencji Audytingu (gdzie wskazano, że Konferencja w dniu 26 listopada 

2019 r. będzie miała charakter szkolenia obligatoryjnego (a udział w niej zaliczał będzie 

8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego z tematu 15 „Zmiany regulacji 

w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie” 

w ramach bloku tematycznego „Rewizja finansowa”, natomiast udział w pozostałych dniach 

Konferencji zaliczał będzie 8 godzin samokształcenia zawodowego w 2019 r., 

− uchwałę Nr 398/5a/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie w sprawie wytycznych 

organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych 

rewidentów w 2020 roku, 

− uchwały nr od 505/6/2019 do 507/6/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wpisu 

do wykazu jednostek uprawnionych, 

− uchwałę nr 589/7a/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wytycznych 

organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych 

rewidentów w 2019 roku. 

 

W 2019 r. szkolenia z zakresu ODZ mogły przeprowadzać: 

− PIBR (organizująca szkolenia poprzez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego 

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, a także regionalne oddziały PIBR), 

− jednostki uprawnione, o których mowa art. 10 ust. 2 ustawy, w tym: 

− 27 jednostek znajdujących się w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych 

w Polsce, 

− 17 pozostałych jednostek uprawnionych, z których większość (14) to firmy audytorskie. 

 

Zgodnie z przepisami ustawy, KRBR prowadziła wykaz jednostek uprawnionych  

do przeprowadzania ODZ, który publikowany był na stronie internetowej www.pibr.org.pl. 

http://www.pibr.org.pl/
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Łącznie w 2019 r. organizatorzy szkoleń zorganizowali 567 szkoleń stacjonarnych, co stanowiło 

niewielki spadek względem roku poprzedniego. Wynik ten jest jednak oceniany pozytywnie, 

m.in. dlatego, że utrzymało się duże zainteresowanie wśród biegłych rewidentów nową ofertą 

szkoleniową, a rok 2019 był drugim z 3-letniego okresu rozliczeniowego 2018-2020. 

 

 

Liczba szkoleń stacjonarnych w 2018 r. i 2019 r. 
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Wśród wszystkich jednostek organizujących szkolenia największą aktywnością wykazały się 

następujące: 

 

5 jednostek, które zorganizowały 

największą liczbę szkoleń stacjonarnych 

 

 
 

 

Najszerszą ofertę szkoleniową (w oparciu o przeprowadzone szkolenia stacjonarne) oferowały 

uczestnikom szkoleń regionalne oddziały PIBR, Centrum Edukacji PIBR, dwie jednostki z SKwP 

oraz jedna z jednostek uprawnionych, która w ofercie również posiadała szkolenia w ramach 

e-learningu. 
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Wśród szkoleń stacjonarnych, najpopularniejszymi tematami były szkolenia z aktualizacji 

wiedzy z zakresu prawa podatkowego trzech nowo wprowadzonych tematów dotyczących 

KSH, metod wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności oraz wykorzystania 

procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych, a także z aktualizacji 

prawa bilansowego oraz MSSF 16.  

 

6 najpopularniejszych tematów szkoleniowych w ramach szkoleń stacjonarnych 
 

 
 

 

W związku z utrzymującą się w 2019 r. popularnością szkoleń realizowanych w formie warsztatu 

(Stosowanie MSB w praktyce oraz Wycena przedsiębiorstw…), a także rekomendacjami KRBR 

dotyczącymi liczebności grup szkoleniowych zawartymi w Wytycznych organizacyjno-

metodycznych…, w 2019 r. zaobserwowano ponowny spadek średniej liczebności grup 

szkoleniowych. 
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Średnia liczba uczestników szkoleń stacjonarnych w 2018 r. i 2019 r. 

 

 
 

 

Oprócz szkoleń stacjonarnych realizowanych w 2019 r. jednostki uprawnione przeprowadzały 

szkolenia w formie e-learningu. W tym obszarze zanotowano satysfakcjonujący wzrost 

przeszkolonych uczestników, względem roku poprzedniego. W trybie e-learningu 

przeszkolono 1.619 uczestników. 

 
 

Liczba uczestników uczestniczących w szkoleniach e-learning 

w ramach ODZ 
 

 

 
 

 

W 2019 r. KRBR nie przeprowadzała wizytacji szkoleń ODZ w jednostkach uprawnionych. 
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Informacje dotyczące realizacji ODZ w 2019 r. przez biegłych rewidentów 

 

W 2019 r. 6061 biegłych rewidentów podlegało obowiązkowi obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego. Osoby wpisane do rejestru w 2019 r. (141) zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy nie 

podlegały obowiązkowi szkolenia w 2019 r. Spośród 6061 biegłych rewidentów zobowiązanych 

do szkolenia: biegłych rewidentów:  

− 5.077 osób wywiązało się z obowiązku odbycia co najmniej minimalnej liczby godzin 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, 

− 984 osoby nie wywiązały się z obowiązku odbycia minimalnej liczby godzin 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. 

Spośród osób, które nie wywiązały się z obowiązku odbycia minimalnej liczby godzin ODZ  

(984 osób): 

− 545 osób zostało prawomocnie skreślonych z rejestru w 2019 r., 

− 56 osób zostało prawomocnie skreślonych z rejestru w 2020 r. 

W trakcie 2019 r. 26 biegłych rewidentów uzyskało pozytywną zgodę KRBR na odbycie 

ODZ   terminie późniejszym.  

 

Krajowe standardy wykonywania zawodu oraz krajowe standardy 

kontroli jakości 
 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. KRBR podjęła następujące uchwały 

dotyczące krajowych standardów wykonywania zawodu: 

• w kadencji 2015-2019: 

− nr 2997/49a/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania (800 

(Z), 805 (Z), 810 (Z)1 wprowadzającą jako krajowe standardy badania, zmienione 

międzynarodowe standardy badania wydane przez Międzynarodową Federację 

Księgowych za pośrednictwem Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej 

i Usług Atestacyjnych (ang. International Auditing and Assurance Standards Board, 

„IAASB”). Standardy zastąpiły standardy, które stanowiły odpowiednio załączniki nr 1.34, 

1.35, 1.36 do uchwały Nr 2041/37a/2018 KRBR z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych 

standardów wykonywania zawodu. Zmienione standardy mają odpowiednio zastosowanie: 

 
1  Uchwała została uchylona uchwałą nr 3430/52a/2019 a standardy w niezmienionym brzmieniu 

włączone do uchwały uchylającej.  
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KSB 800 (Z) i KSB 810 (Z) do wykonywania usług dotyczących sprawozdań finansowych 

sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2019 r. lub później z możliwością 

ich wcześniejszego zastosowania, KSB 805 (Z) do badań pojedynczych składników 

sprawozdania finansowego lub określonych elementów, kont lub pozycji za okresy 

kończące się dnia 31 grudnia 2019 r. lub później z możliwością jego wcześniejszego 

zastosowania. W przypadku badań pojedynczych składników sprawozdania finansowego 

lub określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego sporządzonych 

na określony dzień, KSB 805 (Z) stosuje się do badań takich informacji sporządzonych na 

dzień 31 grudnia 2019 r. lub później z możliwością jego wcześniejszego zastosowania. 

31 stycznia 2019 r. uchwała została zatwierdzona przez Komisję Nadzoru Audytowego. 

(Uchwała nr 2997/49a/2019 została podjęta po wniesieniu przez Komisję Nadzoru 

Audytowego zastrzeżeń do poprzedniej uchwały nr 2470/45/2018 w tej samej sprawie); 

− nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz 

innych dokumentów.2, 3 17 kwietnia 2019 r. uchwała została zatwierdzona przez Komisję 

Nadzoru Audytowego. Uchwała nr 3430/52a/2019 to jeden pakiet wszystkich krajowych 

standardów badania w brzmieniu międzynarodowych standardów badania („KSB”)4. 

