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Wprowadzenie 

O Agencji  

Polska Agencja Nadzoru Audytowego rozpoczęła operacyjną działalność na początku 2020 roku. Jest ona właściwym organem w rozumieniu art. 2 pkt 10 Dyrektywy 

2006/43/WE1. Agencja powstała w celu poprawy jakości i wiarygodności sprawozdawczości finansowej dla zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego  

i jego ochrony. Jako państwowa osoba prawna nadzorowana przez Ministra Finansów sprawuje ona nadzór publiczny nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi 

działającymi w Polsce i samorządem zawodowym biegłych rewidentów. Rada Agencji składająca się z reprezentantów wielu środowisk sprawuje bieżący nadzór nad 

działalnością Agencji i dba o to, aby mieściła się ona w szeroko rozumianym interesie publicznym. 

Niezależność PANA wiąże się z m.in. z umocowaniem działalności w ustawie i regulacjach EU oraz finansowaniem z opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy 

audytorskie. PANA dba o prawidłowe przeprowadzanie przez biegłych rewidentów badań sprawozdań finansowych, świadczenie usług atestacyjnych innych niż 

badanie ustawowe oraz usług pokrewnych.  

Główne zasady działania Agencji: 

- działanie w interesie publicznym a nie partykularnym (zgodnym z interesami tylko jednej branży czy grupy zawodowej), 

- edukacja, dialog, komunikacja z wszystkimi stronami zainteresowanymi podnoszeniem wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 

- zakres i narzędzia działania ściśle określone w prawie, 

- działanie systemowe (długoterminowe) i doraźne (będące reakcją na pojawiające się zagrożenia): prewencja, monitorowanie, kontrola, stymulowanie zmian 

(także ustawowych)2, 

- dbanie o równe szanse i jasne warunki działania dla wszystkich biegłych rewidentów i firm audytorskich, 

- jawność i przejrzystość działania tam, gdzie to możliwe (przy zagwarantowaniu ochrony informacji objętych tajemnicą). 

 
1 Dyrektywa nr 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych, zmieniająca Dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca Dyrektywę Rady 84/253/EWG. 
2 Proaktywność w granicach obowiązującego prawa, aby móc odpowiednio wcześnie reagować na płynące z rynku sygnały o możliwościach zaistnienia negatywnych trendów, 
utrudnień lub barier dla świadczenia przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie usług najwyższej jakości. 
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O niniejszym sprawozdaniu 

Sporządzenie niniejszego sprawozdania jest obowiązkiem Agencji, uregulowanym w Rozporządzeniu UE nr 537/2014 3  w sprawie szczegółowych wymogów 

dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. Właściwe organy w państwach członkowskich UE powinny sporządzać, 

przynajmniej co trzy lata, sprawozdanie z monitorowania rynku i przedkładać je do KEONA, EUNGiPW, EUNB, EUNUiPPE i Komisji Europejskiej4. 

Artykuł 27 ww. Rozporządzenia w ustępie 1 stanowi, że: 

1. Właściwe organy wyznaczone na mocy art. 20 ust. 1 oraz Europejska Sieć Konkurencji5, stosownie do okoliczności, regularnie monitorują 

zmiany na rynku świadczenia usług w zakresie badań ustawowych na rzecz jednostek interesu publicznego i oceniają w szczególności: 

a) rodzaje ryzyka wynikające z wysokiej liczby nieprawidłowości w zakresie jakości biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, w tym 

systematycznych (metodycznych) nieprawidłowości w ramach sieci firm audytorskich 6 , co może prowadzić do upadku dowolnej firmy 

audytorskiej, zakłóceń w świadczeniu usług w zakresie badań ustawowych w konkretnym sektorze lub w różnych sektorach, dalszej akumulacji 

ryzyka nieprawidłowości w zakresie badań oraz wpłynąć na ogólną stabilność sektora finansowego; 

b) poziomy koncentracji rynku, w tym na szczeblu konkretnych sektorów; 

c) wyniki działania komitetów audytu; 

d) potrzebę przyjęcia środków w celu ograniczenia rodzajów ryzyka, o których mowa w lit. a). 

Praktyką przyjętą w Unii Europejskiej jest, aby sprawozdania takie powstawały raz na trzy lata i zawierały dane za rok poprzedzający. Od czasu ustanowienia tego 

obowiązku, przygotowane zostały dwa sprawozdania z monitorowania krajowego rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz 

 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań 
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE. 
4 Wykaz skrótów użytych w sprawozdaniu znajduje się na str. 6-7. 
5 (red.) Europejska Sieć Konkurencji (skrót ang.: ECN) składa się z Komisji Europejskiej oraz krajowych organów ochrony konkurencji, które współpracują ze sobą w celu 
zapewnienia skutecznego podziału zadań oraz skutecznego i spójnego stosowania unijnych reguł konkurencji. 
6 Pod pojęciem sieci należy rozumieć strukturę: a) której celem jest współpraca i do której należy biegły rewident lub firma audytorska oraz b) której celem jest podział zysków 
lub kosztów lub która funkcjonuje w ramach wspólnych powiązań właścicielskich, lub która posiada wspólny system kontroli lub wspólne zarządzanie, lub która posiada 
wspólną politykę i procedury kontroli jakości, lub która posiada wspólną strategię gospodarczą, lub która korzysta ze wspólnego oznaczenia lub znaczącej części zasobów. 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_commission.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/competition.html


SPRAWOZDANIE Z MONITOROWANIA RYNKU USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW I FIRMY AUDYTORSKIE  
ORAZ DZIAŁALNOŚCI KOMITETÓW AUDYTU ZA 2021 ROK 

 

5 

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO, WARSZAWA - CZERWIEC 2022 

działalności komitetów audytu: w 20167  i w 20198  roku (odpowiednio za 2015 oraz 2018 rok). Zostały one sporządzone przez Komisję Nadzoru Audytowego 

(poprzedniczkę Agencji). Niniejszy dokument jest więc trzecią edycją tego sprawozdania.  

Niniejsze sprawozdanie opiera się na metodyce i wskaźnikach wypracowanych wspólnie z innymi europejskimi organami nadzoru w ramach KEONA, dzięki czemu 

dane są porównywalne i możliwe do zagregowania przez Komisję Europejską na poziomie UE. Oznacza to jednak brak możliwości dokonywania większych zmian  

w zakresie treści i formy prezentowanych informacji. Wpływ na pełną ocenę sytuacji na rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz 

działalności komitetów audytu w 2021 mogą mieć m.in. wyniki nieujętych w sprawozdaniu oraz niezakończonych do dnia jego publikacji postępowań 

administracyjnych i dyscyplinarnych. 

W dokumencie zaprezentowane są tzw. kluczowe wskaźniki monitorowania rynku i jest on podzielony na trzy główne części: 

• pierwsza – zawiera wskaźniki w zakresie rozmiaru, struktury i koncentracji rynku, 

• druga – zawiera wskaźniki w zakresie ryzyk związanych z jakością badań sprawozdań finansowych, 

• trzecia – zawiera wskaźniki w zakresie działalności komitetów audytu. 

Dane dotyczące działalności komitetów audytu zostały zebrane, opracowane i zagregowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, która nadzoruje działalność 

jednostek zainteresowania publicznego. 

Od czasu publikacji poprzedniego sprawozdania z monitorowania rynku dokonane zostały zmiany w zakresie metodyki i sposobu ustalania niektórych wskaźników, co 

może utrudniać porównanie ze sprawozdaniami za wcześniejsze okresy. Tam, gdzie to było możliwe zostały umieszczone dodatkowe dane porównawcze oraz 

uzupełniające objaśnienia. 

 

 

 

 
7 Sprawozdanie na temat zmian w Polsce na rynku świadczenia usług w zakresie badań ustawowych na rzecz jednostek zainteresowania publicznego opublikowane w 2016 
roku można znaleźć na stronie internetowej: https://mf-arch2.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=e90365eb-fb34-4a5e-8eb8-0f3d567a6dc9&groupId=764034. 
8 Sprawozdanie z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz działalności komitetów audytu opublikowane w 2019 roku 
można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-z-monitorowania-rynku. 

https://mf-arch2.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=e90365eb-fb34-4a5e-8eb8-0f3d567a6dc9&groupId=764034
https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-z-monitorowania-rynku
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Wykaz skrótów 

 

Agencja lub PANA Polska Agencja Nadzoru Audytowego 

AML Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) 

Badanie ustawowe Badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej lub badanie rocznego sprawozdania finansowego, 
którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), 
przepisów innych ustaw lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przeprowadzane zgodnie z krajowymi standardami badania 

BR Biegły rewident 

Dyrektywa 2006/43 lub 
Dyrektywa 2006/43/WE 

Dyrektywa nr 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań 
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca Dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca 
Dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz. U. UE. L.2006.157.87) 

EUNB Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. European Banking Authority, EBA) 

EUNGiPW Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European Securities and Markets Authority, ESMA) 

EUNUiPPE Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (ang. European Insurance and Occupational Pensions 
Authority, EIOPA) 

FA Firma audytorska 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

JZP Jednostka zainteresowania publicznego, jednostki interesu publicznego 

KA Komitet(y) audytu 

KE Komisja Europejska 

KEONA Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (ang. Committee of European Auditing Oversight Bodies, CEAOB) 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 
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KSB Krajowe Standardy Badania (zbiorczo), Krajowy Standard Badania (z numerem – pojedynczy standard) 

KSKJ, KSKJ1 Krajowe Standardy Kontroli Jakości, Krajowy Standard Kontroli Jakości 1  

nie-JZP Jednostka inna niż jednostka zainteresowania publicznego 

PIBR Polska Izba Biegłych Rewidentów 

Rozporządzenie 537/2014 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów 
dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. U. 
UE. L.2014.158.77) 

SF Sprawozdanie Finansowe 

SSF Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

UE Unia Europejska 

Ustawa o biegłych 
rewidentach lub UoBR 

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  

(Dz. U. z 2020 r. poz.1415 ze zm.) 

ZRBS Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych 
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Poziomy koncentracji rynku w Polsce 
Poziomy koncentracji rynku w Polsce zostały zaprezentowane w dwóch przekrojach. W rozdziale pt. Struktura rynku badań sprawozdań finansowych przedstawiono 

dane ilościowe dla całego rynku, natomiast w rozdziale pt. Udział w rynku największych uczestników – wybrane wielkości ukazano dla pojedynczych sieci firm 

audytorskich, wybranych jako największe sieci w Polsce i w Unii Europejskiej. 

Definicja jednostki zainteresowania publicznego, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach obejmuje szerszy katalog podmiotów, niż minimum określone w artykule 

2 pkt 13 Dyrektywy 2006/43, wg. którego jednostkami interesu publicznego są zdefiniowane w Dyrektywie: 

a) jednostki, dla których właściwym jest prawo państwa członkowskiego, których zbywalne papiery wartościowe zostały dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym któregokolwiek z państw członkowskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 Dyrektywy 2004/39/WE; 

b) instytucje kredytowe określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 Dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady 9 , inne niż instytucje,  

o których mowa w art. 2 tej Dyrektywy; 

c) zakłady ubezpieczeń w rozumieniu art. 2 ust. 1 Dyrektywy 91/674/EWG. 

W tym samym artykule Dyrektywa wskazuje też na możliwość rozszerzenia tego katalogu przez państwa członkowskie o jednostki uznane przez nie za podmioty 

o istotnym znaczeniu publicznym ze względu na charakter prowadzonej przez nie działalności, ich wielkość lub liczbę zatrudnionych pracowników.  

Polski ustawodawca skorzystał z tej możliwości i uznał dodatkowo następujące kategorie podmiotów za jednostki zainteresowania publicznego:  

- instytucje pieniądza elektronicznego i krajowe instytucje płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1907 ze zm.) spełniające kryteria dużej jednostki, 

- otwarte fundusze emerytalne, dobrowolne fundusze emerytalne oraz powszechne towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105 ze zm.), 

 
9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru 
ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca Dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca Dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. 
L 176 z 27.6.2013, s. 338). 
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- fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 

605, ze zm.), 

- towarzystwa w rozumieniu ww. ustawy, które na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok 

obrotowy zarządzały aktywami o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 000 zł oraz które zarządzały funduszami posiadającymi łącznie nie mniej 

niż 30 000 rejestrów otwartych dla uczestników, 

- podmioty prowadzące działalność maklerską, które na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego 

dany rok obrotowy posiadały na rachunkach klientów aktywa o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 000 zł lub zarządzały aktywami  

o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 000 zł i jednocześnie posiadały minimum 10 000 klientów, z wyłączeniem podmiotów prowadzących 

działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub w zakresie doradztwa 

inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 861 i 872), 

- spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1844 i 2140), spełniające kryteria dużej jednostki. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Struktura rynku badań sprawozdań finansowych 

Poniżej przedstawiono wybrane dane w zakresie rynku badań sprawozdań finansowych w Polsce. Dane te dotyczą nie tylko badań ustawowych sprawozdań finansowych JZP, ale 

pokazują rynek w szerszym zakresie usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie.  

Tabela 1 Struktura rynku na dzień 31/12/2021 roku wraz z danymi porównawczymi 

Lp. Kategoria  Źródło 
danych 

Dane na dzień 
31/12/ 
2021 

lub za rok 
kalendarzowy 
kończący się w 

tym dniu 

Objaśnienia 
 

Dane na dzień 
31/12/ 
2018 

lub za rok 
kalendarzowy 
kończący się w 

tym dniu 

Objaśnienia 
 

Zmiana 
wartościowa 

Zmiana 
procentowa 

        
 

  
  

  
 

    

1 Zarejestrowani biegli 
rewidenci (osoby 
fizyczne) 

1.0. Łączna liczba Polska Izba 
Biegłych 
Rewidentów  

5 238     6 061     -823 -14% 

1.1. W tym liczba 
zarejestrowanych biegłych 
rewidentów wykonujących 
zawód (osoby fizyczne 
przeprowadzające badania 
ustawowe) 

Polska Izba 
Biegłych 
Rewidentów  

2 745 Wykazano liczbę 
biegłych rewidentów 
deklarujących wobec 
Polskiej Izby Biegłych 
Rewidentów 
wykonywanie 
zawodu 
 
 
  

  3 044 Pozycja 
obejmuje tylko 
aktywnych 
biegłych 
rewidentów 

  -299 -10% 

1.2. W tym liczba 
zarejestrowanych biegłych 
rewidentów wykonujących 
zawód badających JZP (osoby 
fizyczne przeprowadzające 
badania ustawowe)  

Informacja z 
baz danych 
Agencji10 

260 Wykazano liczbę 
biegłych rewidentów 
zatrudnionych w 
firmach audytorskich 
badających JZP 

  Dane 
niedostępne 

 
  Dane 

niedostępne 
Dane 
niedostępne 

        
 

  
  

  
 

    

 
10 Dla wskaźników: 1.2, 2, 3, 5 i 7 źródłem danych z 2018 roku są informacje z archiwów Komisji Nadzoru Audytowego. 
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2 Zarejestrowani biegli 
rewidenci zatrudnieni w 
firmie audytorskiej lub z 
nią powiązani jako 
wspólnicy lub w inny 
sposób 

2.0. Łączna liczba  Informacja z 
baz danych 
Agencji 

3 329   
 

3 138   
 

191 6% 

        
 

  
  

  
 

    

3 Zarejestrowane firmy 
audytorskie 

3.0. Łączna liczba  Informacja z 
baz danych 
Agencji 

1 364   
 

1 515   
 

-151 -10% 

3.1. W tym liczba 
zarejestrowanych firm 
audytorskich 
przeprowadzających badania 
JZP (badania ustawowe JZP) 

67   
 

74   
 

-7 -9% 

3.2. W tym liczba 
zarejestrowanych firm 
audytorskich z innych państw 
członkowskich, uznanych 
zgodnie z art. 3a Dyrektywy 
2006/43 
 
 
  

0   
 

0   
 

Bez zmian Bez zmian 

        
 

  
  

  
 

    

4 Biegli rewidenci z 
państwa trzeciego, 
zarejestrowani zgodnie 
z art. 45 Dyrektywy 
2006/43/WE  

4.0. Łączna liczba  Polska Izba 
Biegłych 
Rewidentów 

4   
 

0   
 

4 Nie dotyczy 

        
 

  
  

  
 

    

5 Jednostki audytorskie z 
państw trzecich 
zarejestrowane zgodnie 
z art. 45 Dyrektywy 
2006/43/WE 

5.0. Łączna liczba  Informacja z 
baz danych 
Agencji 

0   
 

1   
 

-1 -100% 
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6 Zatwierdzeni biegli 
rewidenci z innego 
państwa 
członkowskiego, 
zgodnie z art. 14 
Dyrektywy 2006/43/WE  

6.0. Łączna liczba  Polska Izba 
Biegłych 
Rewidentów 

113   
 

117   
 

-4 -3% 

        
 

  
  

  
 

    

7 Badania ustawowe 7.0. Łączna liczba opinii z 
badania ustawowego 
wydanych w roku 
kalendarzowym 2021 

Informacja z 
baz danych 
Agencji 

30 125 W sytuacji, gdy dla 
jednej jednostki 
wykonano usługę 
badania 
ustawowego 
sprawozdania 
finansowego oraz 
skonsolidowanego 
sprawozdania 
finansowego, 
wówczas wykazano 
każdą z tych usług 
osobno 

