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Szanowne Koleżanki i Koledzy Biegli Rewidenci, 

z prawdziwą przyjemnością pragnę po raz kolejny podzielić się z Wami najważniejszymi 

refleksjami nad minionym rokiem naszej wspólnej samorządowej pracy i działalności. Za nami 

rok 2022 i pierwsze tygodnie nowego, 2023 roku. Był to ostatni pełny rok zbliżającej się szybko 

ku końcowi, bardzo szczególnej kadencji władz naszego samorządu i Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów. Czas na pełne podsumowanie tej kadencji przed nami. Jednakże już teraz, pisząc 

ten list, nie mogę się oprzeć przedstawieniu Wam, towarzyszącego mi już od pewnego czasu, 

coraz głębszego przekonania o szczególnym charakterze tej odchodzącej powoli do historii 

kadencji KRBR. Miniony rok był również, podobnie jak poprzednie „pandemiczne lata 2020-

2021”, kolejnym rokiem naznaczonym nadzwyczajnymi wydarzeniami. Dlatego z pełnym 

przekonaniem mogę twierdzić, że przyszło nam wspólnie działać w bardzo szczególnych 

czasach. Praktycznie przez cały czas naszej samorządowej działalności w obecnej kadencji, 

musieliśmy ciągle mierzyć się z nadzwyczajnymi wyzwaniami, problemami i sytuacjami. 

Rok 2022 naznaczył nasze życie i pracę ponownie wydarzeniami bardzo szczególnymi  

i dramatycznymi, będącymi konsekwencją rosyjskiej napaści na Ukrainę 24 lutego. Wojna 

wywołana przez Rosję od blisko roku powoduje ogromne ofiary i straty wśród ludności 

cywilnej oraz niszczy ukraińską gospodarkę. Wpływa także na  nasze życie i naszą gospodarkę, 

stając się między innymi zapowiedzią kolejnego kryzysu gospodarczego, energetycznego  

i finansowego. Wojna w Ukrainie postawiła także pod ogromnym znakiem zapytania trwałość 

wszelkich prognoz, przewidywań i planów, w tym także tych, które musimy brać pod uwagę  

w naszej profesjonalnej działalności, formułując opinie i rekomendacje. Przyniosła również 

kolejne wyzwania, które musieliśmy podjąć w działalności samorządowej. Od pierwszych dni 

tej wojny Polacy powszechnie i masowo, w różnych formach organizowali najpierw pomoc 



 

 

uchodźcom, przyjmując ich w swoich domach, a później powszechnie włączyli się  

w organizację pomocy materialnej, finansowej i medycznej.  

Nasz samorząd również włączył się w te działania wyrażając, nie tylko werbalnie, solidarność 

z obywatelami Ukrainy oraz stanowczy sprzeciw wobec rosyjskiej agresji. Apelowaliśmy 

publicznie o wspieranie ukraińskich organizacji humanitarnych i prosiliśmy o zgłaszanie 

propozycji pomocy, możliwych do zorganizowania w ramach naszego samorządu. 

Zachęcaliśmy do zatrudnienia ukraińskich biegłych rewidentów w polskich firmach 

audytorskich. Na arenie międzynarodowej nie tylko apelowaliśmy do władz IFAC  

i do organizacji członkowskich IFAC o przyjęcie Izby Biegłych Rewidentów Ukrainy do grona 

członków IFAC, ale udzieliliśmy także naszej rekomendacji dla tej decyzji. W sprawach 

polsko-ukraińskiej współpracy i pomocy dla ukraińskich biegłych rewidentów spotykałam się 

wielokrotnie z p. Tatianą Kamienską, pełniącą funkcję prezesa Izby Biegłych Rewidentów 

Ukrainy. Z satysfakcją mogę poinformować, że pod koniec 2022 roku Izba Biegłych 

Rewidentów Ukrainy - także dzięki naszym staraniom - została przyjęta do grona członków 

stowarzyszonych IFAC. Korzystając z tej okazji, pragnę bardzo gorąco i serdecznie 

podziękować wszystkim Państwu za wsparcie różnorodnych inicjatyw, za włączanie się  

w organizację pomocy i za bycie solidarnymi z Ukraińcami będącymi ciągle w potrzebie!  

Powołaliśmy z udziałem Ministerstwa Finansów, Komisji Egzaminacyjnej  grupę roboczą, 

której celem jest  przygotowanie  rozwiązań pozwalających  na stworzenie trybu wzajemnego 

uznawania kwalifikacji biegłych rewidentów przez Polskę i Ukrainę. Prace są w toku. 