Uchwała wprowadziła obowiązek stosowania już tylko jednej wersji KSB. Oznacza to, że 

biegły rewident przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego lub innej 

historycznej informacji finansowej, niezależnie od tego za jaki okres zostało ono 

sporządzone, powinien stosować najnowszą wersję standardów i nie powinien stosować 

już wersji wcześniejszych;  

− nr 3436/52e/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie krajowych standardów przeglądu, 

krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych 

 
2  Załączone do uchwały - inne dokumenty: „Przedmowa do dokumentów międzynarodowych 

standardów kontroli jakości, badania, przeglądu, innych usług atestacyjnych i pokrewnych” oraz 

„Międzynarodowe ramowe założenia usług atestacyjnych” mają zastosowanie również do krajowych 

standardów wykonywania zawodu przyjętych uchwałą nr 3436/52e/2019. 
3  Do uchwały włączono: 

− zmienione „7” (KSB: 700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)) – wraz z przykładami 

ilustrującymi sprawozdanie z badania w niezmienionym brzmieniu w stosunku do wcześniejszej 

ich wersji z uchwały nr 2039/37a/2018 (uchwała ta została uchylona) oraz  

− zmienione „8” (KSB: 800 (Z), 805 (Z), 810 (Z)) – wcześniej przyjęte uchwałą nr 2997/49a/2019 

(uchwała ta została uchylona). 
4 Przetłumaczone zostało brzmienie międzynarodowych standardów badania opublikowanych przez 

IAASB w opracowaniu pt.: „Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other 

Assurance, and Related Services Pronouncements 2016-2017” 
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standardów usług pokrewnych.5 Standardy mają zastosowanie odpowiednio: KSP - do 

przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 

grudnia 2019 r. lub później, KSUA oraz KSUP - do wykonywania usług rozpoczętych po 

dniu 31 grudnia 2019 r. Uchwała wprowadziła również możliwość wcześniejszego 

stosowania tych standardów począwszy od dnia wejścia w życie uchwały, tj. z dniem jej 

zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego, które miało miejsce 3 czerwca 2019 r. 

Ww. uchwała zapewnia obowiązywanie jednej wersji KSP (została użyta identyczna 

konstrukcja przepisu jak w odniesieniu do KSB). Oznacza to, że biegły rewident dokonując 

przeglądu sprawozdania finansowego, niezależnie od tego za jaki okres zostało ono 

sporządzone, będzie stosował najnowszą wersję standardu bez konieczności korzystania 

z wersji wcześniejszych; 

− nr 3589/54/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie krajowych 

standardów badania oraz innych dokumentów (wprowadzającą zmiany do uchwały 

nr 3430/52a/2019 KRBR z dnia 21 marca 2019 r.). 13 maja 2019 r. uchwała została 

zatwierdzona przez Komisję Nadzoru Audytowego; 

− nr 3598/54a/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie krajowego standardu usług 

pokrewnych 4401PL – „Uzgodnione procedury wykonywane w związku z transakcjami 

papierami wartościowymi wymagającymi sporządzenia prospektu”. Nowy standard jest 

pierwszym standardem opracowanym w całości przez KRBR, odmiennie od pozostałych 

krajowych standardów wykonywania zawodu, które są przyjęte w brzmieniu standardów 

międzynarodowych po ich przetłumaczeniu na język polski. Standard określa wymogi 

dotyczące świadczenia usług przeprowadzania procedur należytej staranności (due 

dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej i wydawania listów 

poświadczających (comfort letters), wykonywanych w związku z prospektem emisyjnym 

badanej jednostki. Standard dotyczy usług kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania 

rynku kapitałowego. Jednostki zainteresowania publicznego (JZP) i banki oferujące mogą 

dzięki niemu korzystać ze wsparcia biegłego rewidenta w takim zakresie, w jakim jest to 

niezbędne do zapewnienia, że przy pozyskaniu kapitału dochowano należytej staranności. 

Z kolei biegli rewidenci, którzy zastosują się do postanowień standardu nie złamią zasad 

niezależności wymaganych przez ustawę o biegłych rewidentach, co oznacza możliwość 

 
5  Uchwała została podjęta celem udostępnienia standardów w możliwie najnowszym brzmieniu 

standardów międzynarodowych, po ich przetłumaczeniu na język polski. Przyjęte standardy znajdują 

się w opracowaniu IAASB pt. „Handbook (…) 2016-2017”. 
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kontynuacji świadczenia usług badania dla JZP. Standard ma uniwersalny charakter i może 

być także stosowany do usług wykonywanych na rzecz jednostek niebędących jednostkami 

zainteresowania publicznego. Standard ma zastosowanie do usług rozpoczętych po 31 

grudnia 2019 r. z możliwością wcześniejszego jego zastosowania. 19 lipca 2019 r. uchwała 

została zatwierdzona przez Komisję Nadzoru Audytowego.  

• w kadencji 2019-2023: 

− nr 104/2a/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie krajowego 

standardu usług pokrewnych 4401PL. 

 

Ponadto w 2019 r. KRBR wydała (w kolejności chronologicznej): 

• w kadencji 2015-2019: 

− komunikat nr 44/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie stosowania krajowych standardów 

badania. Komunikat wyjaśniał do jakich okresów mają zastosowanie postanowienia 

uchwały nr 3430/52a/2019 i przyjęte nią standardy. 

• w kadencji 2019-2023: 

− komunikat nr 3/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia przykładowej umowy 

o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego. Zmiana 

przykładowej umowy wynikała między innymi z otrzymanego pisma Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych prezentującego pogląd, że firmy audytorskie i biegli 

rewidenci występują w roli samodzielnych administratorów w rozumieniu przepisów 

„RODO”6, jak również szeregu zmian w przepisach prawa i regulacjach zawodowych, jakie 

nastąpiły od czasu udostępnienia przez KRBR poprzedniej wersji przykładowej umowy 

o przeprowadzenie badania ustawowego klienta, który nie jest JZP (komunikat nr 36/2018 

oraz komunikat nr 38/2018). 

  

 
6  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), („RODO”). 
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Inne zadania, związane ze standardami badania, zrealizowane w 2019 r., były następujące: 

− 13 lutego 2019 r. na stronie internetowej samorządu został opublikowany specjalny alert, 

poświęcony badaniu sprawozdania finansowego za 2018 r. Alert zawierał podsumowanie 

najważniejszych zmian w przepisach prawa oraz standardach dotyczących badania 

sprawozdania finansowego za 2018 rok. Miał na celu wsparcie w procesie przeprowadzania 

takiego badania, a także sprawozdawania jego wyników. Przypominał również o nowej, 

elektronicznej postaci sprawozdania z badania, które powinno być opatrzone podpisem 

kwalifikowanym oraz wyjaśniał, na czym polegają zmiany w standardach, w tym wymogi 

dotyczące nowego układu i zakresu informacyjnego sprawozdania z badania (uchwała nr 

2039/37a/2018 KRBR z dnia 19 lutego 2018 r. w  sprawie krajowych standardów badania 

(700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)); 

− 15 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej PIBR udostępniono pięć alertów (nr. 37-41) 

poświęconych zmienionym standardom z grupy 7, tj. KSB 700(Z), KSB 701, KSB 705(Z), KSB 

706(Z), KSB 720(Z). W związku z wejściem w życie w dniu 17 kwietnia 2019 r. przepisów 

uchwały nr 3430/52a/2019 13 maja 2019 r. została opublikowana aktualizacja ww. alertów 

(które odnosiły do uchylonej już uchwały nr 2039/37a/2018) oraz opublikowano dwa 

nowe, kolejne alerty nr 42 (KSB 260 (Z)) oraz 43 (KSB 570 (Z)); 

− 10 stycznia 2019 r. na stronie internetowej samorządu w panelu po zalogowaniu się na 

profil biegłego rewidenta została udostępniona pierwsza wersja narzędzia bardzo 

pomocnego w badaniu sprawozdania finansowego sporządzonego w jednej ze struktur 

logicznych (opublikowanych w BIP). Czytnik e-sprawozdań finansowych umożliwia 

odczytywanie elektronicznego sprawozdania finansowego w formacie XML. 17 maja 

2019 r. e-czytnik został udostępniony również na indywidualnych kontach poszczególnych 

firm audytorskich, aby ułatwić dostęp do niego również innym członkom zespołów 

audytorskich. 24 września 2019 r. czytnik e-sprawozdań został przez PIBR dostosowany do 

zaktualizowanych przez Ministerstwo Finansów i udostępnionych w BIP struktur 

logicznych, które obowiązują do elektronicznych sprawozdań finansowych sporządzanych 

od 1 września 2019 r. 3 października 2019 r. czytnik e-sprawozdań finansowych w formacie 