  27 936 W sytuacji, gdy 
dla jednej 
jednostki 
wykonano 
usługę badania 
ustawowego 
sprawozdania 
finansowego 
oraz 
skonsolidowane
go sprawozdania 
finansowego, 
wówczas 
wykazano każdą 
z tych usług 
osobno 

 
2 189 8% 

7.1. W tym liczba badań 
wspólnych (ang. joint audit) 

6     2   
 

4 200% 

        
 

  
  

  
 

    

8 Liczba JZP 8.0. Łączna liczba  Opracowano 
na podstawie 
danych 
Komisji 
Nadzoru 
Finansowego 

1 378   
 

1 277   
 

101 8% 

8.1. W tym emitenci papierów 
wartościowych dopuszczonych 
do obrotu na rynku 
regulowanym (bez banków i 
zakładów ubezpieczeń 
będących emitentami 
papierów wartościowych)  
 
  

374   
 

416   
 

-42 -10% 
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8.2. W tym banki niebędące 
emitentami papierów 
wartościowych dopuszczonych 
do obrotu na rynku 
regulowanym 

560   
 

568   
 

-8 -1% 

8.3. W tym banki będące 
emitentami papierów 
wartościowych dopuszczonych 
do obrotu na rynku 
regulowanym 

17 Obejmuje: 11 
banków – emitentów 
akcji dopuszczonych 
do obrotu na rynku 
regulowanym oraz 6 
banków – emitentów 
dłużnych papierów 
wartościowych 
(różnego rodzaju) 
dopuszczonych do 
obrotu na rynku 
regulowanym 

 
13 Obejmuje 

wyłącznie banki 
– emitentów 
akcji 
dopuszczonych 
do obrotu na 
rynku 
regulowanym 

 
4 31% 

8.4. W tym zakłady 
ubezpieczeń niebędące 
emitentami papierów 
wartościowych dopuszczonych 
do obrotu na rynku 
regulowanym 

79   
 

59   
 

20 34% 

8.5. W tym zakłady 
ubezpieczeń będące 
emitentami papierów 
wartościowych dopuszczonych 
do obrotu na rynku 
regulowanym 

1 Obejmuje 
ubezpieczyciela – 
emitenta akcji 
dopuszczonych do 
obrotu na rynku 
regulowanym 

 
1 Obejmuje 

ubezpieczyciela 
– emitenta akcji 
dopuszczonych 
do obrotu na 
rynku 
regulowanym 

 
Bez zmian Bez zmian 

8.6. W tym krajowe JZP11 347   
 

220   
 

127 58% 

 
11 Przez krajowe JZP rozumie się jednostki, które nie zostały wymienione w definicji JZP Dyrektywy 2006/43, a zostały zdefiniowane jako JZP w prawie krajowym państwa członkowskiego ze 
względu na charakter prowadzonej przez nie działalności, ich wielkość lub liczbę zatrudnionych pracowników. W Polsce do tej kategorii można zaliczyć: instytucje pieniądza elektronicznego i 
krajowe instytucje płatnicze, otwarte fundusze emerytalne, dobrowolne fundusze emerytalne oraz powszechne towarzystwa emerytalne, fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne 
fundusze inwestycyjne otwarte oraz publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte, towarzystwa funduszy inwestycyjnych spełniające określone wymogi odnośnie rozmiarów majątku i 
działalności, podmioty prowadzące działalność maklerską spełniające określone wymogi, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe spełniające określone wymogi. 



 

 

Dane wieloletnie 

Dla pełniejszego zobrazowania zmian zachodzących na rynku, omówiono i zaprezentowano kolejno jak kształtowały się wybrane wielkości na koniec 2021 roku  

w porównaniu do poprzednich okresów. 

Liczba biegłych rewidentów 

Na koniec 2021 roku w rejestrze Polskiej Izby Biegłych Rewidentów zarejestrowanych było 5 238 biegłych rewidentów. Wśród osób posiadających tytuł biegłego 

rewidenta, liczba osób deklarujących wykonywanie zawodu wyniosła 2 745, stanowiąc ponad połowę (52%) ogółu.  

Obserwując kształtowanie się liczby biegłych rewidentów na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można trend spadkowy. Łączna liczba biegłych rewidentów na 

koniec 2021 roku w porównaniu do końca roku 2018 zmniejszyła się o 823 osoby, tj. o 14% w ciągu 3 lat, a w porównaniu do końca 2012 roku, czyli w ciągu 9 lat, 

spadek ten wyniósł 1 866 osób, tj. 26%. W ostatnich latach przyczyną największej liczby skreśleń z rejestru było skreślenie na własny wniosek biegłego rewidenta (w 

2021 roku przyczyna ta odpowiadała za 86% prawomocnych skreśleń). 

Biegli rewidenci wykonujący zawód również są mniej liczni na koniec 2021 roku niż w latach poprzednich, jednak w przypadku tej podgrupy spadek jest mniejszy, niż 

dla ogółu biegłych rewidentów wynosząc 10% w porównaniu do końca 2018 roku i 24% w porównaniu do końca 2012 roku. Prawidłowość ta jest m.in. widoczna  

w udziale biegłych rewidentów wykonujących zawód wśród biegłych rewidentów ogółem, który rośnie od końca 2015 roku. Wyżej omówione prawidłowości 

przedstawia Wykres 1. 
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Wykres 1 Liczba biegłych rewidentów, liczba biegłych rewidentów wykonujących zawód oraz udział wykonujących zawód wśród biegłych rewidentów ogółem w Polsce w poszczególnych latach 

 

 

Agencja przygląda się uważnie trendom w zakresie liczby nowych biegłych rewidentów dołączających do samorządu oraz skali i przyczyn odejść od tego zawodu.  

W chwili obecnej nie wydaje się, aby spadek łącznej liczby biegłych rewidentów przełożył się negatywnie na dostępność usług świadczonych przez firmy audytorskie. 

7 104 7 086

6 061

5 238

3 632
3 151 3 044

2 745

51%
44%

50% 52%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

Stan na dzień 31 grudnia
2012 r.

Stan na dzień 31 grudnia
2015 r.

Stan na dzień 31 grudnia
2018 r.

Stan na dzień 31 grudnia
2021 r.

Biegli rewidenci Biegli rewidenci wykonujący zawód % BR wykonujących zawód

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dla 2021 r. – danych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, dla lat 2018, 2015 

i 2012 – danych archiwalnych Komisji Nadzoru Audytowego 
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Wiązać to można m.in. z coraz większym wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi i technik wspomagających badanie oraz zwiększonym udziałem ekspertów  

i innych osób wchodzących w skład zespołów kierowanych przez biegłych rewidentów (szczególnie jest to widoczne w dużych sieciowych firmach audytorskich). 

Przedstawiciele PANA weszli w 2021 roku w skład zespołu roboczego powołanego przez Ministerstwo Finansów, w ramach którego ocenione mają być możliwości 

ułatwienia dostępu do zawodu biegłego rewidenta bez negatywnego wpływu na proces kształcenia kandydatów oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Jednym 

z obszarów badawczych postulowanych przez Agencję jest próba określenia zapotrzebowania na biegłych rewidentów w warunkach gospodarki cyfrowej przez 

pryzmat potrzeb wszystkich interesariuszy. Służyć temu mają m.in. wywiady i badania ankietowe skierowane do przedsiębiorców, inwestorów, firm audytorskich, 

biegłych rewidentów, obecnych i potencjalnych kandydatów na biegłych rewidentów, organów nadzorczych, szkół wyższych itd.  

Wśród biegłych rewidentów w rejestrze Polskiej Izby Biegłych Rewidentów przewagę stanowią kobiety, które na koniec 2021 roku stanowiły blisko 64% członków 

samorządu. Ilustruje to Wykres 2. Warto zwrócić uwagę, że na przestrzeni lat wskaźnik sfeminizowania zawodu biegłego rewidenta podlegał bardzo nieznacznym 

wahaniom. 

Wykres 2 Udział kobiet i mężczyzn wśród biegłych rewidentów w Polsce na koniec 2021 r. 

 

 

Kobiety

64%
Mężczyźni

36%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
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Firmy audytorskie 

Liczba firm audytorskich 

Na koniec 2021 roku na liście firm audytorskich prowadzonej przez Agencję znajdowały się 1 364 firmy. Przeważająca większość z nich prowadzona była w jednej  

z dwóch form prawnych, tj. działalności gospodarczej prowadzonej przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek lub spółki kapitałowej. 

Pierwszej z ww. form, choć pozostaje ona dominującą, dotykają największe spadki liczebności w ostatnich latach. Firmy audytorskie prowadzone w innych formach 

dopuszczonych zgodnie z artykułem 46 ustawy o biegłych rewidentach na koniec 2021 roku stanowiły łącznie kilka procent wszystkich firm audytorskich na liście. 

Spadek łącznej liczby firm audytorskich na przestrzeni ostatnich 9 lat wyniósł 340 firm, z czego o 151 firm (10%) spadła liczba firm w ostatnich 3 latach, tj. od końca 

2018 do końca 2021 roku. Dane te ilustruje Wykres 3.  

Wykres 3 Liczba firm audytorskich zarejestrowanych w Polsce w poszczególnych latach 

 

1 704 1 612 1 515
1 364

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Stan na dzień 31 grudnia
2012 r.

Stan na dzień 31 grudnia
2015 r.

Stan na dzień 31 grudnia
2018 r.

Stan na dzień 31 grudnia
2021 r.

Liczba firm audytorskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dla 2021 r. - listy firm audytorskich PANA, dla lat 2018, 2015 i 2012 - danych archiwalnych 

Komisji Nadzoru Audytowego 
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Przychody firm audytorskich  

Łączne przychody wszystkich firm audytorskich z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej oraz innych usług, o których mowa w art. 47 ust. 2 Ustawy  

o biegłych rewidentach, wyniosły w 2021 roku 2 113 837 tys. zł. Przychody z tytułu badań ustawowych (zarówno JZP, jak i nie-JZP) łącznie stanowiły w 2021 roku 37% 

przychodów firm audytorskich w Polsce i wyniosły 773 647 tys. zł. Z tej kwoty 577 928 tys. zł (blisko 75%) osiągnęły firmy badające JZP i ich sieci, natomiast 195 719 

tys. zł osiągnęły z tytułu badań ustawowych firmy nie badające JZP, ani nie należące do wspólnych sieci z firmami audytorskimi badającymi JZP. Przychody z pozostałych 

rodzajów usług świadczonych przez wszystkie firmy audytorskie wyniosły w tym samym okresie 1 340 190 tys. zł, z czego 1 093 980 tys. zł (blisko 82%) przypadało na 

firmy audytorskie badające JZP i ich sieci, a 246 210 tys. zł na firmy audytorskie nie badające JZP ani nie należące do wspólnych sieci z firmami audytorskimi badającymi 

JZP. Dane te ilustruje Wykres 4. 

Analizując bardziej szczegółowo przychody tych spośród firm audytorskich, które przeprowadzają badania ustawowe JZP i firm audytorskich należących z nimi do 

wspólnych sieci - w 2021 roku wyniosły one 1 671 908 tys. zł. Przychody z tytułu badań ustawowych (JZP i nie-JZP) stanowiły w 2021 roku 35% tej kwoty (wynosząc 

577 928 tys. zł), a pozostałe kategorie przychodów tej grupy firm audytorskich (tj. przychody z usług rewizji finansowej niebędących badaniem, z usług pokrewnych  

i z innych wskazanych w ustawie o biegłych rewidentach) – 65% wynosząc łącznie 1 093 980 tys. zł. Jedna trzecia przychodów firm audytorskich badających JZP i ich 

sieci z usług niebędących badaniem ustawowym obejmowała przychody z tych usług świadczone jednostkom będącym jednocześnie podmiotami badanymi przez tę 

samą firmę audytorską12, a 66% stanowiły przychody z innych usług świadczone innym podmiotom. 

 

 
12 Przy czym należy zauważyć, że kierując się troską o zapewnienie niezależności biegłych rewidentów i firm audytorskich, przewidziano zarówno w Ustawie o biegłych 
rewidentach (art. 136), jak i w Rozporządzeniu 537/2014 (art. 5) restrykcje w zakresie rodzajów usług, jakie firmy audytorskie mogą świadczyć na rzecz JZP przez nie 
badanych, a w przypadku świadczenia jakichkolwiek usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie ustawowe 
danej JZP podlega ono dodatkowym rygorom. 
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Wykres 4 Struktura przychodów firm audytorskich w Polsce w 2021 roku, w tys. zł 

 

 

 

Przychody z badania ustawowego JZP 
97 630

Przychody z badania ustawowego nie-JZP firm 
audytorskich badających JZP i ich sieci

480 298 Przychody z badania ustawowego nie-JZP firm 
audytorskich nie badających JZP, ani nie 

należących do wspólnych sieci z FA badającymi JZP
195 719

Przychody z usług niebędących badaniem 
ustawowym firm audytorskich badających JZP 

i ich sieci
1 093 980

Przychody z usług niebędących badaniem 
ustawowym firm audytorskich nie badających JZP, 

ani nie należących do wspólnych sieci z FA 
badającymi JZP

246 210

W 2021 roku przychody firm 
audytorskich wyniosły 

2 113 837 tys. zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych złożonych przez firmy audytorskie za 2021 r., dane zebrane w dniach 12 i 15/04/2022 r. oraz 11/05/2022 r. 
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Udział w rynku największych uczestników 

Tabela na kolejnej stronie została przygotowana w oparciu o wykaz dziesięciu największych europejskich sieci firm audytorskich badających JZP zidentyfikowanych 

przez KEONA (są to w kolejności alfabetycznej: Baker Tilly, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars, Nexia, PwC i RSM). Zestawienie to uległo zmianie  

w stosunku do opublikowanego w 2019 roku z uwagi na zmiany udziałów rynkowych poszczególnych sieci. Dodatkowo, w celu dostosowana do warunków krajowych, 

zestawienie zostało rozszerzone o podmiot, którego przychody z badań ustawowych sprawozdań finansowych JZP przekraczają 5% łącznych przychodów za takie 

badania firm badających JZP w Polsce (Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie). Z zestawienia usunięto natomiast firmę 

audytorską należącą do sieci Baker Tilly, która co prawda znajduje się na liście firm audytorskich prowadzonej przez PANA, jednak nie badała ona w 2021 roku 

sprawozdań finansowych JZP. 

Jako skład podmiotowy każdej z największych sieci uwzględniono podmiot badający JZP w 2021 roku wraz z innymi firmami audytorskimi należącymi do danej sieci  

i działającymi w Polsce, niezależnie od tego, czy te inne firmy badały sprawozdania finansowe JZP, czy też nie. Nie uwzględniono natomiast podmiotów działających 

pod daną marką, które nie są firmami audytorskimi wpisanymi na listę prowadzoną przez PANA, co jest zgodne z metodologią KEONA. 

Analizując dane w tabeli należy pamiętać, że na dzień 31 grudnia 2021 r.: 

1. Sieć BDO stanowiły 2 firmy audytorskie zarejestrowane w Polsce: BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i BDO spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa. 

2. Sieć EY stanowiło 5 firm audytorskich zarejestrowanych w Polsce: Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 

Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ernst 

& Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Doradztwo Podatkowe spółka komandytowa i Ernst & Young Audyt Polska spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością Finance spółka komandytowa. 

3. Sieć Deloitte stanowiły 2 firmy audytorskie zarejestrowane w Polsce: Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Deloitte Audyt spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. 

4. Sieć Grant Thornton stanowiły 4 firmy audytorskie zarejestrowane w Polsce: Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa, Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością i Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

5. Sieć KPMG stanowiły 3 firmy audytorskie zarejestrowane w Polsce: KPMG Audyt Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KPMG Audyt Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością i KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. 



SPRAWOZDANIE Z MONITOROWANIA RYNKU USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW I FIRMY AUDYTORSKIE  
ORAZ DZIAŁALNOŚCI KOMITETÓW AUDYTU ZA 2021 ROK 

 

21 

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO, WARSZAWA - CZERWIEC 2022 

6. Sieć Mazars stanowiły 2 firmy audytorskie zarejestrowane w Polsce: Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Mazars Expertise Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

7. Sieć Nexia stanowiły 3 firmy audytorskie zarejestrowane w Polsce: Advantim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit spółka komandytowa, Pro Audit 

Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Advantim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

8. Sieć PwC stanowiły 3 firmy audytorskie zarejestrowane w Polsce: PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt spółka 

komandytowa, PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa. 

9. Sieć RSM stanowiły 2 firmy audytorskie zarejestrowane w Polsce: RSM Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i RSM Poland 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Tabela 2 Udział w rynku kluczowych uczestników rynku 

Lp
. Kategoria BDO EY Deloitte 

Grant 
Thornto

n 
KPMG  Mazars Nexia  PwC  RSM 

ZRBS im. 
Franciszka 
Stefczyka 

w 
Warszawie 

Pozos-
tałe 

Łącznie13 Objaśnienia 

  

1 

Zarejestr
owani 
biegli 
rewidenc
i 
zatrudnie
ni w 
firmie 
audytors
kiej lub z 
nią 
powiązan
i jako 
wspólnic

1.0. Łączna 
liczba 

25 84 59 22 114 20 23 92 6 14  2 870   3 329    

Dane w 
kolumnie 
"Łącznie" 
dotyczą 

całego rynku 
JZP i nie-JZP 

 
13 Zwracamy uwagę, że w odniesieniu do niektórych wierszy tabeli kolumna „Łącznie” prezentuje dane dla całego rynku badań i firm audytorskich, tj. JZP i nie-JZP, a w 
odniesieniu do innych wierszy tabeli – tylko dane dla rynku firm audytorskich badających JZP oraz ich sieci, co jest wskazane w kolumnie „Objaśnienia” lub wynika z nazwy 
wskaźnika. Takie podejście jest zgodne z metodologią KEONA. 
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y lub w 
inny 
sposób 
na dzień 
31/12/20
21 

  

2 
Badania 
ustawow

e 

2.0. Łączna 
liczba opinii z 

badania 
ustawowego 
wydanych w 

roku 
kalendarzowy

m 2021 

779 1276 970 782 1242 334 169 1733 84 339 22 417 30 125 

Dane w 
kolumnie 
"Łącznie" 
dotyczą 

całego rynku 
JZP i nie-JZP 

2.1. W tym 
liczba badań 
wspólnych 
(ang. joint 

audit) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

Dane w 
kolumnie 
"Łącznie" 
dotyczą 

całego rynku 
JZP i nie-JZP 

 

3 
Badania 
ustawow

e JZP14 

3.0. Łączna 
liczba opinii z 
badań 
ustawowych 
JZP wydanych 
w roku 
kalendarzowy
m 2021 

125 65 84 90 284 60 13 338 1 339 636 2 035 
- w tym 318 

SSF  

3.1. W tym 
liczba opinii z 
badań 
wspólnych 
(ang. joint 
audit) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   

 
14 Zgodnie z polskim prawem firma audytorska wydaje dwie osobne opinie z badania sprawozdania finansowego i z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
tej samej jednostki. 
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3.2. W tym 
liczba opinii z 
badań SF 
emitentów 
papierów 
wartościowych 
dopuszczonych 
do obrotu na 
rynku 
regulowanym 
(bez banków i 
zakładów 
ubezpieczeń)  

66 52 25 68 28 13 13 55 0 0 352 672 
- w tym 290 

SSF 

3.3. W tym 
liczba opinii z 
badań SF 
banków 
niebędących 
emitentami 
papierów 
wartościowych 
dopuszczonych 
do obrotu na 
rynku 
regulowanym 

3 4 8 6 8 2 0 13 1 339 214 598 
- w tym 5 

SSF  

3.4. W tym 
liczba opinii z 
badań SF 
banków 
notowanych na 
GPW 

0 2 2 2 9 7 0 4 0 0 1 27 
- w tym 12 

SSF  

3.5. W tym 
liczba opinii z 
badań SF 
zakładów 
ubezpieczeń 
nienotowanych 
na GPW 

16 4 4 0 14 4 0 25 0 0 10 77 
- w tym 6 

SSF 

3.6. W tym 
liczba opinii z 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
- w tym 1 

SSF 
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badań SF 
zakładów 
ubezpieczeń 
notowanych na 
GPW 

3.7. W tym 
liczba opinii z 
badań SF 
krajowych 
JZP15 

40 3 45 14 223 34 0 241 0 0 59 659 
- w tym 4 

SSF  

 

4 

Obroty 
sieci 

badający
ch JZP, 

zgodnie z 
podziałe

m 
zawarty
m w art. 
13 ust. 

(2) litera 
(k) 

Rozporzą
dzenia 

537/2014  
 

4.0. Łączna 
kwota 

76 596 248 963 149 668 136 562 145 975 27 782 6 399 641 832 39 072 6 484 192 575 1 671 908 

-Dane w 
kolumnie 
"Łącznie" 
dotyczą 
rynku firm 
audytorskich 
badających 
JZP oraz ich 
sieci; 
-Przychody 
firm 
audytorskich 
z tytułu 
usług rewizji 
finansowej 
wyniosły w 
2021 roku 
2 113 837 
tys. zł. 

 
15 Przez krajowe JZP rozumie się jednostki, które nie zostały wymienione w definicji JZP Dyrektywy 2006/43, a zostały zdefiniowane jako JZP w prawie krajowym państwa 
członkowskiego ze względu na charakter prowadzonej przez nie działalności, ich wielkość lub liczbę zatrudnionych pracowników. W Polsce do tej kategorii można zaliczyć: 
instytucje pieniądza elektronicznego i krajowe instytucje płatnicze, otwarte fundusze emerytalne, dobrowolne fundusze emeryta lne oraz powszechne towarzystwa 
emerytalne, fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte, towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych spełniające określone wymogi odnośnie rozmiarów majątku i działalności, podmioty prowadzące działalność maklerską spełniające określone wymogi, 
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe spełniające określone wymogi. 
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-Dane w 
tysiącach 
złotych. 

 

4.1. W tym 
przychody z 

badania 
ustawowego 

JZP i jednostek 
należących do 

grupy 
przedsiębiorst

w, których 
jednostką 

dominującą 
jest JZP 

6 499  13 809  9 067  4 948  13 879  3 810  307  22 935  80  6 393  15 902  97 630  

-Ponieważ 
Agencja nie 

zbiera 
informacji 

dotyczących 
przynależno
ści badanych 
jednostek do 

grup 
kapitałowyc
h, wskaźnik 
obejmuje 
wyłącznie 

przychody z 
badania 

ustawowego 
jednostek 
będących 

JZP. 
-Dane w 
kolumnie 
"Łącznie" 
dotyczą 

rynku firm 
audytorskich 
badających 
JZP oraz ich 

sieci. 
-Dane w 
tysiącach 
złotych. 

4.2. W tym 
przychody z 

badania 
ustawowego 

innych 
jednostek 

16 821  94 579  63 995  18 922  54 928  15 991  3 193  125 415  3 893  0  82 562  480 298  

-Dane w 
kolumnie 
"Łącznie" 
dotyczą 

rynku firm 
audytorskich 



SPRAWOZDANIE Z MONITOROWANIA RYNKU USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW I FIRMY AUDYTORSKIE  
ORAZ DZIAŁALNOŚCI KOMITETÓW AUDYTU ZA 2021 ROK 

 

26 

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO, WARSZAWA - CZERWIEC 2022 

badających 
JZP oraz ich 

sieci 
-Dane w 
tysiącach 
złotych. 

4.3. W tym 
przychody z 

dozwolonych 
usług 

niebędących 
badaniem na 

rzecz badanych 
jednostek 

17 344  113 741  42 003  18 135  45 872  1 511  840  101 631  926  64  16 874  358 941  

-Dane w 
kolumnie 
"Łącznie" 
dotyczą 

rynku firm 
audytorskich 
badających 
JZP oraz ich 

sieci 
-Dane w 
tysiącach 
złotych. 

4.4. W tym 
przychody z 

usług 
niebędących 
badaniem na 
rzecz innych 

jednostek 

35 931  26 833  34 604  94 558  31 295  6 471  2 058  391 850  34 174  27  77 236  735 038  

-Dane w 
kolumnie 
"Łącznie" 
dotyczą 

rynku firm 
audytorskich 
badających 
JZP oraz ich 

sieci 
-Dane w 
tysiącach 
złotych. 

 

5 
Struktura 

firmy/ 
sieci16 

W stosownych 
przypadkach 

należy wskazać 
strukturę 

każdej 

Zintegro
wana 
forma 

działania 

Zintegro
wana 
forma 

działania 

Zintegro
wana 
forma 

działania 

Zintegrow
ana forma 
działania 

Zintegrow
ana forma 
działania 

Zintegrow
ana forma 
działania 

Zintegrow
ana forma 
działania 

Zintegrow
ana forma 
działania 

Zintegrow
ana forma 
działania 

Samodziel
na firma 

audytorsk
a 

Nie 
dotyczy 

Nie 
dotyczy 

 

 
16 Firmy audytorskie prowadzące zróżnicowaną działalność w ramach jednej jednostki prawnej uznaje się za zintegrowane firmy audytorskie. Przedsiębiorstwa audytorskie 
działające wyłącznie jako firmy audytorskie mają tylko jedną linię usług, a mianowicie badania. W takim przypadku uwzględnia się jedynie obroty osiągnięte w ramach firmy 
audytorskiej, a nie w ramach szerszej sieci. Agencja nie posiada informacji o działalności innych niż firmy audytorskie jednostek należących do sieci firm audytorskich. 
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firmy/sieci 
audytorskiej w 

danym 
państwie 

członkowskim, 
w celu 

zrozumienia 
prezentacji 

sprzedaży w 
ramach 

wskaźnika 4. 

 
Źródło: opracowano na podstawie informacji z baz danych Agencji, sprawozdań rocznych złożonych przez firmy audytorskie za 2021 r. – dane zebrane na dzień 10 i 11/05/2022 oraz informacji z Komisji Nadzoru 

Finansowego i z Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 
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Dane wieloletnie 

Dla pełniejszego zobrazowania zmian zachodzących na rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie, prezentujemy jak kształtowały się 

wybrane wielkości na koniec 2021 roku w porównaniu do danych za 2018 rok zaprezentowanych w poprzednim sprawozdaniu. 

Liczba biegłych rewidentów zatrudnionych w firmach audytorskich poszczególnych sieci lub z nimi powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób 

Wykres 5 Liczba biegłych rewidentów zatrudnionych w firmach audytorskich poszczególnych sieci lub z nimi powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób na koniec 2021 i 2018 roku 

 

  

KPMG 
7,2%

PwC 
2,4%EY

2,5%
Deloitte

2,0%
BDO
0,9%

Grant Thornton 
0,2%

Mazars
0,5%

Zatrudnieni lub powiązani z innymi firmami
84,4%

KPMG 
3,4% PwC 

2,8%
EY

2,5%

Deloitte
1,8%

BDO
0,8%
Nexia 
0,7%

Grant Thornton 
0,7%

Mazars
0,6%

ZRBS im. F. Stefczyka
w Warszawie

0,4%RSM
0,2%

Zatrudnieni lub powiązani z innymi firmami
86,2%

31/12/2021, 3 329 biegłych 
rewidentów zatrudnionych lub 

powiązanych z FA 
(6% więcej w stosunku do końca 

2018 roku) 

31/12/2018: 3 138 biegłych 
rewidentów zatrudnionych lub 

powiązanych z FA 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dla 2021 roku - sprawozdań rocznych złożonych przez firmy audytorskie za 2021 r., dane zebrane na dzień 11/05/2022 r.; dla 2018 roku 

- dane archiwalne Komisji Nadzoru Audytowego 
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Liczba JZP badanych przez poszczególne sieci firm audytorskich  

Spośród wszystkich wydanych w Polsce w 2021 roku opinii z badań ustawowych 7% stanowiły opinie z badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Między największymi sieciami badającymi JZP były wyraźne różnice w stosunku ww. opinii do 

wszystkich opinii z badań ustawowych wydanych przez daną sieć (między 100% a 1%). Największy udział opinii z badań ustawowych JZP wśród przeprowadzonych 

przez siebie badań miał Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie, który jest podmiotem o specyficznej strukturze, powołanym do 

badania sprawozdań finansowych banków spółdzielczych. W 2021 roku wszystkie opinie z badania przeprowadzone przez ten związek rewizyjny dotyczyły jednostek 

zainteresowania publicznego. Także w wartościach bezwzględnych w 2021 roku, podmiot ten przeprowadził najwięcej badań JZP (339) spośród wszystkich firm. Drugą 

w kolejności pod względem udziału liczby opinii wydanych z badań ustawowych JZP była sieć KPMG, w której 23% badań w 2021 roku stanowiły badania JZP (284 

spośród 1242 opinii wydanych przez firmy audytorskie tej sieci). Trzecią w kolejności była sieć PwC, z blisko 20% udziałem badań JZP (338 spośród 1733 opinii 

wydanych przez firmy audytorskie tej sieci), będąc jednocześnie drugą siecią pod względem bezwzględnej liczby wydanych w 2021 roku opinii z badań JZP). Relacje te 

pokazuje Wykres 6.  

Wykres 6 Porównanie liczby opinii z badań ustawowych JZP w stosunku do liczby opinii nie-JZP dla wybranych sieci firm audytorskich w 2021 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych złożonych przez firmy audytorskie za 2021 r., dane zebrane na dzień 11/05/2022 r 
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W skali całego rynku w 2021 roku wydano 2 035 opinii z badań sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych JZP. Porównując tę liczbę do 

wielkości z 2018 roku, miał miejsce wzrost o 314 opinii (o 18%). Z tego wzrostu, o 283 (do 1 046) zwiększyła się liczba opinii z badań JZP wydanych łącznie przez siedem 

analizowanych sieci badających JZP (są to w porządku alfabetycznym: BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars i PwC), a o 31 – wydanych przez pozostałe 

firmy audytorskie badające JZP. Przez to udział ww. siedmiu sieci w liczbie wydanych w 2021 roku opinii z badań JZP wyniósł 51% w porównaniu do 44% dla tych 

samych sieci w 2018 roku.  

Porównując zmianę liczby opinii z badań JZP wydanych przez poszczególne sieci badające JZP między 2021 a 2018 rokiem, największy wzrost bezwzględny można 

zaobserwować dla sieci PwC (wzrost o 222 opinie JZP) i KPMG (wzrost o 144), natomiast wzrost procentowy – dla sieci PwC (o 191%) i Mazars (o 186%). Największe 

spadki liczby wydawanych opinii JZP odnotowały sieci Deloitte (o 112 opinii, 57%) i EY (o 95 opinii, 59%). Wyniki te ilustruje Wykres 7. 

Wykres 7 Porównanie liczby opinii z badań JPZ wydanych przez 7 spośród największych sieci firm audytorskich w 2021 i 2018 roku 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: dla 2021 roku - sprawozdań rocznych złożonych przez firmy audytorskie za 2021 r., dane zebrane na dzień 11/05/2022 r.; dla 

2018 roku - dane archiwalne Komisji Nadzoru Audytowego 
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Przychody największych sieci firm audytorskich z badania JZP i innych usług  

Poniższy wykres ilustruje udział przychodów z badań ustawowych i usług niebędących badaniem ustawowym dla największych sieci firm audytorskich za 2021 rok. 

Udział usług niebędących badaniem w 2021 roku był wyższy niż udział przychodów z badań ustawowych w większości sieci, a także przeciętnie dla rynku firm 

audytorskich. Odmiennie od powyższego kształtowały się w 2021 roku przychody Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka (99% przychodów to 

przychody z badań ustawowych) oraz sieci Mazars i Nexia (odpowiednio 71% i 55%). 

 Wykres 8 Przychody z badań ustawowych oraz z usług niebędących badaniem dla wybranych sieci za 2021 rok 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych złożonych przez firmy audytorskie za 2021 r., dane zebrane na dzień 11/05/2022 r 
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Przychody największych sieci firm audytorskich badających JZP 

Poniższe wykresy ilustrują udział wybranych sieci firm audytorskich w przychodach z badań ustawowych JZP i nie-JZP oraz w przychodach z usług niebędących 

badaniem. 

W 2021 roku przychody z badań ustawowych JZP w Polsce wyniosły 97 630 tys. zł. Łączny udział sieci firm audytorskich należących do tzw. „wielkiej czwórki17” 

wyniósł 61,1%. Sieć z największym udziałem przychodów w rynku tego rodzaju usług to PwC (23,5%). Ilustruje to Wykres 9. 

Wykres 9 Udział wybranych sieci firm audytorskich w przychodach z badań ustawowych JZP w 2021 roku 

 

 

 
17 Przyjmuje się, że największe na świecie firmy audytorskie, tj. (w porządku alfabetycznym): Deloitte, EY, KPMG i PwC - to tzw. „wielka czwórka” firm audytorskich. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych złożonych przez firmy audytorskie za 2021 r., dane zebrane na dzień 11/05/2022 r 
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W 2021 roku firmy audytorskie badające (m.in.) JZP w Polsce osiągnęły przychody z badań ustawowych nie-JZP wynoszące 480 298 tys. zł. Łączny udział firm tzw. 

„wielkiej czwórki” wyniósł 70,6%. Udział sieci PwC w przychodach z tego rodzaju usług przekroczył ¼. Przeszło 10-procentowy udział miały także sieci EY (19,7%), 

Deloitte (13,3%) oraz KPMG (11,4%). Ilustruje to Wykres 10. 

Wykres 10 Udział wybranych sieci firm audytorskich w przychodach z badań ustawowych nie-JZP w 2021 roku 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych złożonych przez firmy audytorskie za 2021 r., dane zebrane na dzień 11/05/2022 r 
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Wykres 11 Udział wybranych sieci firm audytorskich w przychodach z usług niebędących badaniami ustawowymi w 2021 roku 
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Badanie spółek giełdowych przez największe firmy audytorskie 

Firmy audytorskie posiadające w 2021 roku największy udział badanych przez nie jednostek w kapitalizacji spółek giełdowych niekoniecznie badały proporcjonalnie 

wysoką liczbę spółek giełdowych. Klientami największych firm audytorskich często były spółki giełdowe o większej kapitalizacji, co przekładało się m.in. na większe 

przychody ze świadczonych usług badania. Zależności te dla wybranych firm audytorskich prezentuje Wykres 12. 

Wykres 12 Badania SF emitentów papierów wartościowych przeprowadzone przez wybrane firmy audytorskie w 2021 roku - udział w liczbie badanych jednostek i w ich kapitalizacji18 

 

 

 

 
18 Na podstawie kapitalizacji emitentów wyznaczonej na różne dni między 31.12.2020 a 30.09.2021, wg. danych Komisji Nadzoru Finansowego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego  
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Badanie banków przez największe firmy audytorskie 

Badaniem banków innych niż banki spółdzielcze w 2021 roku zajmowały się głównie firmy audytorskie należące do największych sieci międzynarodowych. Barierą 

wejścia na ten rynek dla mniejszych jednostek jest specyfika działalności bankowej, wymagania dotyczące wielkości zespołów przeprowadzających badanie oraz 

poziomu doświadczenia i kompetencji w świadczeniu usług na rzecz jednostek z tego sektora. 