XML został udostępniony również kandydatom na biegłych rewidentów; 

− 26 lutego 2019 r., celem zapewnienia lepszego dostępu biegłym rewidentom do 

wszystkich informacji i materiałów dotyczących e-sprawozdawczości, na stronie 

internetowej PIBR została wydzielona nowa sekcja „e-Sprawozdawczość”. W tej sekcji 

https://www.pibr.org.pl/assets/file/3125,2039.%20Uchwa%C5%82a%20ws%20KSB_zmienione%20MSB_20180212.pdf
https://www.pibr.org.pl/assets/file/3125,2039.%20Uchwa%C5%82a%20ws%20KSB_zmienione%20MSB_20180212.pdf
https://www.pibr.org.pl/pl/alerty-pibr
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można znaleźć między innymi odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania (FAQ) 

opracowane przez PIBR, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Sprawiedliwości, jak 

również pomoc w elektronicznych sprawozdaniach finansowych - dostęp do 

samorządowego czytnika e-sprawozdań XML. 

 

Ponadto 14 stycznia 2019 r. wprowadzono nową formułę Konsultacji PIBR. Dotychczasowa 

formuła zakładała indywidulane odpowiedzi na pytania zgłaszane przez biegłych rewidentów 

za pomocą udostępnionego na stronie internetowej samorządu formularza „Konsultacje PIBR”. 

Zmiana dotyczyła tego, że pytania nadsyłane za pomocą formularza, mailowo czy zgłaszane 

telefonicznie są zbierane i grupowane. Następnie po dokonaniu wyboru najbardziej istotnych 

dla całego środowiska i najczęściej się powtarzających kwestii są przygotowywane odpowiedzi, 

które są publikowane na stronie internetowej PIBR w zakładce Najczęściej zadawane pytania 

(ang. Frequently Asked Questions, „FAQ”). Zakres publikowanych w nowej formule informacji 

został ograniczony do tematyki związanej ze standardami wykonywania zawodu, kontroli 

jakości oraz zasad etyki zawodowej. 22 stycznia 2019 r. na stronie internetowej PIBR 

opublikowano pierwsze wyjaśnienia dotyczące e-sprawozdawczości i sprawozdawczości 

z badania za 2018 r. Kolejne odpowiedzi zostały opublikowane 21 lutego 2019 r. 

 

Nadal obowiązuje uchwała nr 2040/37a/2018 z dnia 3 marca 2018 r. w sprawie krajowych 

standardów kontroli jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 

(„MSKJ 1”) „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań 

finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych”. 

  

https://www.pibr.org.pl/pl/pytania-i-odpowiedzi#pytanie-620


Sprawozdanie KRBR za 2019 r.  

 

Strona 21 z 46 

Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów 

 

W okresie sprawozdawczym KRBR kadencji 2015-2019 podjęła uchwałę nr 3431/52a/2019 

z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, którą – jako 

zasady etyki zawodowej obowiązujące biegłych rewidentów – wprowadzono Międzynarodowy 

Kodeks etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności) - 

polską wersję dokumentu przygotowanego przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Etycznych dla Księgowych (IESBA), działającą w ramach IFAC. Nowy Kodeks etyki ma 

zastosowanie do czynności podjętych od 1 stycznia 2020 r. Dozwolone jednak jest wcześniejsze 

jego stosowanie. Kodeksowi towarzyszy słownik definicji wybranych pojęć użytych w tej 

regulacji. 

 

Członkowie Komisji ds. etyki odbyli w okresie sprawozdawczym w Szkole Głównej Handlowej 

cykl spotkań w ramach przygotowywania „Proklamacji zasad etyki – Głos z Polski”.  

Udział w tym projekcie miał finał na arenie międzynarodowej w dniach 13-16 października 

2019 r. w Warszawie w czasie konferencji 31th Asian-Pacific Conference on International 

Accounting Issues. W konferencji, z ramienia PIBR udział wzięli: Prezes KRBR oraz członkowie 

Komisji. ds. etyki.  

 

Podczas XX Dorocznej Konferencji Audytingu, w drugim dniu Konferencji odbyła się sesja 

plenarna poświęcona w całości zagadnieniom etyki pt. „Etyka w zawodzie biegłego rewidenta 

i jej znaczenie dla interesariuszy”. Prelekcję wygłosiła prof. Anna Karmańska oraz z ramienia 

PIBR przewodnicząca Komisji. ds. etyki Joanna Żukowska-Kalita. Moderatorem panelu była Ewa 

Jakubczyk-Cały.  

 

W okresie sprawozdawczym Komisja ds. etyki udzielała również wyjaśnień i konsultacji 

dotyczących stosowania postanowień obowiązującego Kodeksu etyki w praktyce.  
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Postępowanie dyscyplinarne wobec biegłych rewidentów 

 

W okresie sprawozdawczym KRBR kadencji 2015-2019 podjęła uchwały: 

− nr 3308/51/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przekazania do Krajowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego listy biegłych rewidentów, którzy w roku 2018 nie dopełnili obowiązku 

doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów; 

− nr 3742/55/2019 w sprawie regulaminu prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przez 

Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego. 

 

Pozostałe informacje związane z postępowaniem dyscyplinarnym zawarte są w sprawozdaniach 

Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za 2019 r. 

 

 

Opłata roczna z tytułu nadzoru 

 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów kadencji 2015-2019 w dniu 12 lutego 2019 r. wydała 

komunikat Nr 41/2019 w sprawie minimalnej wysokości opłaty z tytułu nadzoru za 2019 r. – 

wskazując jej wysokość na 917 zł. 

 

 

Nakładanie na firmy audytorskie sankcji administracyjnych 

 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. KRBR podjęła 89 uchwał w sprawie 

nałożenia na firmy audytorskie kary administracyjnej.  

 

Spośród 89 powyższych uchwał, 16 podjęto w oparciu o dyspozycję art. 27 ust. 1 pkt 3 

poprzednio obowiązującej ustawy w zw. z art. 276 ust. 3 ustawy, a 1 na podstawie art. 27 ust. 1 

pkt 3 poprzednio obowiązującej ustawy w zw. z art. 280 ustawy. Wśród 17 ww. uchwał: 

− 5 dotyczyło nałożenia na firmę audytorską kary pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej 

10% przychodów osiągniętych w poprzednim roku obrotowym z wykonywania czynności 

rewizji finansowej i nie wyższej niż 250 000 zł, 

− 2 dotyczyły odmowy nałożenia ww. kary, 

− 1 dotyczyła nałożenia ww. kary i umorzenia postępowania w pozostałym zakresie, 

− 6 dotyczyło umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o nałożenie ww. kary, 
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− 1 dotyczyła odmowy nałożenia ww. kary i umorzenia postępowania, 

− 1 dotyczyła umorzenia postępowania w sprawie o nałożenie kary skreślenia firmy 

audytorskiej z listy firm audytorskich i podania do publicznej wiadomości informacji 

o stwierdzonych nieprawidłowościach i karach nałożonych na firmę audytorską jako kary 

dodatkowej, 

− 1 dotyczyła nałożenia kary skreślenia firmy audytorskiej z listy firm audytorskich. 