Wykres 13 Badania SF banków innych niż banki spółdzielcze, przeprowadzone przez wybrane firmy audytorskie w 2021 roku – udział w aktywach banków i w liczbie badań ustawowych  
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Badanie banków spółdzielczych przez największe firmy audytorskie  

Wśród firm audytorskich badających banki spółdzielcze, w 2021 roku dominował Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie, który 

przeprowadził 61% badań ustawowych banków spółdzielczych reprezentujących 49% aktywów lub sumy bilansowej podmiotów tego sektora. 

Wykres 14 Badania SF banków spółdzielczych przeprowadzone przez wybrane firmy audytorskie w 2021 roku – udział w sumie bilansowej badanych banków i w liczbie badań ustawowych  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego 
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Badanie zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez największe firmy audytorskie  

Wśród firm audytorskich badających zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, biorąc pod uwagę liczbę przeprowadzonych w 2021 roku badań, dominowało kilka 

największych podmiotów. Biorąc po uwagę wielkości zakładów ubezpieczeń, określanych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji działu I (tj. ubezpieczeń 

na życie) - jako rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto oraz dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji działu II (tj. pozostałych ubezpieczeń osobowych 

i ubezpieczeń majątkowych) - jako składka przypisana brutto, jedna z firm audytorskich, KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k., posiadała 39% udziału w obu podgrupach tak 

zdefiniowanego rynku badań zakładów ubezpieczeń. Ilustrują to Wykres 15 i Wykres 16. 

Wykres 15 Badania SF zakładów ubezpieczeń i reasekuracji działu I przeprowadzone przez największe firmy audytorskie w 2021 roku – udział w wielkości badanych zakładów ubezpieczeń i w liczbie badań 
ustawowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego  
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Wykres 16 Badania SF zakładów ubezpieczeń i reasekuracji działu II przeprowadzone przez największe firmy audytorskie w 2021 roku – udział w wielkości badanych zakładów ubezpieczeń i w liczbie badań 
ustawowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji 
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Badanie JZP innych niż emitenci, banki i zakłady ubezpieczeń przez największe firmy audytorskie 

W liczbie badań JZP niebędących emitentami, bankami ani zakładami ubezpieczeń, w 2021 roku dominowało 7 firm audytorskich – przeprowadziły one badania 85% 

takich jednostek. Spośród nich, 3 firmy audytorskie: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k., PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k. i BDO sp. z o.o. sp.k. 

przeprowadziły największą liczbę badań ustawowych tej kategorii JZP - każda z ww. firm audytorskich miała udział większy niż 16%. Ilustruje to Wykres 17. 

Wykres 17 Liczba badań SF JZP innych niż emitenci, banki i zakłady ubezpieczeń przeprowadzone przez największe sieci firm audytorskich w 2021 roku 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego  
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Ryzyka dla jakości badań sprawozdań finansowych w Polsce i działania 

podejmowane dla przeciwdziałania tym ryzykom 
W związku z reformą systemu nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, zasadniczym zmianom uległ również system przeprowadzania publicznych 

kontroli. Funkcjonująca od 1 stycznia 2020 r. Agencja łączy nadzór nad badaniami jednostek zainteresowania publicznego (JZP) i badaniami pozostałych jednostek 

(nie-JZP). Fakt, że do pracy w Agencji powołano nowy zespół kontrolerów oraz wypracowano nowe procedury przeprowadzania kontroli uwzględniające w większym 

stopniu ryzyka dla jakości badań ogranicza możliwość porównań z wcześniejszymi okresami. 

Liczba kontroli przeprowadzonych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego w ramach systemu zapewniania jakości oraz ich wyniki są na bieżąco monitorowane 

przez Prezesa Agencji oraz omawiane w trakcie comiesięcznych posiedzeń Rady Agencji. Informacje dotyczące najczęściej występujących nieprawidłowości 

ujawnionych w trakcie kontroli są regularnie upubliczniane w postaci zbiorczych opracowań tak, aby wszyscy interesariusze mieli możliwość się z nimi zapoznać. 

Podejmując tego rodzaju działania informacyjne, Agencja realizuje także swoje zadania ustawowe. 

Główne nieprawidłowości wykryte podczas kontroli 

W ramach systemu kontroli, ujawniane naruszenia prezentujemy w podziale na dwie zasadnicze kategorie: 

✓ Nieprawidłowości dotyczące procedur działania – brak lub niezgodność wewnętrznego systemu kontroli jakości firmy audytorskiej z mającymi zastosowanie 

krajowymi standardami rewizji finansowej, krajowymi standardami kontroli jakości, zasadami etycznymi i wymogami niezależności określonymi w przepisach 

krajowych, zasadach etyki zawodowej lub artykułami 4 i 5 Rozporządzenia nr 537/2014; 

✓ Nieprawidłowości dotyczące akt badania – niezgodność dokumentacji badania wybranej do kontroli z przepisami obowiązującego prawa, z wymogami 

standardów badania, standardów kontroli jakości, wymogami etycznymi (ze szczególnym uwzględnieniem niezależności). 

W poniższej tabeli zaprezentowano dane dotyczące kontroli zakończonych przez kontrolerów Agencji w ciągu 2021 roku i wyniki tych kontroli. 
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Tabela 3 Rezultaty działania systemu zapewnienia jakości 

Lp. Kategoria Liczba Objaśnienia 

  

1 Skontrolowane 
badania ustawowe 

1.0. Łączna liczba  320   

1.1. w tym badania ustawowe 
(wyłącznie JZP) 

103   

1.2. w tym badania ustawowe 
(wyłącznie nie-JZP) 

217   

          

2 Firmy audytorskie/ 
biegli rewidenci 
samodzielnie 
prowadzący 
działalność, w 
przypadku których 
skontrolowano 
akta badania 
ustawowego 

2.0. Łączna liczba  147   

2.1. w tym firmy audytorskie/ 
biegli rewidenci samodzielnie 
prowadzący działalność, 
przeprowadzający badania JZP 

46   

2.2. w tym firmy audytorskie/ 
biegli rewidenci samodzielnie 
prowadzący działalność, nie 
przeprowadzający badań JZP 

101   

          

3 Firmy audytorskie/ 
biegli rewidenci 
samodzielnie 
prowadzący 
działalność, 
których procedury 
działania zostały 
skontrolowane 

3.0. Łączna liczba  146   

3.1. w tym firmy audytorskie/ 
biegli rewidenci samodzielnie 
prowadzący działalność, 
przeprowadzający badania JZP 

45   

3.2. w tym firmy audytorskie/ 
biegli rewidenci samodzielnie 
prowadzący działalność, którzy 
nie przeprowadzają badań JZP 

101   
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4 Nieprawidłowości 
dotyczące akt 
badania 
zgodnie z art. 29 
ust. 1 lit. i) 
Dyrektywy 
2006/43 

4.0. Łączna liczba 
nieprawidłowości 

1 323   

4.1. Liczba nieprawidłowości 
stwierdzonych w badaniach 
ustawowych JZP 

460 1. Naruszenia dotyczące planowania badania (KSB 210, 300, 315, 320, 330, 402) - SF (56), SSF (18), 
łącznie SF i SSF (76); 
2. Naruszenia dotyczące właściwego procesu badania i dokumentacji (KSB 230, 250, 450, 500, 501, 
505, 510, 520, 530, 550, 560, 580, 600, 610, 620) – SF (62), SSF (21), łącznie SF i SSF (83); 
3. Naruszenia dotyczące komunikacji z osobami sprawującymi nadzór i opinii z badania (KSB 200, 
260, 265, 700, 701, 705, 706, 710, 720) - SF (42), SF (10), łącznie SF i SSF (52); 
4. Naruszenia dotyczące obowiązków biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania 
finansowego dotyczących oszustw (KSB 240) - SF (36), SSF (6), łącznie SF i SSF (42); 
5. Naruszenia dotyczące badania szacunków księgowych (KSB 540) - SF (26), SSF (2), łącznie SF i 
SSF (28); 
6. Naruszenia dotyczące kontynuacji działalności (KSB 570) - SF (8), SSF (3), łącznie SF i SSF (11); 
7. Naruszenia dotyczące kontroli jakości zlecenia badania (KSKJ1 i KSB 220) - SF (29), SSF (13), 
łącznie SF i SSF (42); 
8. Naruszenia dotyczące nieprzestrzegania Rozporządzenia nr 537/2014 - SF (30), SSF (10), łącznie 
SF i SSF (40); 
9. Inne naruszenia - SF (64), SSF (22), łącznie SF i SSF (86); 
Liczba zleceń badania JZP - SF (76), SSF (27), łącznie SF i SSF (103). 

4.2a. Liczba badań ustawowych 
JZP, w których zidentyfikowano 
nieprawidłowości 

95   

4.2b. Liczba badań ustawowych 
JZP, w których nie 
zidentyfikowano 
nieprawidłowości 

8   
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4.3. Liczba nieprawidłowości 
stwierdzonych w badaniach 
ustawowych nie-JZP 

863 1. Naruszenia dotyczące planowania badania (KSB 210, 300, 315, 320, 330, 402) - SF (168), SSF 
(11), łącznie SF i SSF (179); 
2. Naruszenia dotyczące właściwego procesu badania i dokumentacji (KSB 230, 250, 450, 500, 501, 
505, 510, 520, 530, 550, 560, 580, 600, 610, 620) - SF (171), SSF (13), łącznie SF i SSF (184); 
3. Naruszenia dotyczące komunikacji z osobami sprawującymi nadzór i opinii z badania (KSB 200, 
260, 265, 700, 701, 705, 706, 710, 720) - SF (113), SSF (6), łącznie SF i SSF (119); 
4. Naruszenia dotyczące obowiązków biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania 
finansowego dotyczących oszustw (KSB 240) - SF (112), SSF (5), łącznie (117); 
5. Naruszenia dotyczące badania szacunków księgowych (KSB 540) - SF (37), SSF (2), łącznie (39); 
6. Naruszenia dotyczące kontynuacji działalności (KSB 570) - SF (23), SSF (0), łącznie (23); 
7. Naruszenia dotyczące kontroli jakości zlecenia badania (KSKJ1 i KSB 220) - SF (37), SSF (5), 
łącznie (42); 
8. Naruszenia dotyczące nieprzestrzegania Rozporządzenia nr 537/2014 - SF (0), SSF (0), łącznie 
(0); 
9. Inne naruszenia - SF (150), SSF (10), łącznie (160); 
Liczba zleceń badania nie-JZP - SF (203), SSF (14), łącznie (217). 

4.4a. Liczba badań ustawowych 
nie-JZP, w których 
zidentyfikowano 
nieprawidłowości 

207   

4.4b. Liczba badań ustawowych 
nie-JZP, w których nie 
zidentyfikowano 
nieprawidłowości 

10   

          

5 5.0. Łączna liczba 
nieprawidłowości 

514   



SPRAWOZDANIE Z MONITOROWANIA RYNKU USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW I FIRMY AUDYTORSKIE  
ORAZ DZIAŁALNOŚCI KOMITETÓW AUDYTU ZA 2021 ROK 

 

45 

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO, WARSZAWA - CZERWIEC 2022 

Nieprawidłowości 
dotyczące 
procedur działania 

5.1. Liczba nieprawidłowości 
zidentyfikowanych w firmach 
audytorskich/ u biegłych 
rewidentów samodzielnie 
prowadzących działalność, 
przeprowadzających badania 
JZP 

166 1. Naruszenia dotyczące regulacji krajowych (UoBR) - 35; 
2. Naruszenia (KSKJ1.1-19)- 21; 
3. Naruszenia dotyczące wymogów etycznych (KSKJ1.20-25) - 11; 
4. Naruszenia dotyczące akceptacji i kontynuacji współpracy z klientem (KSKJ1.26-28) - 1; 
5. Naruszenia dotyczące zasobów ludzkich (KSKJ1.29-31) - 3; 
6. Naruszenia dotyczące przeprowadzania zlecenia (KSKJ1.32-34) - 13; 
7. Naruszenia dotyczące kontroli jakości wykonania zlecenia (KSKJ1.35-44)- 20; 
8. Naruszenia dotyczące dokumentacji zlecenia (KSKJ1.45-47) - 7; 
9. Naruszenia dotyczące nadzorowania (KSKJ1.48-56) - 22; 
10. Naruszenia dotyczące dokumentacji systemu kontroli jakości (KSKJ1.57-59) - 1; 
11. Inne (KSB 220, AML) - 23; 
12. Naruszenie przepisów Rozporządzenia nr 537/2014 - 9; 

5.2a. Liczba firm audytorskich/ 
biegłych rewidentów 
samodzielnie prowadzących 
działalność i badających JZP, w 
których zidentyfikowano 
nieprawidłowości 

40   

5.2b. Liczba firm audytorskich/ 
biegłych rewidentów 
samodzielnie prowadzących 
działalność i badających JZP, w 
których nie zidentyfikowano 
nieprawidłowości 

5   

5.3. Liczba nieprawidłowości 
zidentyfikowanych w firmach 
audytorskich/ u biegłych 
rewidentów samodzielnie 
prowadzących działalność, 
nieprzeprowadzających badań 
JZP 

348 1. Naruszenia dotyczące regulacji krajowych (UoBR) - 60; 
2. Naruszenia (KSKJ1.1-19)- 44; 
3. Naruszenia dotyczące wymogów etycznych (KSKJ1.20-25) - 45; 
4. Naruszenia dotyczące akceptacji i kontynuacji współpracy z klientem (KSKJ1.26-28) - 16; 
5. Naruszenia dotyczące zasobów ludzkich (KSKJ1.29-31) - 4; 
6. Naruszenia dotyczące przeprowadzania zlecenia (KSKJ1.32-34) - 25; 
7. Naruszenia dotyczące kontroli jakości wykonania zlecenia (KSKJ1.35-44)- 48; 
8. Naruszenia dotyczące dokumentacji zlecenia (KSKJ1.45-47) - 21; 
9. Naruszenia dotyczące nadzorowania (KSKJ1.48-56) - 59; 
10. Naruszenia dotyczące dokumentacji systemu kontroli jakości (KSKJ1.57-59) - 13; 
11. Inne (KSB 220, AML) - 13. 
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5.4a. Liczba firm audytorskich/ 
biegłych rewidentów 
samodzielnie prowadzących 
działalność i nie badających JZP, 
w których zidentyfikowano 
nieprawidłowości 

86   

5.4b. Liczba firm audytorskich/ 
biegłych rewidentów 
samodzielnie prowadzących 
działalność i nie badających JZP, 
w których nie zidentyfikowano 
nieprawidłowości 

15   

          

Źródło: opracowanie własne 
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Ograniczanie ryzyk i ich systemowa analiza 

W Tabela 4 poniżej przedstawione zostały informacje na temat działań podjętych w Polsce w związku z wykrytymi nieprawidłowościami oraz ocena ryzyka związana 

z tymi nieprawidłowościami. 

Tabela 4 Ograniczanie ryzyk i analiza ryzyka systemowego 

Lp. Pytanie Odpo-
wiedź 

Kategoria Objaśnienia 

Ograniczanie ryzyka 

1 Czy w okresie referencyjnym, w odniesieniu do 
nieprawidłowości JZP, przedstawione zalecenia 
zostały wdrożone w sposób zadowalający 
przed upływem dwunastomiesięcznego okresu 
dostosowawczego?  
Proszę podać szczegóły w przypadkach, gdy 
zalecenia nie zostały wdrożone w sposób 
zadowalający, bądź gdy zostały wdrożone po 
upływie dwunastomiesięcznego okresu ich 
wdrażania. 

Nie   
 

 

 

W odniesieniu do 4 kontrolowanych firm audytorskich badających JZP, przedstawione 
zalecenia nie zostały wdrożone w sposób zadowalający. We wszystkich pozostałych 
przypadkach zalecenia zostały wdrożone w sposób zadowalający i terminowy. 

2 Czy w okresie referencyjnym istniały 
nieprawidłowości zidentyfikowane jako 
"powtarzające się nieprawidłowości", tj. gdy te 
same ustalenia zostały zidentyfikowane w tej 
samej firmie audytorskiej lub u biegłego 
rewidenta w poprzednich cyklach kontroli?  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę 
wskazać jakie działania zostały przedsięwzięte 
wobec firmy audytorskiej (lub biegłego 
rewidenta). 

Tak Kontrola 
jakości 
wykonania 
zlecenia 
badania – 
kontroler 
jakości 

Wszczęto postępowania administracyjne przeciwko badanej firmie audytorskiej oraz 
postępowania dyscyplinarne przeciwko kontrolerowi jakości. 

Tak Ocena ryzyka Nieprawidłowa ocena ryzyka. Wszczęto dochodzenia dyscyplinarne przeciwko 
partnerom badania oraz kontrolerom jakości wykonania zlecenia. 

Tak Inne Brak wystarczających dowodów badania w odniesieniu do istotnych pozycji 
sprawozdania finansowego (SF instytucji finansowej). Wszczęto dochodzenia 
dyscyplinarne przeciwko partnerom badania oraz kontrolerom jakości wykonania 
zlecenia. 