 

Spośród wszystkich uchwał podjętych przez KRBR w 2019 r., prowadzonych o nałożenie 

sankcji administracyjnych, o których mowa w art. 183 ust. 1 ustawy:  

− 2 uchwały dotyczyły nałożenia kary administracyjnej upomnienia, o której mowa w art. 183 

ust. 1 pkt 1 ustawy, w których jednocześnie odmówiono nakazu podania do publicznej 

wiadomości, wraz z informacją o popełnionym przez firmę audytorską naruszeniu oraz 

nałożonej za to naruszenie karze, nazwy firmy audytorskiej wraz z numerem, pod którym 

firma audytorska jest wpisana na listę oraz nakazano firmie audytorskiej powstrzymać się 

w przyszłości do określonego postępowania;    

− 6 uchwał dotyczyło nałożenia kary administracyjnej skreślenia z listy firm audytorskich, 

o której mowa w art. 183 ust. 1 pkt 7 ustawy wraz z nakazem podania do publicznej 

wiadomości, wraz z informacją o popełnionym przez firmę audytorską naruszeniu oraz 

nałożonej za to naruszenie karze, nazwy firmy audytorskiej wraz z numerem, pod którym 

firma audytorska jest wpisana na listę; 

− 7 uchwał dotyczyło umorzenia postępowania administracyjnego; 

− 3 uchwały dotyczyły nałożenia na firmę audytorską kary pieniężnej w wysokości 

nieprzekraczającej 10% przychodów osiągniętych w poprzednim roku obrotowym 

z wykonywania czynności rewizji finansowej i nie wyższej niż 250 000 zł, o której mowa 

w art. 27 ust. 1 pkt 3 poprzednio obowiązującej ustawy. Zastosowano tu przepisy 

poprzednio obowiązującej ustawy jako przepisy względniejsze dla strony postępowania 

w oparciu o dyspozycję art. 189c ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).  

KRBR podjęła 54 uchwały w sprawie nałożenia kary administracyjnej w związku 

z naruszeniem, o którym mowa w art. 182 ust. 1 pkt 28 dotyczącym niewypełniania obowiązków 

informacyjnych wynikających z art. 52 ust. 1 ustawy, tj. nieprzekazania KRBR w terminie do 

ostatniego dnia lutego następnego roku sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy. 
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Spośród podjętych ww. uchwał 27 dotyczyło niewypełnienia powyższych obowiązków za 2017 

rok i 27 za 2018 rok. Odnosząc się do sankcji związanych z powyższym naruszeniem ustawy, 

KRBR: 

− w 27 przypadkach nałożyła na firmy audytorskie karę pieniężną, o której mowa w art. 183 

ust. 1 pkt 2 ustawy, jednocześnie odmawiając podania do publicznej wiadomości, wraz 

z informacją o popełnionym przez firmę audytorską naruszeniu oraz nałożonej za to 

naruszenie karze, nazwy firmy audytorskiej wraz z numerem, pod którym firma audytorska 

jest wpisana na listę; 

− w 1 przypadku KRBR orzekła karę upomnienia, o której mowa w art. 183 ust. 1 pkt 1 ustawy, 

jednocześnie odmawiając podania do publicznej wiadomości, wraz z informacją 

o popełnionym przez firmę audytorską naruszeniu oraz nałożonej za to naruszenie karze, 

nazwy firmy audytorskiej wraz z numerem, pod którym firma audytorska jest wpisana 

na listę oraz nakazała firmie audytorskiej powstrzymać się w przyszłości 

od nieprzestrzegania obowiązku przekazania KRBR sprawozdania za poprzedni rok 

kalendarzowy do ostatniego dnia lutego następnego roku; 

− w 26 przypadkach KRBR umorzyła toczące się postępowanie administracyjne. 

 

W 2019 r., w wyniku toczących się postępowań administracyjnych o nałożenie sankcji 

administracyjnych, KRBR rozstrzygnęła 89 spraw (17 – z 2017, 9 z 2018 r. oraz 63 z 2019 r.). 

 

Do rozpatrywania na 2020 r. przeszło 91 spraw (2 sprawy z 2017 r., 14 z 2018 r. oraz 

75 z 2019 r.), spośród których: 

− 1 dotyczy sprawy z wniosku KKN o nałożenie na firmę audytorską kary pieniężnej 

(na podstawie art. 27 ust. 3 lit. a poprzednio obowiązującej ustawy w zw. z art. 280 ustawy), 

− 1 dotyczy sprawy z wniosku KKN o nałożenie na firmę audytorską kary pieniężnej 

(na podstawie art. 27 ust. 3 lit. a poprzednio obowiązującej ustawy w zw. z art. 276 ust. 3 

ustawy), 

− 63 dotyczy spraw wszczętych z urzędu w oparciu o informacje KKN, złożone na podstawie 

art. 41 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o nałożenie sankcji administracyjnych na firmy audytorskie,  

− 26 dotyczy spraw wszczętych z urzędu, w wyniku powziętej informacji, o nałożenie sankcji 

administracyjnych na firmy audytorskie, za naruszenie przepisów ustawy lub 

rozporządzenia UE nr 537/2014, o których mowa w art. 182 ustawy. 
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Dodatkowo w okresie sprawozdawczym KRBR przyjęła: 

− 1 postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania, 

− 6 postanowień w sprawie oddalenia wniosku dowodowego, 

− 1 postanowienie w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, 

− 13 postanowień w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, oraz 

− 508 postanowień w sprawie wyznaczenia nowego terminu zakończenia postępowania 

administracyjnego.  

 

Informacje na temat rozwiązywania umów o badanie sprawozdań 

finansowych 

 

Zgodnie z ustawą, o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego kierownik 

jednostki oraz firma audytorska mają obowiązek poinformować niezwłocznie – wraz 

z podaniem stosownego wyjaśnienia przyczyn rozwiązania umowy – KRBR, a w przypadku JZP 

– także Komisję Nadzoru Finansowego. W okresie sprawozdawczym KRBR otrzymała 

informacje o rozwiązaniu 690 umów o badanie, z czego: 

− 44 dotyczyło umów, gdzie stroną była JZP, 

− w 184 przypadkach umowa została rozwiązana w trakcie realizacji usługi, 

− w 153 przypadkach stroną wypowiadającą umowę była firma audytorska, w 288 

przypadkach – jednostka zlecająca badanie, a w 249 przypadkach rozwiązanie umowy 

nastąpiło za porozumieniem stron, 

− okresami sprawozdawczymi, na jakie były zawarte ww. umowy, były: 

− w 1 przypadku – okres: 1 stycznia-31 grudnia 2011 r., 

− w 2 przypadkach – okres: 1 stycznia-31 grudnia 2013 r., 

− w 1 przypadku – okres: 1 stycznia-31 grudnia 2014 r., 

− w 2 przypadkach – okres: 1 stycznia-31 grudnia 2015 r., 

− w 4 przypadkach – okres: 1 stycznia-31 grudnia 2016 r., 

− w 8 przypadkach – okres: 1 stycznia-31 grudnia 2017 r., 

− w 86 przypadkach – okres: 1 stycznia-31 grudnia 2018 r., 

− w 25 przypadkach – okres: 1 stycznia-31 grudnia 2019 r., 

− w 1 przypadku – okres: 1 stycznia 2014 r.-31 grudnia 2017 r., 

− w 1 przypadku – okres: 1 stycznia 2016 r.-31 grudnia 2019 r., 
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− w 19 przypadkach – okres: 1 stycznia 2018 r.-31 grudnia 2020 r., 

− w 2 przypadkach – okres: 1 stycznia 2018 r.-31 grudnia 2021 r., 

− w 10 przypadkach – okres: 1 stycznia 2019 r.-31 grudnia 2020 r., 

− w 1 przypadku – okres: 1 stycznia 2019 r.-31 grudnia 2021 r., 

− w 1 przypadku – okres: 1 stycznia 2016 r.-31 grudnia 2017 r.,  

− w 18 przypadkach – okres: 1 stycznia 2016 r.-31 grudnia 2018 r., 

− w 192 przypadkach – okres: 1 stycznia 2017 r.-31 grudnia 2018 r., 

− w 47 przypadkach – okres: 1 stycznia 2017 r.-31 grudnia 2019 r., 

− w 1 przypadku – okres: 1 stycznia 2017 r.-31 grudnia 2020 r., 

− w 201 przypadkach – okres: 1 stycznia 2018 r.-31 grudnia 2019 r., 

− w 43 przypadkach – nie podano informacji, 

− podawanymi przez strony przyczynami rozwiązania umów były: 

− zmiany organizacyjne i własnościowe w firmie zlecającej badanie – w 142 przypadkach,  

− likwidacja jednostki, której miało dotyczyć badanie – w 64 przypadkach, 

− brak obowiązku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego na podstawie 

art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości – w 149 przypadkach, 

− niewywiązanie się z warunków umowy przez zamawiającego badanie – w 57 

przypadkach,  

− niewywiązanie się z warunków umowy przez firmę audytorską – w 22 przypadkach, 

− wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami 

prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, 

niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu – w 28 przypadkach,  

− zły stan zdrowia biegłego rewidenta – w 9 przypadkach, 

− przekroczenie maksymalnego czasu nieprzerwanego trwania zlecenia badań 

ustawowych, o którym mowa w art. 134 ust. 1 ustawy – w 1 przypadku,  

− brak porozumienia w zakresie wynagrodzenia za badanie sprawozdania finansowego  

– w 85 przypadkach, 

− likwidacja firmy audytorskiej – w 35 przypadkach, 

− śmierć biegłego rewidenta prowadzącego firmę audytorską (w formie jednoosobowej 

działalności gospodarczej) – w 13 przypadkach, 

− zmiany organizacyjne w ramach firmy audytorskiej – w 6 przypadkach, 

− brak porozumienia między zlecającym a firmą audytorską w zakresie zlecenia – w 1 

przypadku, 
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− brak możliwości zakończenia prac w terminie zawartym w umowie – w 7 przypadkach,  

− inny powód – w 53 przypadkach, 

− brak podanego powodu – w 6 przypadkach. 

 

Przychody oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu nadzoru 

publicznego 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy, następujące zadania powierzono PIBR do realizacji w ramach 

nadzoru publicznego: 

− ustanawianie krajowych standardów wykonywania zawodu oraz zasad etyki zawodowej; 

− wykonywanie zadań w zakresie należytego wykonywania zawodu i przestrzegania zasad 

etyki zawodowej przez członków PIBR oraz przestrzegania przepisów prawa, procedur  

i standardów przez firmy audytorskie, w tym:  

− przeprowadzanie kontroli badań ustawowych jednostek innych niż JZP,  

− prowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciwko biegłym rewidentom 

przeprowadzającym badania jednostek innych niż JZP,  

− nakładanie kar administracyjnych na firmy audytorskie. 

 

Na realizację ww. zadań ustawodawca wskazał w 2019 r. następujące przychody: 

− opłaty z tytułu nadzoru od przychodów uzyskanych przez firmy audytorskie z tytułu 

wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż JZP. Wysokość opłaty 

w 2019 r. wynosiła 1,38% od ww. podstawy, jednak nie mniej niż 917 zł, czyli 20% 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za 2018 r., 

− opłaty z tytułu wpisu do rejestru (wynosząca od dnia 7 lipca 2017 r. 400 zł), 

− opłaty z tytułu wpisu na listę (wynosząca od dnia 4 lipca 2017 r. 2.000 zł).  

 

 

Poniższa tabela obrazuje poszczególne pozycje przychodów oraz kosztów dotyczących 

realizacji w 2019 r. zadań w ramach nadzoru publicznego, jakie powierzono PIBR: 

Przychody lub koszty Kwota (w PLN) 

PRZYCHODY 

Opłaty z tytułu nadzoru 10 418 545 

Opłaty za wpis na listę firm audytorskich 94 000 

Opłaty za wpis do rejestru biegłych rewidentów 50 800 
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Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na firmy audytorskie i biegłych 

rewidentów 
386 871 

RAZEM PRZYCHODY (I) 10 950 216 

    

KOSZTY 

Wynagrodzenia Członków organów PIBR, w tym: 1 145 093  

członków KRBR w posiedzeniach KRBR 73 890 

członków KKN w posiedzeniach KRBR 6 600 

członków KRD w posiedzeniach KRBR 6 180 

KRD lub jego zastępców w posiedzeniach KRBR 5 340 

członków KKN za czynności wykonywane na rzecz organu 263 819 

członków KSD za czynności wykonywane na rzecz organu 494 623 

KRD i jego zastępców za czynności wykonywane na rzecz organu 256 679 

członków KKR za czynności wykonywane na rzecz organu 2 763 

członków KRBR/KKN/KKR/KRD/KSD w posiedzeniach Komisji ds. etyki 4 440 

członków KRBR/KKN/KKR/KRD/KSD w posiedzeniach Komisji ds. ewidencji 21 400 

członków KRBR/KKN/KKR/KRD/KSD w posiedzeniach Komisji ds. 

standaryzacji… 
9 360 

    

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura PIBR 2 618 412 

    

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kontrolerów 

zatrudnionych na umowę zlecenia 
1 064 105 

    

Delegacje zagraniczne Członków organów PIBR i pracowników Biura 

PIBR, w tym: 
0 

koszty delegacji zagranicznych na grupy robocze Accountancy Europe 0 

koszty delegacji zagranicznych przedstawicieli KKN na QAN 0 

   

Delegacje krajowe Członków organów PIBR i pracowników Biura PIBR, 

w tym: 
113 420 

członków KKN za czynności wykonywane na rzecz organu 41 569 

członków KSD za czynności wykonywane na rzecz organu 27 665 

KRD i jego zastępców za czynności wykonywane na rzecz organu 17 826 

członków KKR za czynności wykonywane na rzecz organu 2 828 

członków KRBR/KKN/KKR/KRD/KSD w związku z posiedzeniami Komisji 

ds. etyki 
2 605 

członków KRBR/KKN/KKR/KRD/KSD w związku z posiedzeniami Komisji 

ds. ewidencji 
16 164 

członków KRBR/KKN/KKR/KRD/KSD w związku z posiedzeniami Komisji 

ds. standaryzacji… 
3 100 

pozostałe (przejazdy pracowników zaliczane do KNP) 1 664 

   

Koszty rzeczowe i utrzymania Biura PIBR, w tym: 1 258 087 

koszty zużycia energii 40 027 

koszty czynszu 440 011 



Sprawozdanie KRBR za 2019 r.  

 

Strona 29 z 46 

koszty usług remontowo-konserwatorskich 16 999 

PFRON 28 844 

pozostałe (w tym podatek od nieruchomości, ochrona, ubezpieczenie, 

środki czystości, opłaty różne) 
34 377 

koszty amortyzacji siedziby Biura PIBR wraz z użytkowanymi w nim ŚT 

i WNiP 
637 313 

koszty pokoi gościnnych i miejsc postojowych (w tym ich amortyzacja) 38 758 

pozostałe 21 758 

   

Zakup materiałów i usług, w tym: 727 131  

koszty zużycia materiałów w Biurze Izby 42 761 

koszty prenumerat – literatura specjalistyczna oraz dostęp do serwisów 

specjalistycznych 
13 649 

koszty usług archiwum zewnętrznego 151 581 

koszty usług pocztowych i bankowych 50 635 

koszty usług telekomunikacyjnych 41 210 

koszty doradztwa w zakresie danych osobowych 13 628 

koszty BHP 6 779 

koszty stałej zewnętrznej obsługi prawnej 141 282 

koszty dotyczące utrzymania i zmian w systemach EWIDENCJA/ERP 236 169 

pozostałe 29 436 

   

Szkolenia Członków organów PIBR i pracowników Biura PIBR, w tym: 253 934 

dotyczące szkoleń organizowanych przez KRD/KSD 44 088 

dotyczące szkoleń organizowanych przez KKN 204 940 

dotyczące szkoleń pracowników Biura 4 906 
   

Tłumaczenia, w tym: 4 734 

standardów dotyczących wykonywania zawodu biegłego rewidenta 1 641 

standardów dotyczących etyki zawodowej biegłych rewidentów 3 094 
   

Składka członkowska do IFAC 238 327 
   

Pozostałe koszty nieujęte powyżej, w tym: 259 296 

wynagrodzenia członków Komisji ds. etyki niebędących członkami 

KRBR/KKN/KKR/KRD/KSD w posiedzeniach Komisji ds. etyki oraz delegacje 

tych osób 

14 850 

pozostałe koszty Komisji ds. etyki 12 591 

wynagrodzenia członków Komisji ds. etyki niebędących członkami 

KRBR/KKN/KKR/KRD/KSD w posiedzeniach Komisji ds. ewidencji 
0 

pozostałe koszty Komisji ds. ewidencji 5 665 

wynagrodzenia członków Komisji ds. standaryzacji... niebędących członkami 

KRBR/KKN/KKR/KRD/KSD w posiedzeniach Komisji ds. standaryzacji… 
24 330 

pozostałe koszty Komisji ds. standaryzacji… 87 850 

   - koszty utworzenia i rozwoju aplikacji Kompas 2.0 73 569 

   - koszty ekspertów Komisji 0 

   - inne 14 281 
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pozostałe koszty KKN, w tym: 72 150 