Tak Ocena ryzyka Niewłaściwe zidentyfikowanie ogólnych kontroli wewnętrznych w jednostce badanej, 
co doprowadziło do błędnej oceny ryzyka. Wszczęto dochodzenia dyscyplinarne 
przeciwko partnerom badania oraz kontrolerom jakości wykonania zlecenia. 
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Tak Inne Szacunki księgowe. Niewystarczające i nieodpowiednie dowody badania dotyczące 
wyceny zobowiązań i aktywów finansowych. Wszczęto dochodzenia dyscyplinarne 
przeciwko partnerom badania oraz kontrolerom jakości wykonania zlecenia. 

Tak Adekwatność 
sprawozdań 
finansowych i 
ujawnień 

Wszczęto dochodzenia dyscyplinarne przeciwko partnerom badania oraz kontrolerom 
jakości wykonania zlecenia. 

Tak Inne Adekwatność sprawozdania z działalności i ujawnienia zgodnie z przepisami 
krajowymi. Wszczęto dochodzenia dyscyplinarne przeciwko partnerom badania oraz 
kontrolerom jakości wykonania zlecenia. 

3 Czy w okresie referencyjnym nałożono jakieś 
sankcje regulacyjne w odpowiedzi na 
nieprawidłowości w badaniach JZP 
zidentyfikowane (w tym poza okresem 
referencyjnym)? Proszę wyjaśnić rodzaj tych 
sankcji (i czy procedura została zakończona). 

Nie   PANA od 1 stycznia 2020 r. przeprowadza kontrole po przejęciu obowiązków od 
Komisji Nadzoru Audytowego (organu nadzorczego) i Krajowej Komisji Nadzoru 
(zlikwidowanego organu samorządu zawodowego). Okres kontrolowania firm 
audytorskich badających JZP co najmniej raz na 3 lata, wyrażony w funkcjonujących 
cyklach kontroli, wpływa na przesunięcie w czasie nakładania sankcji na firmy 
audytorskie. W efekcie zidentyfikowanych przez PANA nieprawidłowości, ze względu 
na przyznane ustawowo kompetencje PANA, mogą być wszczynane postępowania 
administracyjne wobec firm audytorskich oraz dochodzenia dyscyplinarne wobec 
biegłych rewidentów. W związku z nieprawidłowo wykonanymi usługami, PANA 
wszczęła i prowadzi postępowania administracyjne m.in. wobec firm audytorskich 
badających JZP. Wobec niektórych z firm audytorskich w poprzednim stanie prawnym 
mogły być już prowadzone i zakończone postępowania. 
PANA prowadzi kilka postępowań administracyjnych wobec firm audytorskich 
badających JZP w stosunku do których została wcześniej orzeczona kara przez organ 
samorządu zawodowego biegłych rewidentów w związku ze stwierdzonymi w toku 
kontroli naruszeniami. 

Analiza ryzyka systemowego 

  Czy którakolwiek z nieprawidłowości w 
badaniu JZP lub połączonych nieprawidłowości 
w badaniu JZP wykrytych w okresie 
referencyjnym wskazywał na słabości 
systemowe w którymś z następujących 
obszarów: 

      

4 - Cele i strategie firmy 
audytorskiej (tj. cele  

Nie   nie dotyczy 
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i wskaźniki skuteczności 
działania) 

5 - Stabilność finansowa firmy 
audytorskiej 

Nie nie dotyczy 

6 - Przywództwo i kultura firmy 
audytorskiej 

Tak W przypadku dwóch skontrolowanych firm audytorskich przeprowadzających badania 
sprawozdań finansowych JZP zidentyfikowano ryzyko systemowe związane z 
zarządzaniem i kulturą firmy audytorskiej.  
W przypadku jednej firmy audytorskiej stwierdzone systemowe słabości dotyczyły 
ogólnej niskiej jakości skontrolowanych dokumentacji badania oraz świadczenia usług 
zabronionych.  
W przypadku drugiej firmy audytorskiej stwierdzone systemowe ryzyko wynikało z 
ciągłego braku komunikacji między firmą audytorską a organami nadzoru nad rynkiem 
finansowym. 

7 - Ogólna jakość systemu 
kontroli wewnętrznej firmy 
audytorskiej 

Tak W przypadku dwóch skontrolowanych firm audytorskich przeprowadzających badania 
sprawozdań finansowych JZP zidentyfikowano ryzyka systemowe związane z ogólną 
jakością systemu kontroli wewnętrznej w firmie audytorskiej. Stwierdzone systemowe 
niedociągnięcia dotyczyły braku lub niewielkiego przeglądu jakości wykonania zlecenia 
i nadzoru wewnętrznego. 

        

8 Czy w okresie sprawozdawczym poza 
procesem kontroli wykryto inne przypadki 
ryzyka systemowego (np. poprzez działania 
związane z egzekwowaniem prawa, przekazy 
medialne). Proszę podać szczegóły. 

Nie nie dotyczy 

Źródło: opracowanie własne 
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Działalność komitetów audytu w Polsce 
W polskim systemie prawnym zadania wynikające z nadzoru nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i komitetami audytu zostały rozdzielone pomiędzy 

Polską Agencję Nadzoru Audytowego a Komisję Nadzoru Finansowego. Odpowiedzialność za nadzór nad komitetami audytu została powierzona Komisji Nadzoru 

Finansowego, która jednocześnie sprawuje nadzór nad samymi jednostkami zainteresowanie publicznego. 

Główne wskaźniki w zakresie komitetów audytu 

W poniższej Tabela 5 zostały zaprezentowane informacje o: 

- ogólnych wymogach regulacyjnych odnoszących się do komitetów audytu wdrożonych do polskich przepisów prawa (w Ustawie o biegłych rewidentach) lub 

wynikających bezpośrednio z Rozporządzenia 537/2014; 

- działaniach nadzorczych podejmowanych przez KNF wobec komitetów audytu; 

- strukturze komitetów audytu w JZP prowadzących działalność na terenie Polski. 

W roku 2021 r. funkcjonowały w Polsce 1 204 komitety audytu powołane przez organy nadzorcze spośród swoich członków, dodatkowo w niektórych jednostkach 

funkcja komitetu audytu została powierzona radzie nadzorczej jako całości, natomiast inne jednostki skorzystały w tym zakresie ze zwolnień dozwolonych przepisami.  

Tabela 5 Podstawowe wskaźniki dotyczące funkcjonowania komitetów audytu w 2021 roku 

Lp. Pytanie Odpowiedź Objaśnienia 

I  Podstawowe informacje dotyczące komitetów audytu 

1 1. Jakie struktury organizacyjne są 
stosowane w danym kraju przez 
komitety audytu19? 

1.a. Samodzielny komitet audytu  Nie   

1.b. Komitet w ramach organu 
nadzorczego 

Tak 53 zakłady ubezpieczeń, 1 zakład reasekuracji, 2 domy maklerskie,  
2 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 2 krajowe instytucje 
płatnicze, 492 banki spółdzielcze (w tym 2 banki spółdzielcze zrzeszone), 
30 banków komercyjnych, 10 funduszy inwestycyjnych, 67 
specjalistycznych otwartych funduszy inwestycyjnych, 40 otwartych 
funduszy inwestycyjnych, 35 publicznych funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych, 25 dobrowolnych funduszy emerytalnych, 10 otwartych 
funduszy emerytalnych, 10 powszechnych funduszy emerytalnych, 148 
emitentów papierów wartościowych* 
 
*Komitety audytu powoływane są w zdecydowanej większości emitentów. 

 
19 Odstępstwa przyznane na podstawie art. 39 ust. Dyrektywy 2006/43 nie są brane pod uwagę w kontekście tego wskaźnika. 
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Członkowie tych komitetów są powoływani przez radę nadzorczą spośród 
członków tego organu (zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych 
rewidentach). KNF nie ma dokładnych informacji na temat liczby 
emitentów, dla których utworzono komitet audytu, ale wśród JZP objętych 
regulacją w latach 2020-2021, 148 ze 162 analizowanych emitentów (JZP) 
utworzyło komitet audytu (całkowita liczba emitentów (JZP) na koniec 
2021 r. : 376). 
Ponadto pod koniec 2021 r. istniało 21 oddziałów zakładów ubezpieczeń, 
3 oddziały zakładów reasekuracji, 35 oddziałów instytucji kredytowych,  
1 oddział banku zagranicznego (brak informacji na temat struktury 
komitetów audytu; żadna z tych spółek nie posiada komitetu audytu 
oddzielnego od jednostki dominującej). 

1.c. Komitet organu 
administracyjnego badanej 
jednostki  

Nie   

1.d. Inny. Proszę podać w 
kolumnie "Objaśnienia". 

Tak “Inne” oznaczają Radę Nadzorczą jako całość, która pełni rolę komitetu 
audytu i sytuacja ta dotyczy: 1 zakładu ubezpieczeń, 19 banków 
spółdzielczych, 14 emitentów papierów wartościowych*, a także 
przypadku gdy funkcje komitetu audytu pełnią wspólnie niektórzy 
członkowie rady nadzorczej i osoba spoza rady nadzorczej: 3 krajowe 
instytucje płatnicze. 
 
*W przypadku małych emitentów istnieje możliwość przekazania zadań 
komitetu audytu radzie nadzorczej jako całości (zgodnie z art. 128 ust.  
4. pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich i nadzorze publicznym). KNF nie dysponuje informacjami na 
temat dokładnej liczby emitentów, w odniesieniu do których zadania 
komitetu audytu są przekazywane radzie nadzorczej jako całości, ale 

występuje w marginalnej liczbie przypadków (14 emitentów spośród 162 
analizowanych emisji (JZP) w latach 2020-2021 nie tworzy komitetu 
audytu (całkowita liczba emitentów (JZP) na koniec 2021 r. : 376)). 

  

2 Jaka jest łączna liczba komitetów 
audytu utworzonych w 2021 r. przez 
jednostki interesu publicznego w 

2.0. Łącznie 1204 53 zakłady ubezpieczeń, 1 zakład reasekuracji, 2 domy maklerskie,  
2 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 5 krajowych instytucji 
płatniczych, 492 banki spółdzielcze (w tym 2 banki spółdzielcze 
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obszarze podlegającym krajowej 
jurysdykcji i podlegających ocenie 
wykonania (zgodnie z art. 27 ust. 1 
lit. d) Rozporządzenia 537/2014) 
przez właściwe organy krajowe? 

zrzeszające), 30 banków komercyjnych, 10 towarzystw funduszy 
inwestycyjnych, 67 specjalistycznych otwartych funduszy inwestycyjnych, 
40 otwartych funduszy inwestycyjnych, 35 publicznych funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych, 25 dobrowolnych funduszy emerytalnych,  

10 otwartych funduszy emerytalnych, 10 powszechnych funduszy 
emerytalnych, 362 emitentów* 
 
*Jest to liczba jednostek interesu publicznego podlegających nadzorowi 
KNF pod koniec 2021 r., w tym jednostek, w których powołano komitety 

audytu (dotyczy znacznej większości przypadków) (w tym 148 emitentów 
poddanych analizie (komentarz powyżej)). 
Ponadto, pod koniec 2021 r. istniało 21 oddziałów zakładów ubezpieczeń, 
3 oddziały zakładów reasekuracji, 35 oddziałów instytucji kredytowych,  
1 oddział banku zagranicznego (brak informacji na temat struktury 
komitetów audytu; żadna z tych spółek nie posiada komitetu audytu 
oddzielnego od jednostki dominującej). 

  

3  Ile JZP w jurysdykcji krajowej 
korzysta z opcji przewidzianej w art. 
39.2 Dyrektywy 2006/43? 

3.0. Łącznie 34 1 zakład ubezpieczeń, 19 banków spółdzielczych, 14 emitentów papierów 
wartościowych* 
 
*KNF nie dysponuje informacjami na temat dokładnej liczby emitentów,  
w odniesieniu do których zadania komitetu audytu są powierzane radzie 
nadzorczej jako całości. 

  

4 Ile jednostek w jurysdykcji krajowej 
korzysta ze zwolnienia, aby posiadać 
komitet audytu w oparciu o opcję 
przewidzianą w art. 39.3 Dyrektywy 
2006/43? 

4.0. Łącznie 0 nie dotyczy 

4.a. Art 39.3 lit. a 0 nie dotyczy 

4.b. Art 39.3 lit. b 0 nie dotyczy 

4.c. Art 39.3 lit. c 0 Polskie ustawodawstwo, w Ustawie o biegłych rewidentach zawiera opcję 
przewidzianą w art. 39.3 lit. c Dyrektywy nr 2006/43/WE, ale żaden 
podmiot nie korzysta ze zwolnienia. 

4.d. Art 39.3 lit. d 0 nie dotyczy 

  

5 Ile jednostek w jurysdykcji krajowej 
korzysta z opcji przewidzianej w art. 
39.4 Dyrektywy 2006/43? 

5.0. Łącznie 0 nie dotyczy 
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6 Czy właściwy organ krajowy 
przeprowadził jakiekolwiek 
procedury w celu potwierdzenia, że 
warunki odstępstwa/ zwolnienia 
zostały odpowiednio zastosowane 
przez podmioty notowane 
wymienione powyżej? 

6.a. Tak. Proszę podać te 
procedury w kolumnie 
"Objaśnienia": 

Tak W przypadku przekazania zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej, KNF 
sprawdza, na podstawie rocznych sprawozdań finansowych, czy spełnione 
są warunki określone w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy o biegłych 
rewidentach. 

6.b. No Nie   

II Ocena działalności komitetów audytu (Art. 27.1 Rozporządzenia 537/2014): 

7 W jaki sposób oceniana jest 
działalność komitetów audytu w 
Państwa jurysdykcji zgodnie z 
wymogami określonymi w art. 27 
ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 
537/2014)? (Proszę określić 
narzędzia i kryteria stosowane przez 
właściwe organy krajowe w celu 
regularnej oceny pracy komitetów 
audytu) 

Proszę podać w kolumnie 
"Objaśnienia": 

0 Komitet audytu jest oceniany przy uwzględnieniu następujących 
kryteriów: 
- roczne sprawozdania finansowe (dotyczy emitentów), 
- coroczne badania/kwestionariusze, 
- pisma nadzorcze, 
- zapytania e-mailowe, 
- roczne badanie i ocena nadzorcza (BION), 
- informacje na temat zmian w składzie komitetu audytu i jego posiedzeń 
(dotyczy zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji), 
- udział przedstawicieli KNF w posiedzeniach komitetów audytu (dotyczy 
zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji), 
- kontrole itp. 
Wykorzystując wyżej wymienione źródła informacji (narzędzia), KNF 
wydaje zalecenia komitetom audytu. 
 
Ponadto ocena funkcjonowania komitetów audytu banków komercyjnych, 
banków spółdzielczych i banków zrzeszających opiera się głównie na 
informacjach uzyskanych w wyniku nadzoru analitycznego, w tym 
materiałach dostarczonych przez banki w ramach procesu badania i oceny 
nadzorczej (BION). Nie stosuje się żadnych specjalnych instrumentów, KNF 
ocenia zgodność działań komitetów audytu z prawem. 
 
W szczególności KNF dokonuje oceny funkcjonowania komitetów audytu 
emitentów w dwóch etapach (analiza pierwotna i wtórna). Analiza 
pierwotna jest przeglądem informacji otrzymywanych regularnie od 
emitentów objętych regulacją, takich jak raporty roczne i sprawozdania  
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z badania sprawozda finansowych. W analizie wtórnej KNF przesyła 
wybranym emitentom kwestionariusz dotyczący komitetu audytu oraz 
dodatkowe pytania dotyczące specyficznych wątpliwości stwierdzonych 
podczas przeglądu. Kwestionariusz i pytania zawierają również prośbę  
o przedstawienie dokumentów. Na tej podstawie KNF ocenia zgodność 
działań komitetu audytu z wymogami prawnymi. Stanowi to podstawę dla 
późniejszych działań egzekucyjnych. 

III Interakcje między właściwym organem krajowym a komitetami audytu 

8 Jakie są obowiązki właściwego 
organu krajowego w zakresie 
nadzoru nad komitetami audytu w 
obszarze podlegającym Państwa 
jurysdykcji? (Proszę wybrać jedną z 
opcji) 
(Uwaga: w kolumnie "Objaśnienia" 
proszę podać zakres, w jakim 
właściwy organ nadzoruje komitety 
audytu). 

8. a. Właściwe organy krajowe 
sprawują wyłączny nadzór nad 
komitetami audytu 

Tak Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje wyłączny nadzór nad komitetami 
audytu zgodnie z prawem krajowym (Ustawa o biegłych rewidentach; 
zakres zadań KNF określa ar. 89 ustawy). 

8. b. Właściwe organy krajowe 
przekazują nadzór innemu 
właściwemu organowi (proszę 
wskazać w kolumnie 
“Objaśnienia”) 

Nie   

8. c. Inny organ sprawuje 
wyłączny nadzór (należy wskazać 
właściwy organ w kolumnie 
“Objaśnienia”). 

Nie   

8. d. Komisje audytu nie są 
nadzorowane w jurysdykcji. 

Nie   

9 Jak uzyskujecie Państwo informacje 
o Komitetach audytu i ich 
zadaniach/działaniach? 

9.a. Przez specjalny rejestr Tak W przypadku emitentów: KNF uzyskuje te informacje z Elektronicznego 
Systemu Przekazywania Informacji (system ESPI). 
W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji: informacje 
dotyczące struktury komitetów audytu są rejestrowane w Systemie 
Nadzoru Ubezpieczeń. 

9.b. Za pośrednictwem krajowych 
stowarzyszeń przedsiębiorców 

Nie   

9.c. Nieformalnie, poprzez 
bezpośredni kontakt. 

Tak rozmowy telefoniczne, e-maile 

9.d. Przez kwestionariusz 
przygotowany przez podgrupę 
KEONA 

Tak   
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9.e. Inne. Proszę podać szczegóły 
w kolumnie "Objaśnienia". 

Tak W oparciu o roczne sprawozdania finansowe (emitentów), 
ankiety/kwestionariusze, zapytania przesłane pocztą elektroniczną, listy 
nadzorcze, w trakcie rocznego procesu badania i oceny nadzorczej (w tym 
ankiet/kwestionariuszy wypełnionych przez jednostki interesu publicznego 
w trakcie tego procesu), na podstawie informacji o zmianach w składzie 
komitetów audytu oraz o posiedzeniach komitetów audytu, poprzez udział 
przedstawicieli KNF w posiedzeniach komitetów audytu (zakłady 
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji), oraz w tracie kontroli itp. 
 
Dodatkowe informacje uzyskane poprzez bezpośredni kontakt podczas 
monitorowania analitycznego, w tym dzięki materiałom dostarczonym 
przez banki w ramach procesu BION. 
KNF wydała Rekomendację L w sprawie roli audytorów zewnętrznych  
w nadzorze nad bankami i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-
kredytowymi. Dokument ten zawiera na przykład oczekiwanie, że 

komitety audytu będą się dzieliły informacjami z KNF. 

10 Czy w Państwa jurysdykcji komitety 
audytu są zaangażowane w któryś z 
aspektów kontroli badań 
sprawozdań finansowych 
przeprowadzanych przez właściwe 
organy krajowe? Proszę podać 
szczegóły. 

10. Tak/Nie. Proszę 
zaprezentować szczegóły w 
kolumnie "Objaśnienia": 

Nie Komitety audytu nie uczestniczą bezpośrednio w kontrolach KNF, ale 
przekazują KNF odpowiednie informacje. 
KNF gromadzi i analizuje informacje dostarczone przez komitety audytu. 
Na podstawie otrzymanych informacji KNF zwraca się o dodatkowe 
informacje i wyjaśnienia lub wydaje stosowne zalecenia. 

  

11 Czy właściwy krajowy organ 
przedstawia wsparcie komitetom 
audytu, w zakresie czynników, które 
należy wziąć pod uwagę przy ocenie 
pracy biegłego rewidenta? Czy są 
jakieś inne rodzaje wytycznych 
wydawanych komitetom audytu? 
Jeśli tak, w jakiej są one formie? 

11. Tak/Nie. Proszę 
zaprezentować szczegóły w 
kolumnie "Objaśnienia": 

Tak Wytyczne dotyczące ról i obowiązków komitetów audytu publikowane są 
na stronie internetowej organu nadzoru. KNF wydaje również pisemne 
zalecenia bezpośrednio jednostkom interesu publicznego. 
Rekomendacja L zawiera wytyczne dotyczące interakcji między 
komitetami audytu a zewnętrznymi biegłymi rewidentami. 
W grudniu 2019 r. KNF opublikowała “Dobre praktyki dla jednostek 
interesu publicznego dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania 
komitetu audytu”. 
 
KNF publikuje na swojej stronie internetowej komunikaty dotyczące 
badania ustawowego i funkcjonowania komitetów audytu, tj. : 



SPRAWOZDANIE Z MONITOROWANIA RYNKU USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW I FIRMY AUDYTORSKIE  
ORAZ DZIAŁALNOŚCI KOMITETÓW AUDYTU ZA 2021 ROK 

 

56 

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO, WARSZAWA - CZERWIEC 2022 

Lp. Pytanie Odpowiedź Objaśnienia 

- w sprawie nowych regulacji dotyczących komitetów audytu, 
- w sprawie rotacji firm audytorskich, 
- w sprawie spełniania kryterium niezależności członka komitetu audytu 
jednostki interesu publicznego, 
- w sprawie obowiązku regularnej zmiany biegłego rewidenta i firmy 
audytorskiej. 

  

12 Jakie inne działania podejmuje 
właściwy organ krajowy, aby 
współpracować z komitetami 
audytu? 

12.a. Dialog Tak   

12.b. Badanie/kwestionariusz Tak - w tym regularny kwestionariusz w ramach procesu BION. 
W przypadku emitentów: KNF zwraca się do wybranych emitentów  
o udzielenie odpowiedzi na szczegółowy kwestionariusz dotyczący 
komitetów audytu i przedstawienie KNF określonych dokumentów. 

12.c. Grupy 
konsultacyjne/komitety 

Nie   

12.d. 
Warsztaty/seminaria/konferencje 

Tak Co roku w grudniu KNF organizuje seminarium na temat “Okresowa 
sprawozdawczość emitentów – zgodność z obowiązującymi przepisami 
(Financial Framework), w szczególności MSR / MSSF”, skierowane do 
emitentów, w tym członków rad nadzorczych i komitetów audytu, firm 
audytorskich i biegłych rewidentów. 

12.e. Raporty Nie   

12.f. Inne. Proszę podać w 
kolumnie "Objaśnienia". 

Tak Listy nadzorcze, zapytania e-mailowe 
W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów zalecenia są 
kierowane do konkretnych emitentów. Ponadto na stronie internetowej 
KNF publikowane są komunikaty dotyczące interpretacji wybranych 
przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich i nadzorze publicznym. 

12.g. Żadne Nie   
Źródło: dane Komisji Nadzoru Finansowego 
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Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród komitetów audytu 

Komisja Nadzoru Finansowego przekazała wybranym komitetom audytu/radom nadzorczym pełniącym funkcję komitetów audytu kwestionariusz przygotowany przez 

Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytowego wraz z instrukcją w zakresie jego wypełnienia.  

W oparciu o otrzymane kwestionariusze KNF dokonała wyboru próby 50 JZP, których kwestionariusze posłużyły do wypełnienia zagregowanych danych dla potrzeb 

przygotowania niniejszego sprawozdania. Wielkość próby (50) wynika z metodologii KEONA i jest uzależniona od liczby JZP funkcjonujących w państwie członkowskim. 

W Tabela 6 przedstawiono informację o wybranej próbie komitetów audytu. KNF spośród wszystkich JZP dokonała wyboru próby 50 JZP, w której znalazło się m.in.: 

- 12 przedsiębiorstw produkcyjnych, 

- 11 banków 

- 5 zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji, 

- 5 podmiotów sektora IT, 

- 5 producentów dóbr konsumpcyjnych, 

- 3 podmioty sektora usług finansowych innych, niż bankowość i działalność ubezpieczeniowa, 

a także 9 przedstawicieli innych branż, co zaprezentowane jest bardziej szczegółowo poniżej. 

Tabela 6 Komitety audytu – informacje o wybranej próbie, której przedstawiono ankietę  

Lp. Pytanie Odpowiedzi Warianty odpowiedzi 

1 
Proszę wybrać państwo członkowskie, które 
reprezentuje właściwy organ krajowy 

Polska 

  

2 
 Do ilu komitetów audytu został wysłany 
kwestionariusz? 

50   

3 Ile z nich odpowiedziało na kwestionariusz 50   

4 

Liczba pracowników jednostki 4% 1 to 9 

8% 10 to 49 

22% 50 to 249 

32% 250 to 499 

34% Ponad 500 
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5 

Rodzaj działalności gospodarczej jednostki 
komitetu audytu 

1 Zakwaterowanie i wyżywienie 

5 Dobra konsumenckie 

0 Energia 

2  Opieka zdrowotna 

11 Usługi finansowe - bankowość 

5 Usługi finansowe - ubezpieczenia 

3 Usługi finansowe - inne 

12 Produkcja 

5 Technologia informacyjna 

1 Materiały 

2 Nieruchomości 

0 Telekomunikacja 

0 Podróże, wypoczynek i hotelarstwo 

1 Narzędzia 

2 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 

0 Inne (proszę podać szczegóły) 

6 

Liczba członków komitetu audytu 41 3 

3 4 

5 5 

1 >5 

7 

Odsetek komitetów audytu, których członkowie 
posiadają odpowiednie doświadczenie w 
następujących dziedzinach: 

49 (98%) Sprawozdawczość finansowa 

41 (82%)  Audyt 

50 (100%) Doświadczenie w branży (doświadczenie na 
stanowisku kierowniczym, z wyłączeniem 
doświadczenia w zasiadaniu w komisjach audytu 
w danej branży) 

Źródło: dane Komisji Nadzoru Finansowego 
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Tabela 7 przedstawia zagregowane dane w zakresie odpowiedzi udzielonych przez wybraną grupę komitetów audytu (lub rad nadzorczych, w przypadku gdy 

działając jako całość realizują one zadania komitetu audytu). Ze względu na poufność, cytaty z anonimowo udzielanych odpowiedzi komitetów audytu w niniejszej 

wersji sprawozdania zostały usunięte. 

Tabela 7 Zagregowane wyniki ankiety przeprowadzonej wśród wybranych komitetów audytu 

Lp. Numer pytania zgodnie z 
kwestionariuszem 

Opcje pytania Liczba 
otrzymanych 
odpowiedzi 

Udział 
procentowy 

I Interakcja z organem administracyjnym lub nadzorczym 

1 Ile razy w okresie referencyjnym komitet 
audytu spotkał się z organem 
administracyjnym lub nadzorczym 
jednostki, aby przekazać informacje na 
temat swoich działań, ustaleń i 
powiązanych zaleceń (art. 39 ust. 6 lit. a 
Dyrektywy 2006/43)? 

1.0.a Łącznie (Zarząd) 50 100% 

1.1. Nigdy 4 8% 

1.2. Raz 1 2% 

1.3. Dwa razy 11 22% 

1.4. Trzy razy 9 18% 

1.5. Cztery razy 9 18% 

1.6. Pięć razy 2 4% 

1.7. Sześć razy 3 6% 

1.8. Siedem razy 1 2% 

1.9. Osiem razy 2 4% 

1.10 Więcej niż 8 razy 4 8% 

1.11. Inne (jeśli dotyczy) (komentarz w części 
Objaśnienia i komentarze) 

4 8% 

1.0.b Łącznie (Rada Nadzorcza) 50 100% 

1.1. Nigdy   0% 

1.2. Raz 2 4% 

1.3. Dwa razy 15 30% 

1.4. Trzy razy 9 18% 

1.5. Cztery razy 10 20% 

1.6. Pięć razy 2 4% 

1.7. Sześć razy 3 6% 

1.8. Siedem razy 1 2% 

1.9. Osiem razy 3 6% 

1.10 Więcej niż 8 razy 4 8% 
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1.11. Inne (jeśli dotyczy) (komentarz w części 
Objaśnienia i komentarze) 

1 2% 

          

2 
  

W jaki sposób komitet audytu 
poinformował organ administracyjny i/lub 
nadzorczy jednostki o wynikach badania 
ustawowego? (art. 39 ust. 6 lit. a 
Dyrektywy 2006/43) 
 
  

2.0.a Razem (Zarząd) 50 100% 

2.1. Ustnie na spotkaniach, na których obecna była 
kadra kierownicza  

31 62% 

2.2 Ustnie na spotkaniach, na których kierownictwo nie 
było obecne 

2 4% 

2.3 W sprawozdaniu pisemnym 8 16% 

2.4 Inne (proszę określić) 2 4% 

2.5 Nie dotyczy 7  14% 

2.0.b Razem (Rada Nadzorcza) 50 100% 

2.1. Ustnie na spotkaniach, na których obecna była 
kadra kierownicza  

31 62% 

2.2 Ustnie na spotkaniach, na których kierownictwo nie 
było obecne 

3 6% 

2.3 W sprawozdaniu pisemnym 10 20% 

2.4 Inne (proszę określić) 3 6% 

2.5 Nie dotyczy 3 6% 

          

3 Ile czasu podczas spotkań z Zarządem lub 
Radą Nadzorczą (organ administracyjny 
lub nadzorczy) poświęcono (w łącznym 
procencie godzinowym) na sprawy 
związane z wynikami i monitorowaniem 
badania?  

3.0. Razem 50 100% 

3.1. Mniej niż 10% łącznego czasu przeznaczonego na 
spotkania z komitetu audytu  

2 4% 

3.2. Od 10% do 25% całkowitego czasu przeznaczonego 
na spotkania z komitetami audytu  

18 36% 

3.3. Od 25% do 50% całkowitego czasu przeznaczonego 
na spotkania z komitetami audytu  

18 36% 

3.4. Więcej niż 50% czasu przeznaczonego na spotkania 
z komitetami audytu  

12 24% 

          

4 Czy komitet audytu wniósł wkład lub 
zalecenia dla organu administracyjnego 
lub nadzorczego w odniesieniu do 
następujących obszarów? (proszę podać 

4.0. Razem 50  100% 

4.1. Analiza zarządzania ryzykiem/kontrola wewnętrzna 37 74% 

4.2. Ocena zgodności z przepisami prawa 22 44% 

4.3. Bezpieczeństwo cybernetyczne 6 12% 

4.4. Decyzje dotyczące finansowania i płynności 17 34% 
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liczbę komitetów audytu, w których 
omawiano wskazane obszary). 

4.5. Sporządzanie sprawozdań finansowych 33 66% 

4.6. Nie wniesiono żadnych uwag/zaleceń 6 12% 

4.7. Inne obszary do rekomendacji 8 16% 

II Niezależność, w tym uprzednie zatwierdzenie dozwolonych usług niebędących badaniem oraz limit opłat 

5 W jaki sposób komitet audytu 
monitorował niezależność biegłego(-ych) 
rewidenta(-ów)/firmy audytorskiej w 
danym okresie referencyjnym? (proszę 
podać liczbę komitetów audytu, w 
przypadku których wystąpił określony 
rodzaj monitorowania) 

5.0. Razem 50   

5.1. Pisemne oświadczenie biegłego rewidenta (lub 
firmy audytorskiej) potwierdzające, że biegły rewident, firma 
audytorska i partnerzy, kierownicy wyższego szczebla i 
kierownicy, przeprowadzający badanie ustawowe, byli 
niezależni od jednostki 

47 94% 

5.2. Biegły rewident (lub firma audytorska) jednostki 
omówił z komitetem audytu zagrożenia dla jego 
niezależności, a także środki zastosowane w celu 
zmniejszenia tych zagrożeń  

22 44% 

5.3. Wykorzystanie ankiety w celu uzyskania 
dodatkowych informacji od biegłego rewidenta (lub firmy 
audytorskiej) 

1 2% 

5.4. Komitet audytu zwrócił się o te informacje do 
kierownictwa jednostki 

4 8%  

5.5. Inne (jakie?) 3 6%  

5.6. Komitet audytu nie przeprowadził żadnych działań 
mających na celu monitorowanie niezależności 

 - 0% 

 Świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem przez biegłego rewidenta (lub dowolnego 
członka jego sieci): 

  

6 Czy komitet audytu ustalił dalsze kryteria 
ograniczające usługi niebędące badaniem, 
które byłyby dopuszczalne na mocy 
Rozporządzenia 537/2014 lub przepisów 
lokalnych?  
(W przypadku 6.1 prosimy o podanie 
dalszych szczegółów w polu 
przeznaczonym na komentarze) 

6.0. Łącznie 50 100% 

6.1. Tak 9 18% 

6.2. Nie 41 82% 

          

7 7.0. Łącznie 50 100% 
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Ile ofert świadczenia usług niebędących 
badaniem biegły rewident/ firma 
audytorska (lub członek jego sieci) złożyli 
jednostce, jej jednostkom dominującym i 
kontrolowanym w okresie referencyjnym 
(art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 537/2014)? 

7.1. 0 20 40% 

7.2. 1-3 25 50% 

7.3. 4-6 3 6% 

7.4. 7-9  0 0% 

7.5. >9 2 4% 

          

7b Proszę podać całkowite wynagrodzenie z 
tytułu świadczenia proponowanych usług 
niebędących badaniem jako procent 
całkowitego wynagrodzenia z tytułu 
badania ustawowego 

7b.0 Łącznie 50 100% 

7b.1. < 10% 41 82% 

7b.2. 10% - 20% 4 8% 

7b.3. 21% - 30% 1 2% 

7b.4. 31% - 40% 1 2% 

7b.5. 41% - 50% 1 2% 

7b.6. 51% - 60%  0 0% 

7b.7. 61% - 70% 2 4% 

7b.8. > 70%  0 0% 

          

8 Czy wszystkie oferty dot. usług 
niebędących badaniem zostały 
rozpatrzone przez komitet audytu (art. 5 
ust. 4 Rozporządzenia 537/2014) 

8.0. Łącznie 30 60% 

8.1. Tak 30 60% 

8.2. Nie  0 0% 

          

8a Jeśli nie, dlaczego? 
(prosimy o podanie dalszych szczegółów w 
polu przeznaczonym na uwagi) 

8a.0. Łącznie 0 0% 

8a.1. Usługi niebędące badaniem znajdowały się na 
wcześniej zatwierdzonej liście 

   

8a.2. Świadczenie usług niebędących badaniem przez 
biegłych rewidentów nie jest dozwolone przez jednostkę 

   

8a.3. Inne    

          

8b Jeśli tak, jak zorganizowano badanie 
propozycji dotyczących usług niebędących 
badaniem? 
(prosimy o podanie dalszych szczegółów w 
polu przeznaczonym na uwagi) 

8b.0. Łącznie 30   

8b.1. Przegląd propozycji przedstawionych przez 
biegłego rewidenta 

14 47% 

8b.2. Zbadanie notatki służbowej sporządzonej przez 
kierownictwo jednostki 

6 20% 
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8b.3. Komitet audytu zadawał audytorowi bezpośrednie 
pytania 

3 10% 

8b.4. Korzystanie z listy wstępnie zatwierdzonych usług 7 23% 

8b.5. Rozmowy z kierownictwem w tym zakresie 15 50% 

8b.6. Rozmowy z biegłym rewidentem w tym zakresie 14 47% 

8b.7. Inne sposoby  3 10% 

          

9 
   

Czy komitet audytu wstrzymał 
zatwierdzenie którejkolwiek z tych 
propozycji usług niebędących badaniem w 
okresie odniesienia? (art. 5 ust. 4 
Rozporządzenia 537/2014) 

9.0. Łącznie 50 100% 

9.1. Tak  0 0% 

9.2. Nie 30 60% 

9.3. Nie dotyczy, ponieważ nie otrzymano żadnej 
propozycji 

20 40% 

          

9a Jeśli tak, to jaką część propozycji 
dotyczących usług niebędących badaniem 
(wymienionych w pytaniu 7) komitet 
audytu wstrzymał od zatwierdzenia? 