    - koszty delegacji kontrolerów etatowych, 4 450 

   - koszty modernizacji i dostosowania procedur kontroli oraz opinii 

eksperckich, 
29 800 

   - inne (literatura fachowa, catering, prowizje bankowe, legitymacje dla 

kontrolerów, materiały biurowe, sprzęt biurowy), 
37 901 

pozostałe koszty KSD 22 359 

pozostałe koszty KRD 14 486 

pozostałe koszty KKR 5 015 

KOSZTY RAZEM (II) 7 682 539 

  

Różnica między przychodami a kosztami dotyczącymi zadań z zakresu 

nadzoru publicznego w PIBR w 2019 r. (I – II) 
3 267 677 

 
 

 

 

IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów 

 

W dniach 10-12 czerwca 2019 r. w Jachrance k. Warszawy odbył się IX Krajowy Zjazd Biegłych 

Rewidentów (zw. dalej: „IX KZBR” lub „Zjazd”). Na Przewodniczącego IX KZBR wybrany został 

Śp. Antoni Kwasiborski. Przedmiotem obrad Zjazdu, poza wyborem władz samorządu na nową 

kadencję (2019-2023) oraz przyjęciem programu działania PIBR na te lata, było m.in. 

uchwalenie zmian statutu PIBR, podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR oraz zasad 

ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, zatwierdzenie sprawozdań organów 

PIBR z działalności z zakończonej kadencji, a także udzielenie absolutorium członkom 

ustępujących organów samorządu. 

 

IX KZBR wybrał, w wyborach bezpośrednich, na prezesa KRBR Barbarę Misterską-Dragan.  

W dalszej kolejności Zjazd zdecydował o wyborze następujących osób do organów samorządu 

na nadchodzącą kadencję (organy konstytuowały się w trakcie obrad IX KZBR, po dokonaniu 

wyboru członków do danego organu): 

 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 

Barbara Misterska-Dragan – prezes 

Monika Kaczorek – zastępca prezesa 

Jan Letkiewicz – zastępca prezesa 

Danuta Drobniak – skarbnik 
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Andrzej Karpiak – sekretarz 

Joanna Chwaścikowska-Karwacka – członek 

Jarosław Dac – członek 

Kamil Jesionowski – członek 

Adam Kęsik – członek 

Agnieszka Müller-Grządka – członek 

Mirosław Szmigielski – członek 

Bożena Wilk – członek 

Piotr Witek – członek 

Agnieszka Wujek – członek 

Joanna Żukowska-Kalita – członek 

 

Krajowa Komisja Nadzoru 

Władysław Fałowski – przewodniczący 

Jacek Wegner – zastępca przewodniczącego 

Śp. Antoni Kwasiborski – członek (w okresie od 12 czerwca do 19 sierpnia 2019 r.) 

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos – członek (od 27 sierpnia 2019 r. - w dniu 27 sierpnia 2019 r. 

KRBR podjęła uchwałę nr 257/4/2019 w sprawie potwierdzenia wyboru na członka Krajowej 

Komisji Nadzoru i dokonała potwierdzenia, iż opróżniony mandat członka KKN obejmuje 

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos)  

Stefan Wójcicki – członek  

Małgorzata Zandecka – członek  

 

Krajowa Komisja Rewizyjna 

Elżbieta Pudło – przewodnicząca 

Monika Matyszewska – zastępca przewodniczącej 

Jędrzej Koziński – członek 

Dorota Mikulska – członek 

Jacek Zimny – członek 

 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny 

Józef Król – przewodniczący 
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Elżbieta Szambelan-Bakuła – zastępca przewodniczącego 

Halina Gronek – członek     

Irena Kucharewicz – członek     

Józef Kuszneruk – członek     

Andrzej Kuligiewicz – członek     

Jolanta Pyrz – członek     

Krystyna Sakson – członek     

Małgorzata Winter – członek     

Danuta Wójcik – członek     

 

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny 

Klaudia Hałas 

 

Zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego 

Wiesława Bagińska-Rusek 

Danuta Boniecka 

Alicja Garbalińska 

Wojciech Jamróz 

Katarzyna Kulesza 

Stefan Owecki 

Cezary Pawelczak 

Andrzej Piech 

Ewa Sobińska 

Ewa Stopczyńska 

 

IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów podjął następujące uchwały: 

− Nr 1/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu obrad IX Krajowego Zjazdu 

Biegłych Rewidentów, 

− Nr 2/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

z działalności Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w kadencji 2015-2019, 

− Nr 3/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

z działalności Krajowej Komisji Nadzoru w kadencji 2015-2019, 
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− Nr 4/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015-2019, 

− Nr 5/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w kadencji 2015-2019, 

− Nr 6/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

z działalności Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego w kadencji 2015-2019, 

− nr od 7/2019 do 21/2019 w sprawie udzielenia absolutorium za pełnienie funkcji 

w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów w kadencji 2015-2019, 

−  nr od 22/2019 do 26/2019 w sprawie udzielenia absolutorium za pełnienie funkcji 

w Krajowej Komisji Nadzoru w kadencji 2015-2019, 

− nr od 27/2019 do 31/2019 w sprawie udzielenia absolutorium za pełnienie funkcji 

w Krajowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015-2019, 

− nr od 32/2019 do 41/2019 w sprawie udzielenia absolutorium za pełnienie funkcji 

w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym w kadencji 2015-2019, 

− Nr 42/2019 w sprawie udzielenia absolutorium za pełnienie funkcji Krajowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego w kadencji 2015-2019, 

− nr od 43/2019 do 44/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu obrad IX 

Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, 

− Nr 45/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji Regionalnego Oddziału Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów we Włocławku, 

− nr od 46/2019 do 47/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów, 

− Nr 48/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zobowiązania Krajowej Rady do powołania 

Komisji ds. Statutu oraz określenia jej zadań, 

− Nr 49/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie programu działania Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów w latach 2019-2023, 

− Nr 50/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany podstawowych zasad gospodarki 

finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, 

− Nr 51/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zasad ustalania składek 

członkowskich biegłych rewidentów.  

 

Ponadto w dniu 7 sierpnia 2019 r. KNA działając na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 

maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 
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2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) zatwierdziła uchwały nr 46/2019 oraz 47/2019 IX KZBR z dnia 

12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.   

 

 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do terminu IX KZBR KRBR (kadencja 2015-2019) podjęła 

następujące uchwały dotyczące jego organizacji: 

− Nr 3137/50/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie rekomendowania przedstawicieli do 

wzięcia udziału w obradach walnych zgromadzeń biegłych rewidentów regionalnych 

oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, 

− Nr 3138/50/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych 

kryteriów wyboru obsługi technicznej IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, 

− Nr 3157/50a/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów dojazdu delegatów 

na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, 

− Nr 3310/51/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

rekomendowania przedstawicieli do wzięcia udziału w obradach walnych zgromadzeń 

biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, 

− Nr 3426/52/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie akceptacji włączenia do materiałów 

zjazdowych projektów dokumentów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, 

− Nr 3509/53/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie akceptacji i włączenia do materiałów 

zjazdowych projektów dokumentów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, 

− Nr 3510/53/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie akceptacji 

i włączenia do materiałów zjazdowych projektów dokumentów na IX Krajowy Zjazd 

Biegłych Rewidentów, 

− Nr 3740/55/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwrotu 

kosztów dojazdu delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. 

 

XX Doroczna Konferencja Audytingu 

XX Doroczna Konferencja Audytingu „Biegły rewident w świetle zmian. Etyka, regulacja, 

digitalizacja”. 