9a.0. Łącznie 0 0% 

9a.1. 0%    

9a.2. 1-10%    

9a.3. 11-20%    

9a.4. 20-50%    

9a.5. > 50%    

          

9b Jakie były powody odmowy 
zatwierdzenia? 
(prosimy o podanie dalszych szczegółów w 
polu przeznaczonym na uwagi) 

9b.0. Łącznie 0 0% 

9b.1. Ryzyko dla niezależności biegłego rewidenta   

9b.2. Zwiększenie konkurencji między firmami audytorskimi   

9b.3. Dozwolony pułap opłat za usługi niebędące badaniem 
wynoszący 70% zostałby przekroczony  

 

9b.4. Usługa niebędąca badaniem była zabroniona (zgodnie z 
art. 5 UR lub prawem krajowym)   

 

9b.5. Inne powody (proszę określić)   

          

10 W jaki sposób komitet audytu nadzorował, 
czy kierownictwo jednostki zapewniło, aby 
usługi niebędące badaniem świadczone 
przez biegłego(-ych) rewidenta(-ów) (lub 
któregokolwiek członka jego sieci) były 

10.0. Łącznie 50 100% 

10.1. Komitet audytu nie przeprowadził badania 
wykonywanych usług niebędących badaniem. 

7 14% 

10.2. Przegląd opisu świadczonych usług niebędących 
badaniem sprawozdań finansowych i związanych z nimi 

7 14% 
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zgodne z zatwierdzonymi usługami 
niebędącymi badaniem (odnośnie 
charakteru i wynagrodzenia)? 

kosztów z przedłożonych faktur w celu zrozumienia 
charakteru świadczonych usług niebędących badaniem. 

10.3. Komitet audytu zwrócił się do kierownictwa 
jednostki o informacje zwrotne na temat ostatecznie 
zrealizowanych usług niebędących badaniem, aby upewnić 
się, że są one zgodne z zatwierdzoną propozycją usług 
niebędących badaniem. 

10 20% 

10.4. Komitet audytu zwrócił się do biegłych 
rewidentów o informacje zwrotne na temat ostatecznie 
wykonanych usług niebędących badaniem, aby upewnić się, 
że są one zgodne z zatwierdzonymi proponowanymi 
usługami niebędącymi badaniem. 

12 24% 

10.5. Inne (wyjaśnij) 14 28%  
  Monitorowanie limitu opłat za usługi niebędące badaniem:     

11 W jaki sposób komitet audytu 
monitorował wysokość wynagrodzenia za 
usługi niebędące badaniem, wypłacaną 
biegłemu(-ym) rewidentowi(-om)/firmie 
audytorskiej? 
(art. 4 ust. 2 Rozporządzenia 537/2014) 
(proszę skorzystać z pola uwag, aby podać 
więcej szczegółów) 

11.0. Łącznie 50   

11.1. Prosząc o informację jednostkę 27 54% 

11.2. Prosząc o informację biegłego audytora (firmę 
audytorską) 9 

18% 

11.3. Inne (wyjaśnij) 14 28% 

          

12 Czy komitet audytu ustalił limit opłat za 
usługi niebędące badaniem na poziomie 
niższym niż 70% w celu ich monitorowania, 
a jeśli tak, to w jakiej wysokości? 

12.0. Łącznie 50 100% 

12.1. Nie 49 98% 

12.2. 60%-70% 0  0% 

12.3. 50%-60% 0  0% 

12.4. 40%-50% 1 2% 

12.5. <40% 0  0% 

          

12a Jeśli tak, jakie były przesłanki do ustalenia 
niższego progu opłat za usługi niebędące 
badaniem oraz jakie kryteria zastosowano 
do określenia tego progu? 
(prosimy o podanie dalszych szczegółów w 
polu przeznaczonym na komentarze) 
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13 Czy komitet audytu przeprowadził 
przegląd kalkulacji dokonanej przez 
jednostkę w odniesieniu do dozwolonego 
pułapu opłat za usługi niebędące 
badaniem w wysokości 70%? 
(Prosimy o podanie dalszych szczegółów w 
polu przeznaczonym na komentarze) 

13.0. Łącznie 50 100% 

13.1. Tak 7 14% 

13.2. Nie 25 50% 

13.3. Nie dotyczy (wyjaśnij) 

18 

36% 

          

13a Jeśli tak, proszę opisać, w jaki sposób 
komitet audytu ocenił kompletność i 
dokładność danych wykorzystanych do 
tych obliczeń. 
(prosimy o podanie dalszych szczegółów w 
polu przeznaczonym na uwagi) 

      

          

13b Na jakim poziomie (jednostki) został 
obliczony limit opłat za usługi niebędące 
badaniem? 

13b.0. Łącznie 50 100% 

13b.1. Wszystkie obliczenia wykonuje się na poziomie grupy, 
gdzie dla JZP jest na poziomie grupy 13 

26% 

13b.2. Wszystkie obliczenia wykonuje się na poziomie grupy 
dla wszystkich JZP w ramach grupy. 16 

 32% 

13b.3. Obliczenia wykonywane są na poziomie jednostki 
zależnej 11 

22% 

13b.4 Nie ma struktury grupowej, obliczenia są wykonywane 
na poziomie firmy 10 

20% 

          

13c Jaki poziom opłat za usługi niebędące 
badaniem został osiągnięty przez 
biegłego(-ych) rewidenta(-ów)/firmę 
audytorską w okresie referencyjnym? 

12.0. Łącznie 50 100% 

13c.1. 0% 5 10% 

13c.2. 1%-10% 17 34% 

13c.3. 10%-20% 11 22% 

13c.4. 20%-30% 2 4% 

13c.5. 30%-40% 1 2% 

13c.6. 40%-50% 0  0% 

13c.7. 50%-60% 0  0% 

13c.8. 60%-70% 0  0% 

13c.9. Ponad 70% 0  0% 
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13c.10. nie dotyczy 14 28% 

          

III Proces wyboru audytora 

14 
 
  

Czy w okresie referencyjnym wystąpiło 
jedno z poniższych zdarzeń:  
- powołanie nowego(-ych) biegłego(-ych) 
rewidenta(-ów)/firmy audytorskiej lub 
- ponowne powołanie poprzedniego(-ych) 
biegłego(-ych)rewidenta(-ów)/firmy 
audytorskiej po przeprowadzeniu 
procedury przetargowej? 
(art. 16 ust. 3 Rozporządzenia 537/2014)? 

14.0. Łącznie 50 100% 

14.1 Nie 31 62% 

14.2 Powołanie nowego biegłego(-ych) rewidenta(-ów) 6 12% 

14.3 Ponowny wybór poprzedniego biegłego(-ych) 
rewidenta(-ów) po przeprowadzeniu postępowania 
przetargowego 

13 26% 

          

14a Dlaczego jednostka rozpoczęła proces 
wyboru biegłego rewidenta? 

14a.0. Łącznie 19 100% 

14a.1 Prawne zobowiązanie do rotacji / wygaśnięcie 
maksymalnego okresu obowiązywania   

9 47% 

14a.2 Niezadowolenie z obecnego biegłego rewidenta z 
powodu problemów z jakością badania 

 0 0% 

14a.3 Niezadowolenie z obecnego biegłego rewidenta z 
powodu kosztu badania ustawowego 

1 5% 

14a.4 inne  9 47% 

          

14b Jeśli powołano nowego biegłego(-
ych)rewidenta(-ów)/firmę audytorską, jak 
długo działał poprzedni biegły rewident? 

14b.0. Łącznie 6 100% 

14b.1 1-5 lat 6 100% 

14b.2. 6-10 lat 0  0% 

14b.3. 11-15 lat 0  0% 

14b.4. 16-20 lat 0  0% 

14b.5. Ponad 20 lat 0  0% 

    W ramach procedury wyboru biegłego rewidenta:      

15 Jakie zadania przedsięwziął komitet 
audytu w ramach procedury wyboru?  
(art. 16 ust. 3 Rozporządzenia 537/2014)  

15.0. Łącznie 19   

15.1. Brak zaangażowania (proszę wyjaśnić)  0 0% 

15.2. Przygotowanie/walidacja listy audytorów, do 
których należy wysłać dokumentację przetargową 

4 21% 
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(proszę skorzystać z pola uwag, aby podać 
więcej szczegółów) 

15.3. Organizowanie dla potencjalnych kandydatów, 
przed przedstawieniem ofert, wizyt lub wymian, tak aby 
kandydaci mieli wystarczające informacje do złożenia 
odpowiedniej oferty 

3 16% 

15.4.Przygotowywanie/przeglądanie dokumentacji 
przetargowej 8 

42% 

15.5. Przygotowanie/przegląd kryteriów wyboru 10 53% 

15.6. Przeprowadzenie rozmowy z kandydatami 
znajdującymi się na krótkiej liście, przed wydaniem 
rekomendacji, oraz wskazanie preferencyjnego wyboru 

4 21% 

15.7. Ocena wniosków 13 68% 

15.8. Przegląd analizy propozycji przygotowanych przez 
kierownictwo 

9 47% 

15.9. Przedstawienie rekomendacji na podstawie oceny 
ofert 

16 84% 

15.10. Przedstawienie wyników przetargu na walnym 
zgromadzeniu 

1 5% 

15.11. Inne 4 21% 

          

16 
  
  
  
  
  

Ilu biegłych rewidentów/firm audytorskich 
zaproszono do udziału w przetargu? (art. 
16 ust. 3 Rozporządzenia 537/2014) 
  

16.0. Łącznie 19 100% 

16.1.     1 2 11% 

16.2.     2-3 4 21% 

16.3.     4-7 9 47% 

16.4.     8-15 1 5% 

16.5.     +15 3 16% 

          

17 Czy jednostka upubliczniła zapytanie 
ofertowe, aby umożliwić udział w 
przetargu biegłym rewidentom/firmom 
audytorskim, którzy nie zostali zaproszeni? 

17.0. Łącznie 19 38% 

17.1. Tak 6 12% 

17.2. Nie 13 26% 

          

17a Jeśli tak, to w jaki sposób podmiot podał 
do publicznej wiadomości zapytanie 
ofertowe? 

17a.0. Łącznie 6   

17a.1 Publikacja na stronie internetowej firmy 5 83% 

17a.2 Publikacja na stronie internetowej strony trzeciej w 
zakresie przetargu 1 

17% 
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(prosimy o podanie dalszych szczegółów w 
polu przeznaczonym na komentarze) 

17a.3 Publikacja w oficjalnej publikacji 1 17% 

17a.4 Publikacja w prasie 3 50% 

17a.5 Inne środki (proszę wyjaśnić) 1 17% 

17a.6 Nie dotyczy  0 0% 

          

18 W jaki sposób komitet audytu zapewnił, że 
nie wykluczył udziału mniejszych biegłych 
rewidentów/firm audytorskich (mających 
mniej niż 15% udział w przychodach z 
tytułu wynagrodzenia za badanie JZP w 
danym państwie członkowskim)?  
(art. 16 ust. 3 lit. a Rozporządzenia 
537/2014) 

18.0. Łącznie 19 100% 

18.1. Wykorzystał listę biegłych rewidentów z art. 16 
ust. 3 (Rozporządzenie 537/2014) ze strony internetowej 
organu regulacyjnego  

2 11% 

18.2. W zaproszeniu do składania ofert szczególnie 
uwzględniono mniejsze firmy 

1 5% 

18.3. Wysłane do wybranych firm audytorskich 7 37% 

18.4. Nie zwrócił szczególnej uwagi na to wymaganie 9 47% 

          

19 W jaki sposób jednostka przekazała 
dokumentację przetargową? 

19.0. Łącznie 19   

19.1. Udostępniane publicznie 7 37% 

19.2. Wysłane do wybranych firm audytorskich - tylko Wielka 
Czwórka 

 0 0% 

19.3. Wysłane do wybranych firm audytorskich 13 68% 

          

20 Jakie informacje o jednostce zostały 
przekazane biegłemu(-ym)/firmie(-om) 
audytorskiej(-im) w ramach procedury 
przetargowej? (art. 16 ust. 3 lit. b) 
Rozporządzenia 537/2014) 
(prosimy o podanie dalszych szczegółów w 
polu przeznaczonym na uwagi) 

20.0. Łącznie 19   

20.1. Najnowsze sprawozdania finansowe  12 63% 

20.2. Struktura wewnętrzna i organizacja jednostki 10 53% 

20.3. Struktura i lokalizacje podmiotów grupy 11 58% 

20.4. Inne (proszę wymienić) 7 37% 

          

20a Czy biegły rewident otrzymał te same 
informacje, co inni biegli rewidenci/firmy 
audytorskie biorący udział w procedurze 
przetargowej? 

20a.0. Łącznie 19 100% 

20a.1. Ten sam poziom informacji  17 89% 

20a.2. Więcej informacji    0% 

20a.3. Mniej informacji   0% 

20a.4. Nie dotyczy, dotychczasowy audytor nie złożył 
oferty 

2 11% 
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21 
   

Ilu biegłych rewidentów/firm audytorskich 
ostatecznie złożyło ofertę? (art. 16 ust. 3 
Rozporządzenia 537/2014) 
  

21.0. Łącznie 19 100% 

21.1.     1 2 11% 

21.2.     2-3 7 37% 

21.3.     4-7 10 53% 

21.4.     8-15 0  0% 

21.5.     +15 0  0% 

          

22 Jakie były kryteria wyboru stosowane 
przez komitet audytu do oceny propozycji 
przedstawionych przez biegłych 
rewidentów? Jakie były ich wagi? 
(prosimy o podanie dalszych szczegółów w 
polu przeznaczonym na komentarze) 

22.0. Łącznie 19   

22.1. Kompetencje, wiedza techniczna i doświadczenie 
zespołu odpowiedzialnego za dokumentację, a zwłaszcza 
kluczowego partnera audytowego  

17 89% 

22.2. Wiedza / doświadczenie branżowe 12 63% 

22.3. Niezależność, obiektywność i profesjonalny 
sceptycyzm 

15 79% 

22.4. Narzędzia wsparcia technologicznego 3 16% 

22.5. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez właściwy 
organ krajowy dla odnośnej firmy audytorskiej 

2 11% 

22.6. Rozległość międzynarodowego zasięgu sieci 
audytu 

3 16% 

22.7. Poziom opłat 15 79% 

22.8. Wskaźniki jakości badania określone przez 
biegłego rewidenta/firmę audytorską 

0  0% 

22.9. Wskaźniki jakości badania określone przez 
regulatorów 

2 11% 

22.10. Inne 6 32% 

          

23 Czy otrzymane propozycje zostały wybrane 
przez komitet ad hoc (np. podkomitet 
komitetu audytu) przed ich rozpatrzeniem 
przez komitet audytu? 

23.0. Łącznie 19 100% 

23.1. Tak 2 11% 

23.2. Nie 17 89% 

          

24 
  
  

Jaką liczbę wyborów (liczbę biegłych 
rewidentów/firm audytorskich) komitet 
audytu zarekomendował organowi 
administracyjnemu lub nadzorczemu 

24.0. Łącznie 19 100% 

24.1. 0  0 0% 

24.2. 1  7 37% 

24.3. 2 11 58% 
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jednostki badanej do wyboru? 
(Art. 16. 3 Rozporządzenia 537/2014)  

24.4. 3 1 5% 

24.5. 4 0  0%  

24.6. >4 0  0%  

          

24b 
  

Proszę podać, ile wolnych stanowisk dla 
audytorów było dostępnych w przypadku 
przetargu na badanie wspólne. 
  