Podczas zorganizowanej przez PIBR jubileuszowej konferencji, która odbyła się w dniach         

25-27 listopada 2019 r. w Jachrance dyskutowano o tym, jak na funkcjonowanie biegłych 

rewidentów wpływają zmiany w otoczeniu, w tym nowelizacje przepisów oraz rozwój 

technologii.  
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Patronat nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Finansów, Stowarzyszenie Księgowych 

w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i ACCA. 

W trakcie 3 dni konferencji uczestnicy dyskutowali w 7 sesjach plenarnych: 

− Wyzwania dla zawodu biegłego rewidenta – perspektywa polska i międzynarodowa; 

− Spotkanie środowiskowe, 

− Elektroniczna sprawozdawczość, 

− Zmiany w krajowych i międzynarodowych standardach rachunkowości, 

− Obowiązki biegłych rewidentów, reakcja na nowe przepisy, 

− Etyka w zawodzie biegłego rewidenta i jej znaczenie dla interesariuszy, 

− Zmiana ustawy o biegłych rewidentach – sposób wdrożenia nowych wymogów w firmie 

audytorskiej. 

 

Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach 

 
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zaangażowana była w konsultacje i opiniowanie zmian 

zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach…, m.in. poprzez szereg 

spotkań min z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Rzecznikiem MŚP, Związkiem 

Pracodawców i Przedsiębiorstw, Konfederacją Lewiatan, Związkiem Banków Polskich, jak 

również udział w debatach prasowych (Rzeczpospolita oraz Dziennik Gazeta Prawna). 

Członkowie Rady brali udział w posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych Sejmu i Senatu. 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym po trzech czytaniach i zmianach wprowadzonych przez 

Komisję Finansów Publicznych został uchwalony przez Sejm 4 lipca 2019r. Ustawa zakłada 

przede wszystkim powstanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – nowej instytucji, która 

przejmie funkcje nadzorcze od KNA i KKN. 

 

Pozostałe najważniejsze decyzje KRBR 

 

Wśród innych, najbardziej istotnych decyzji podejmowanych przez KRBR w 2019 r.,  

należy wymienić następujące (w kolejności chronologicznej): 

▪ podjęte przez KRBR w kadencji 2015-2019: 

− uchwałę Nr 3158/50a/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do Rady 

Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, 
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− uchwałę Nr 3159/50a/2019 z dnia 9 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu gospodarki 

finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, 

− uchwałę Nr 3160/50a/2019 z dnia 9 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania 

przetargów, 

− uchwałę Nr 3309/51/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych 

i Średnich Przedsiębiorców, 

− uchwałę Nr 3508/53/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu 

długoterminowej strategii działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, 

− uchwałę Nr 3511/53a/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 

przeprowadzania konsultacji, 

− uchwałę Nr 3590/54/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia 

i wzoru rocznego planu finansowego PIBR dla każdej szczegółowej pozycji, 

− uchwałę Nr 3591/54/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie obiegu dokumentów 

finansowych w Biurze PIBR, 

− uchwałę Nr 3592/54/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wzoru planu zatrudnienia 

z alokacją pracowników i kosztów ich zatrudnienia, 

− uchwałę Nr 3593/54/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Krajowego 

Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów, 

− uchwałę Nr 3594/54/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych 

kryteriów wyboru dostawcy serwera oraz licencji oprogramowania Open Microsoft, 

− uchwałę Nr 3595/54/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji 

organizacyjno-programowej ds. Dorocznej Konferencji Audytingu w 2019 r., 

− uchwałę Nr 3741/55/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji oraz wynagrodzeń innych 

podmiotów, 

− uchwałę Nr 3743/55a/2019 z dnia 8 czerwca 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, 

 

▪ podjęte przez KRBR w kadencji 2019-2023: 

− uchwałę nr 87/2/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania oraz trybu działania 

Komisji ds. ewidencji, 
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− uchwałę nr 88/2/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania oraz trybu działania 

Komisji ds. finansowych, 

− uchwałę nr 89/2/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania oraz trybu działania 

Komisji ds. organizacyjnych, 

− uchwałę nr 90/2/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania oraz trybu działania 

Komisji organizacyjno-programowej ds. Dorocznej Konferencji Audytingu w 2019 r., 

− uchwałę nr 91/2/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania oraz trybu działania 

Komisji do opiniowania aktów prawnych, zmieniona uchwałą Nr 245/3/2019 z dnia 6 

sierpnia 2019 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji do opiniowania aktów 

prawnych, 

− uchwałę nr 92/2/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania oraz trybu działania 

Komisji ds. szkoleń, zmieniona uchwałą Nr 246/3/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie 

powołania oraz trybu działania Komisji ds. szkoleń, 

− uchwałę nr 93/2/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania oraz trybu działania 

Komisji ds. etyki, zmieniona uchwałą Nr 247/3/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie 

powołania oraz trybu działania Komisji ds. etyki, 

− uchwałę nr 94/2/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania oraz trybu działania 

Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, zmieniona 

uchwałą Nr 244/3/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania oraz trybu działania 

Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, 

− uchwałę nr 95/2/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania oraz trybu działania 

Komisji ds. statutu, zmieniona uchwałą Nr 243/3/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie 

powołania oraz trybu działania Komisji ds. statutu, 

− uchwałę nr 97/2/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw do 

składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, 

− uchwałę nr 98/2/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw przez 

prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, 

− uchwałę Nr 248/3/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora 

Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów, 

− uchwałę Nr 257/4/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie potwierdzenia wyboru na 

członka Krajowej Komisji Nadzoru, 
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− uchwałę Nr 383/5/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia planu kosztów 

nadzoru na rok 2020, 

− uchwałę Nr 384/5/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wysokości składki 

członkowskiej biegłych rewidentów w 2020 r., 

− uchwałę Nr 385/5/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie  

zasad finansowania działalności regionalnych oddziałów PIBR, 

− uchwałę Nr 388/5/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu 

reprezentującego CE PIBR, 

− uchwałę Nr 389/5/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustanowienia medalu 

i odznaki PIBR oraz przyjęcia procedury ich przyznawania, 

− uchwałę Nr 393/5/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

przyjęcia Regulaminu działania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów, 

− uchwałę Nr 501/6/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej 

do badania sprawozdań finansowych PIBR za lata obrotowe 2019, 2020 i 2021, 

− uchwałę Nr 504/6/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek 

wynagrodzenia za pełnienie funkcji w organach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, 

− uchwałę Nr 512/6a/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie udzielania rekomendacji do 

Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, 

− uchwałę Nr 513/6a/2019 z dnia 9 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu działania 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, 

− uchwały nr od 514/6a/2019 do 521/6a/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie 

przyznania medalu, 

− uchwałę nr 586/7a/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za 

udział w pracach organów i komisji oraz wynagrodzeń innych podmiotów, 

− uchwałę nr 587/7a/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

zasad lokowania środków finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, 

− uchwałę Nr 687/8/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie akceptacji oświadczenia woli 

o rozwiązaniu umowy najmu, 

− uchwałę Nr 688/8/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego 

PIBR na 2020 r., 

− uchwałę Nr 689/8/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów 

finansowych PIBR, 
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− uchwałę Nr 690/8/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2020 r. kwoty, 

powyżej której przeprowadzana jest procedura przetargowa, 

− uchwałę Nr 693/8/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu 

wdrożenia programu działania PIBR w latach 2019-2023. 

 

 

P r e z e s  

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

 

B a r b a r a  M i s t e r s k a - D r a g a n  

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Informacje dodatkowe w zakresie statystyki dotyczącej biegłych rewidentów oraz firm audytorskich. 

2. Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 

w 2019 r. 
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Załącznik nr 1 
 

Informacje dodatkowe w zakresie statystyki dotyczącej biegłych 

rewidentów oraz firm audytorskich 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. na liście firm audytorskich znajdowało się 1419 firm, w tym: 

− 719 działalności prowadzonych we własnym imieniu i na własny rachunek, 

− 583 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 

− 57 spółek komandytowych, 

− 25 spółek cywilnych, 

− 22 spółki partnerskie, 

− 8 związków rewizyjnych, 

− 6 spółek jawnych, 

− 1 spółki akcyjne oraz 

− 1 spółdzielnia. 