24a.0. Łącznie 4 100% 

24a.1. 1 1 25% 

24a.2. 2  0 0% 

24a.3. 3 1 25% 

24a.4. 4 2 50% 

24a.4. Nie dotyczy 11   

          

25 W jaki sposób komitet audytu doszedł do 
należycie uzasadnionej preferencji 
dotyczącej jednego biegłego 
rewidenta/firmy audytorskiej? 
(proszę skorzystać z pola uwag, aby podać 
więcej szczegółów) 

25.0. Łącznie 19   

25.1. Przegląd dokumentacji ofert wszystkich 
kandydatów  16 

84% 

25.2. Rozmowy kwalifikacyjne/prezentacje z 
kandydatami lub od kandydatów   9 

47% 

25.3. Przegląd najnowszych ustaleń organów 
regulacyjnych audytu 2 

11% 

25.4. Potwierdzanie referencji 7 37% 

25.5. Przegląd informacji na temat kandydata w 
mediach  8 

42% 

25.6. Inne 4 21% 

          

25a Jeśli nie ustalono preferencji, jakie były 
powody, dla których komitet audytu nie 
wyraził należycie uzasadnionej preferencji 
dla jednego kandydata? 
(prosimy o podanie dalszych szczegółów w 
polu przeznaczonym na uwagi) 

      

          

26 Czy wniosek do walnego zgromadzenia 
złożony przez organ administracyjny lub 
nadzorczy był zgodny z zaleceniami 
komitetu audytu? 

26.0. Łącznie 19 100% 

26.1. Tak 12 63% 

26.2. Nie 7 37% 
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27 Czy komitet audytu ocenił, czy jednostka 
była w stanie wykazać, na żądanie 
odpowiednich właściwych organów, że 
procedura wyboru została 
przeprowadzona w sposób uczciwy? (art. 
16 ust. 3 lit. f) Rozporządzenia 537/2014) 

27.0. Łącznie 19 100% 

27.1. Tak 15 79% 

27.2. Nie 4 21% 

          

27a Jeśli tak, to w jaki sposób komitet audytu 
ocenił, czy jednostka była w stanie 
wykazać, na żądanie odpowiednich 
właściwych organów, że procedura 
wyboru została przeprowadzona w sposób 
uczciwy? 
(prosimy o podanie dalszych szczegółów w 
polu przeznaczonym na komentarze) 

      

          

28 W jaki sposób komitet audytu ocenił 
wpływ rotacji biegłych rewidentów? 
(prosimy o podanie dalszych szczegółów w 
polu przeznaczonym na komentarze) 

28.0. Łącznie 19   

28.1. Za wcześnie na ocenę rotacji biegłych rewidentów 5 26% 

28.2. Ocena neutralna, nic szczególnego do 
odnotowania 

6 32% 

28.3. Pozytywna ocena pod względem nowego 
podejścia do audytu i nowej perspektywy audytora 

 0 0% 

28.4. Negatywna ocena w kontekście nowego podejścia 
do audytu i nowej perspektywy audytora 

 0  0% 

28.5. Pozytywna ocena w zakresie poprawy jakości 
audytu 

1 5% 

28.6. Negatywna ocena w zakresie poprawy jakości 
audytu 

1  5% 

28.7. Negatywna ocena w zakresie wiedzy o kliencie  0 0% 

28.8. Pozytywna ocena w zakresie wiedzy o kliencie 1  5% 

28.9. Na razie nie dokonano oceny 1 5% 

28.10. Inne uwagi (proszę wyjaśnić) 4 21% 

          

28a Jakie wskaźniki/miary zostały 
wykorzystane przez komitet audytu na 
poparcie tej oceny? 
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(proszę użyć pola na uwagi, aby podać 
więcej szczegółów) 

IV Nadzór nad procesem badania ustawowego 

29 Ile razy w okresie referencyjnym komitet 
audytu spotykał się z biegłym(-i) biegłym 
rewidentem/firmą audytorską (na 
przykład w celu monitorowania wykonania 
planu audytu i/lub omówienia wszelkich 
znaczących transakcji/kwestii lub zmian w 
działalności)? Proszę podać oddzielnie 
liczbę spotkań, w których uczestniczyło 
kierownictwo. (art. 39 ust. 6 lit. d 
Dyrektywy 2006/43) 

29.0.a Łącznie (spotkania z obecnym kierownictwem) 50 100% 

29.1. Nigdy 5 10% 

29.2. Raz 11 22% 

29.3. Dwa razy 12 24% 

29.4 Trzy razy 10 20% 

29.5. Cztery razy 4 8% 

29.6. Więcej niż 4 razy 8 16% 

29.0.b Łącznie (spotkania bez obecności kierownictwa) 50 100% 

29.1. Nigdy 18 36% 

29.2. Raz 11 22% 

29.3. Dwa razy 12 24% 

29.4 Trzy razy 5 10% 

29.5. Cztery razy 1 2% 

29.6. Więcej niż 4 razy 3 6% 

          

30 Czy komitet audytu uwzględnił ustalenia z 
kontroli (jeśli takie były) oraz wnioski 
sformułowane przez właściwe organy 
krajowe (organy regulacyjne audytu) 
podczas ostatniej kontroli biegłego(-ych) 
rewidenta(-ów)/firmy audytorskiej?  
(art. 39 ust. 6 lit. d) Dyrektywy 2006/43) 

30.0. Łącznie 50 100% 

30.1. Nie zapytano, czy wyniki są dostępne 14 28% 

30.2.Brak raportu z ustaleń 25 50% 

30.3. Komitet audytu nie miał dostępu do raportu z 
ustaleń 

3 6% 

30.4.Otrzymano kopię raportu z ustaleń 8 16% 

          

30a Jeśli dotyczy, w jaki sposób komitet 
audytu uwzględnił ustalenia (jeśli istnieją) 
i wnioski sporządzone przez właściwe 
organy krajowe podczas ostatniej kontroli 
biegłego rewidenta (biegłych rewidentów) 
lub firmy audytorskiej? (proszę użyć pola 
na uwagi, aby podać dalsze szczegóły) 

30a.0. Łącznie 8   

30a.1. Uzyskał informacje od audytora w związku z 
planem działania w celu rozwiązania tych ustaleń, 
zawierający zarówno środki, jak i terminy 3 

38% 

30a.2. Podjęto działania następcze w celu uzyskania 
informacji o stopniu realizacji działań ujętych w planie 
działań 1 

13% 

30a.3. Uzyskanie dowodów od audytora na temat 
wdrożonych środków 1 

13% 
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30a.4. Inne 3 38% 

          

30b W przypadku gdy kontrola badania 
podmiotu została przeprowadzona przez 
właściwy organ krajowy, o ile jest to 
dozwolone w Państwa jurysdykcji, czy 
komitet audytu był zaangażowany w 
jakikolwiek aspekt kontroli? 

30b.0. Łącznie 0  

30b.1. Tak    

30b.2. Nie    

30b.3. Niedozwolony udział w komitecie audytu    

30b.4. Nie dotyczy    

          

31 Czy komitet audytu omówił z biegłym(-i) 
biegłym(-i) biegłym(-i)/firmą audytorską 
kluczowe kwestie wynikające z badania 
ustawowego, w szczególności istotne 
uchybienia w badanej jednostce lub, w 
przypadku skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, w systemie 
wewnętrznej kontroli finansowej jednostki 
dominującej i/ czy w systemie księgowym? 
(art. 11 Rozporządzenia 537/2014) 

31.0. Łącznie 50 100% 

31.1. Tak 50 100% 

31.2. Nie   0% 

          

32 W jaki sposób komitet audytu 
monitorował przebieg badania 
ustawowego rocznych i skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych jednostki? 
(prosimy o podanie dalszych szczegółów w 
polu przeznaczonym na komentarze) 
Art. 39 ust. 6 lit. d) Dyrektywy  2006/43 

32.0. Łącznie 50   

32.1. Przez pytania zadawane biegłym rewidentom 
przez komitet audytu w trakcie audytu  

42 84% 

32.2. Dokonując krytycznej analizy dokumentów 
dostarczonych przez audytora 

26 52% 

32.3. Poprzez ocenę programu prac audytowych 27 54% 

32.3. Oceniając poziom istotności określony przez 
biegłych rewidentów 

29  58% 

32.3. Poprzez kwestionowanie ryzyka 
zidentyfikowanego przez audytorów 

19  38% 

32.4. Inne 3 6% 

          

33 Czy komitet audytu dokonał formalnej 
oceny jakości badania?  

33.0. Łącznie 50 100% 

33.1. Tak 23 46% 

33.2. Nie 27 54% 

          



SPRAWOZDANIE Z MONITOROWANIA RYNKU USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW I FIRMY AUDYTORSKIE  
ORAZ DZIAŁALNOŚCI KOMITETÓW AUDYTU ZA 2021 ROK 

 

74 

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO, WARSZAWA - CZERWIEC 2022 

33a Jeśli tak, jakie kryteria/miary lub inne 
elementy były wykorzystywane przez 
komitet audytu do oceny jakości badania? 
(proszę użyć pola na uwagi, aby podać 
więcej szczegółów) 

33a.0. Łącznie 23   

33a.1. Jakość komunikacji 21 91% 

33a.2. Ocena zespołu wykonującego badanie 21 91% 

33a.3.Wykorzystanie technologii  6 26% 

33a.4. Stopień wyzwania dla audytora 8 35% 

33a.5.Wiedza techniczna wykazana przez zespół 
audytorów 9 

39% 

33a.6. Ilość czasu poświęconego na badanie ustawowe 
przez partnera/starszego członka kierownictwa audytu 

5 22% 

33a.7.Ilość czasu poświęconego na badanie ustawowe 
przez kontrolera kontroli jakości w zaangażowaniu 

3 13% 

33a.8. Poziom godzin szkoleń audytowych 1 4% 

33a.9. Przegląd własnych metryk wewnętrznej kontroli 
jakości biegłego rewidenta  

9 39% 

33a.10. Inne   0% 

          

33b 
  

Jakie konkretne narzędzia zostały 
wykorzystane przez komitet audytu do 
oceny jakości badania?  
(proszę użyć pola na uwagi, aby podać 
więcej szczegółów) 

33b.0. Łącznie 23   

33b.1. Kwestionariusze wewnętrzne (z kierownictwem/ 
audytem wewnętrznym)  7 

30% 

33b.2. Kwestionariusze audytorów zewnętrznych 1 4% 

33b.3. Raporty z kontroli właściwych organów 1 4% 

33b.4. Inne 14 61% 

          

V Nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej 

34 W jaki sposób komitet audytu 
monitorował skuteczność wewnętrznego 
systemu kontroli jakości i systemu 
zarządzania ryzykiem jednostki oraz, w 
stosownych przypadkach, jej audytu 
wewnętrznego w odniesieniu do 
sprawozdawczości finansowej jednostki 
badanej? 
(Art 39 ust. 6 lit. c Dyrektywy 2006/43) 

34.0. Łącznie 50   

34.1. Wywiady/spotkania z kierownikami funkcji 35 70% 

34.2. Przegląd raportów audytu wewnętrznego 22 44% 

34.3. Wyznaczenie konsultantów zewnętrznych 1 2% 

34.4. Rozmowy z audytorem 38 76% 

34.5. Inne (proszę wymienić) 10 20% 

          
Źródło: dane Komisji Nadzoru Finansowego 
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Podsumowanie   
Mimo, że sprawozdanie z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz działalności komitetów audytu według 

metodologii opracowanej przez KEONA sporządzane jest co 3 lata, Agencja na bieżąco monitoruje ww. rynek. Wyniki pracy w tym obszarze są również przedmiotem 

licznych publikacji dostępnych na stronie internetowej Agencji20  

W zakresie rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich, w tym pod względem jego koncentracji, należy wskazać, że: 

- w Polsce na koniec 2021 roku było 5,2 tys. biegłych rewidentów, ale ten zawód wykonuje około połowa z nich, tj. 2,7 tys. Na rynku działa blisko 1,4 tys. firm 

audytorskich21 (patrz: str. 10-12); 

- ze względu na różne reżimy regulacyjne na rynku możemy wyróżnić firmy audytorskie przeprowadzające badania ustawowe sprawozdań finansowych 

jednostek zainteresowania publicznego22  (obok świadczenia usług jednostkom nie-JZP) oraz te, które nie świadczą usług badań ustawowych na rzecz 

jednostek posiadających status JZP. W 2021 r. tylko 6723 z blisko 1,4 tysiąca wszystkich firm audytorskich w Polsce przeprowadzało badania ustawowe na 

rzecz JZP. Firmy te wraz z sieciami, których są członkami, posiadały blisko 75% udziału w przychodach z tytułu badań ustawowych (w tym: 100% z badań JZP 

i 71% badań nie-JZP), gdzie suma przychodów z tego tytułu wyniosła 774 mln zł (patrz: str. 14-19); 

- na rynku badań ustawowych sprawozdań finansowych JZP, ogólnie i gdy spojrzy się na poszczególne segmenty JZP, dominuje tzw. ”wielka czwórka” sieci 

audytorskich (w porządku alfabetycznym są to: Deloitte, EY, KPMG, PwC). Te cztery sieci łącznie osiągnęły 61% przychodów z badań ustawowych na rzecz JZP 

osiągniętych w Polsce w 2021 r. Przy czym należy zauważyć, że osobno żadna z sieci wielkiej czwórki nie posiada na rynku badań ustawowych pozycji 

dominującej rozumianej jako przekraczającej 40%24 rynku. (patrz: str. 31-34); 

 
20 pana.gov.pl  
21 W roku 2021 nie było zarejestrowanych żadnych firm z krajów członkowskich UE lub państw trzecich. W roku 2022 r. na listę firm audytorskich z państw trzecich został 
wpisany podmiot z Wielkiej Brytanii tzn. PricewaterhouseCoopers LLP. Informacje na ten temat są dostępne pod adresem: https://pana.gov.pl/komunikaty/lista-jednostek-
audytorskich-z-panstw-trzecich/ .  
22 Obowiązująca w Polsce definicja jednostki zainteresowania publicznego (JZP) została przybliżona w rozdziale pt. Poziomy koncentracji rynku w Polsce (patrz str. 8).  
23  Agencja corocznie publikuje wykaz firm audytorskich badających JZP w ciągu poprzedniego roku obrotowego. Dla 2021 roku wykaz ten znajduje się na stronie: 
https://pana.gov.pl/wp-content/uploads/2022/05/Wykaz-firm-audytorskich-JZP-2021-%E2%80%94-aktualizacja.pdf.  
24 Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu 
zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz 

konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40%. 

http://pana.gov.pl/
https://pana.gov.pl/komunikaty/lista-jednostek-audytorskich-z-panstw-trzecich/
https://pana.gov.pl/komunikaty/lista-jednostek-audytorskich-z-panstw-trzecich/
https://pana.gov.pl/wp-content/uploads/2022/05/Wykaz-firm-audytorskich-JZP-2021-%E2%80%94-aktualizacja.pdf
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- analiza skupiająca się na najważniejszych sektorach JZP, tj. spółkach giełdowych, bankach, zakładach ubezpieczeń i pozostałych JZP pokazuje w szczególności, 

że dwa sektory są zdominowane przez nieliczne firmy audytorskie. Dotyczy to zakładów ubezpieczeń i reasekuracji i banków spółdzielczych (patrz: str. 35-

40). Koncentracja ta na przestrzeni ostatnich lat nie zmniejszyła się mimo mechanizmu obowiązkowej rotacji sieci firm przeprowadzających badania ustawowe 

JZP wprowadzonego Rozporządzeniem nr 537/2014 i Ustawą o biegłych rewidentach; 

- podobnie, jak w większości krajów UE 25 , w Polsce na żadne podmioty nie nałożono ustawowego obowiązku przeprowadzania badań wspólnych, tj. 

angażowania więcej niż jednej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego. Mimo istnienia w ustawie uregulowań dopuszczających takie 

badania, zjawisko to występuje, choć nie jest częste (patrz: str. 22). 

W zakresie ryzyk dla jakości badań sprawozdań finansowych należy wskazać, że w Polsce firmy audytorskie podlegają m.in. planowym kontrolom w zakresie 

świadczonych usług rewizji finansowej. Agencja przeprowadziła dwa pierwsze cykle kontroli planowych w firmach audytorskich badających JZP i nie-JZP, ale na 

obecnym etapie jest za wcześnie, aby wypowiadać się o istotności stwierdzonych nieprawidłowości i ich wpływie na cały rynek audytu w Polsce. Jednakże, na 

podstawie ustaleń kontroli planowych przeprowadzonych w firmach audytorskich badających JZP można stwierdzić, że choć w około jednej piątej skontrolowanych 

firm ogólna jakość systemu kontroli wewnętrznej wskazywała na pewne słabości, nie miały one jednak charakteru systemowego (patrz: str. 41-29).  

W zakresie działalności komitetów audytu należy wskazać, że (patrz: str. 50-74):  

- w Polsce działalność komitetów audytu jest monitorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, która m.in. w oparciu o kwestionariusz wspólny dla 

wszystkich państw członkowskich UE, przeprowadziła badanie ankietowe wśród wybranej grupy komitetów audytu (50 respondentów); 

- dane pochodzące od wybranej grupy komitetów audytu pozwalają przy uogólnieniu i przy zachowaniu marginesu możliwych wyjątków wnioskować, że co do 

zasady JZP i działające w nich komitety audytu dostosowały się do wymogów prawa w zakresie powołania, składu i zadań komitetów audytu. Na podstawie 

udzielonych informacji komitety audytu wydają się odpowiednio realizować powierzone im zadania.  

Uwaga: Wpływ na pełną ocenę sytuacji na rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz działalności komitetów audytu w 2021 mogą 

mieć wyniki niezakończonych do dnia publikacji niniejszego sprawozdania postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych. 

 

 

 
25 Do nielicznych wyjątków należy Francja, Bułgaria i Chorwacja. 
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