 

 

 

Jednocześnie na ten dzień w rejestrze biegłych rewidentów znajdowało się 5608 osób (decyzje 

prawomocne), w tym 3618 kobiet oraz 1990 mężczyzn. Spośród ww. ogółu biegłych 

rewidentów 2963 deklarowało wykonywanie zawodu. Średnia wieku biegłego rewidenta  

na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 52,6 lata. 
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Przychody uzyskane przez firmy audytorskie w 2019 r. z tytułu wykonywania czynności rewizji 

finansowej w jednostkach niebędących JZP (w oparciu głównie o dane wynikające z przesłanych 

do dnia 25 marca br. poprawnie wypełnionych rozliczeń opłaty rocznej z tytułu nadzoru, 

stanowiących część sprawozdania, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy) wyniosły:   

685 425 416,03 zł. Zaraportowane do PIBR przychody z tytułu wykonywania czynności rewizji 

finansowej w jednostkach niebędących JZP firm, które wykonały jakąkolwiek czynność rewizji 

finansowej w JZP, wyniosły: 451 336 487,91zł. 

 

Do dnia 25 marca br. do Biura PIBR wpłynęło i zostało zweryfikowanych 1 411 sprawozdań, (o 

których mowa w art. 52 ust. 1 ustawy), co stanowi ok. 99% spodziewanej liczby wszystkich 

sprawozdań.  

Z dostępnych na ww. dzień danych wynika, że w 2019 r. przeprowadzonych zostało 32 306 

badań sprawozdań finansowych, w tym:  

− 26 316 ustawowych (obligatoryjnych),  

− 4 672 fakultatywnych (dane te nie uwzględniają badań ustawowych JZP) i  

− 1 318 skonsolidowanych ustawowych. 
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Załącznik nr 2 

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2019 r. 
 

1. Jednostki uprawnione do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 

w 2019 r.: 

Lp. Nazwa i siedziba jednostki uprawnionej 

1 
ABES AUDIT Sp. z o.o. 

01-225 Warszawa, ul. J. Bema 60 lok. 304 

2 
BDO Sp. z o.o. sp.k.  

02-676 Warszawa, ul. Postępu 12 

3        
BDO Solutions sp. z o.o.  

02-676 Warszawa ul. Postępu 12 

4 
Ecovis System Rewident Sp. z o.o. 

02-651 Warszawa, ul. Garażowa 5a 

5 

Ernst & Young Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1 

(w tym również e-learning) 

6 

Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k. 

00-609 Warszawa, ul. Lecha Kaczyńskiego 26 

(w tym również e-learning) 

7 
Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 

8 
Grupa Gumułka − Audyt Sp. z o.o. sp. k. 

40-077 Katowice, ul. Jana Matejki 4 

9 

KPMG Audyt Sp. z o.o.  

00-189Warszawa, ul. Inflancka 4A 

(w tym również e-learning) 

10  
Misters Audytor Adviser spółka z o. o. 

02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40 lok 5 

11 
PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi Sp. z o.o. 

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 98 

12 

PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialności Sp.k. 

02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok 1B 

(w tym również e-learning) 

13 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 

00-638 Warszawa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14 

(w tym również e-learning)  

14 

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Sp. k. 

00-638 Warszawa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14 

(w tym również e-learning) 

15 
PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. 

30-305 Kraków, ul. E. Wasilewskiego 20 

16 
Rewitplus Sp. z o.o. 

30-718 Kraków, ul. Myśliwska 57 lok. 5E 

17 
Zakład Rachunkowości AWE Sp. z o.o. 

41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 55/1 
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2. Jednostki uprawnione znajdujące się w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia 

Księgowych w Polsce: 

 

Lp. 

c.d. 
Nazwa i siedziba jednostki uprawnionej 

18 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Instytutu Certyfikacji Zawodowej 

Księgowych 

00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 5 

19 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Białymstoku  

15-077 Białystok, ul. Warszawska 34 

20 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Bielsku-Białej 

43-300 Bielsko-Biała, ul. Wrzosowa 33 

21 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Bydgoszczy 

85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 24 

22 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Częstochowie 

42-216 Częstochowa, al. Niepodległości 20/22 

23 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Elblągu 

82-300 Elbląg, ul. Powstańców Warszawskich 9/1 

24 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Gdańsku 

80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 93 

25 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Gnieźnie Oddziału 

Wielkopolskiego w Poznaniu 

62-200 Gniezno, ul. Pocztowa 9 

26 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Gorzowie Wlkp. 

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 81 

27 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Jeleniej Górze Oddziału 

Dolnośląskiego we Wrocławiu 

58-500 Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 16/18 

28 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Kaliszu Oddziału 

Wielkopolskiego w Poznaniu 

62-800 Kalisz, ul. Czaszkowska 1A lok. E 

29 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Katowicach 

40-084 Katowice, ul. Sokolska 3 

30 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Kielcach 

25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84a 

31 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Koszalinie 

75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 148 

32 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Krakowie 

30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 19 

33 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Nowym Sączu 

33-300 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 18 

34 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Tarnowie 

33-100 Tarnów, ul. Kopernika 8/2 

35 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Lublinie 

20-011 Lublin, al. Piłsudskiego 1a 



Sprawozdanie KRBR za 2019 r.  

 

Strona 45 z 46 

36 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Olsztynie 

10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12 

37 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Ostrowie Wielkopolskim 

Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu 

63-400 Ostrów Wlkp., ul Wrocławska 22 

38 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Pile Oddziału Wielkopolskiego  

w Poznaniu 

64-920 Piła, ul. Sikorskiego 33 

39 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu 

60-164 Poznań, ul. Ziębicka 18 

40 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Radomiu 

26-604 Radom, ul. Kwiatkowskiego 70 

41 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Rzeszowie 

35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3 

42 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Suwałkach 

ul. Utrata 2B, 16-400 Suwałki 

43 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Szczecinie 

70-415 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 11 

44 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej 

01-231 Warszawa, ul. Płocka 17/25 

 

3. Jednostki uprawnione – Regionalne Oddziały PIBR: 

Lp. 

c.d. 
Nazwa i siedziba jednostki uprawnionej 

45 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Białymstoku 

15-077 Białystok, ul. Warszawska 34 

46 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Bielsku-Białej 

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45 

47 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Bydgoszczy 

85-224 Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 11/13 

48 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Częstochowie 

42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 41 lok. 407 

49 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Elblągu 

82-300 Elbląg, ul. Powstańców Warszawskich 9 

50 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Gdańsku 

80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212 

51 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Gorzowie Wielkopolskim 

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 81 

52 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Katowicach 

40-084 Katowice, ul. Sokolska 3 

53 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Kielcach 

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 6/1 

54 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Koszalinie 

75-613 Koszalin, ul. Zwycięstwa 148 

55 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Krakowie 

31-543 Kraków, ul. F. Nullo 8 

56  
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Legnicy 

59-220 Legnica, ul. J. Libana 5 
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57 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Lublinie 

20-632 Lublin, ul. Jana Sawy 6/201 

58  
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Łodzi 

90-031 Łódź, ul. Nowa 6/12 

59 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Olsztynie 

10-547 Olsztyn, ul. Kajki 7/18 

60 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Opolu 

45-072 Opole, ul. Reymonta 49/5 

61 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Poznaniu 

60-239 Poznań, ul. Morawskiego 1 

62  
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Radomiu 

26-604 Radom, ul. Kwiatkowskiego 70 

63  
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Rzeszowie 

35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3 

64 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Suwałkach 

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 85 C 

65  
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Szczecinie 

70-415 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 45/3 

66  
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Tarnowie 

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 5 

67 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Toruniu  

87-100 Toruń, ul. Wysoka 16 pok. 9 

68  
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Warszawie 

01-018 Warszawa, ul. Wolność 7, lokal C 

69 
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział we Wrocławiu 

50-327 Wrocław, ul. Świętokrzyska 36 

70  
Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Zielonej Górze 

65-084 Zielona Góra, ul. Batorego 16 lok. 17 

 

 



al. Jana Pawła II 80

00-175 Warszawa

telefon: 22 637 30 81-83

fax: 22 637 30 84

e-mail: biuro@pibr.org.pl
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