Pragnę jednocześnie przypomnieć, że z profesjonalnej perspektywy wykonywanej przez nas 

pracy, wojna za naszą wschodnią granicą przyniosła nam również kolejne merytoryczne 

wyzwania, z którymi zapewne w pełni zmierzymy się dopiero badając sprawozdania za 2022 

rok. Dlatego podjęliśmy merytoryczne analizy jej konsekwencji dla nas już w marcu 2022 roku 

i przygotowaliśmy w KRBR zestaw rekomendacji i wskazówek pt. „Wojna w Ukrainie – 

implikacje dla badania sprawozdań finansowych za 2021 rok”. Traktuję ten przykład jako 



 

 

wymowną ilustrację tego, jak daleko idące  merytoryczne konsekwencje dla naszej działalności 

przynoszą te nadzwyczajne, dramatyczne i nieplanowane wydarzenia oraz chcę pokazać, jak 

wieloma obszarami szeroko rozumianej działalności biegłego rewidenta zajmujemy się i w jak 

wielu obszarach chcemy być dla biegłych rewidentów ważnym źródłem aktualnych, 

merytorycznych informacji i wiedzy.  

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

miniony rok był także dla naszego samorządu rokiem szczególnego jubileuszu. W 2022 roku 

obchodziliśmy trzydziestą rocznicę funkcjonowania w Polsce zawodu biegłego rewidenta oraz 

działalności samorządu biegłych rewidentów. Dzięki wspólnym działaniom i wielu 

regionalnym inicjatywom rok 2022 był dla nas prawdziwym „Rokiem Biegłego Rewidenta”, 

obfitującym w wydarzenia integrujące nasze środowisko i przyjaciół naszego zawodu; 

pokazującym przy okazji, co oznacza dla gospodarki i rynku finansowego działalność biegłych 

rewidentów oraz jak ważna jest niezależność i samorządowy charakter naszej profesji! To 

dzięki Waszym Koleżanki i Koledzy staraniom, w całym kraju odbywały się ważne i potrzebne 

uroczystości jubileuszowe, w których w imieniu KRBR, z prawdziwą przyjemnością 

uczestniczyłam. W trakcie tych uroczystości miałam niepowtarzalną okazję i przyjemność 

spotkać się z wieloma Koleżankami i Kolegami biegłymi rewidentami z poszczególnych 

oddziałów. Bardzo dziękuję za te wszystkie, tak szczególne dla mnie spotkania! 

   

Powodem do szczególnej satysfakcji było dla mnie przede wszystkim to, że wszędzie czułam 

ducha wspólnoty i solidarności zawodowej, widziałam chęć współpracy i działania na rzecz 

naszego samorządu i integracji naszego środowiska. Kierowano do mnie w trakcie tych spotkań 

także wiele wątpliwości, pytań i obaw związanych między innymi z powstającymi co chwilę 

nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi prowadzenia działalności w naszym zawodzie 

obecnie oraz w najbliższej przyszłości. Wiele z tych obaw podzielam osobiście, na wiele pytań 

odpowiadałam podczas tych spotkań. Są także problemy, które podejmujemy w działalności 



 

 

KRBR i informujemy o efektach tej pracy na stronie: www.pibr.org.pl  Zachęcam przy okazji 

do jej regularnego odwiedzania! 

Szczególnie wzruszające były dla mnie podczas regionalnych uroczystości te momenty,  

w trakcie których honorowaliśmy i dziękowaliśmy najbardziej zasłużonym Koleżankom  

i Kolegom za pracę wykonywaną na rzecz samorządu regionalnego i profesji. Z informacji, 

które do mnie docierały po tych regionalnych uroczystościach, wiem, że również dla Was 

uhonorowanie przez KRBR osób najbardziej zasłużonych dla zawodu było ważną klamrą 

domykającą 30 lat tworzenia się historii zawodu biegłych rewidentów w Polsce i 30 lat 

funkcjonowania poszczególnych Regionalnych Oddziałów. Dlatego korzystając z okazji, jaką 

jest niniejszy list, pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które były 

zaangażowane w organizację regionalnych uroczystości jubileuszowych. Wasza chęć pracy  

na rzecz samorządu pokazuje najlepiej, jak ważne i potrzebne są regionalne struktury naszego 

samorządu, struktury dysponujące dużym zakresem samodzielności i odpowiedzialności. 

Bardzo wszystkim za tę aktywność i pracę dziękuję, bo także osobiście dobrze wiem, jak często 

praca dla samorządu jest wykonywana kosztem własnego czasu wolnego. O tym, jak wiele się 

działo w poszczególnych środowiskach i jak różne były te jubileuszowe inicjatywy  

i uroczystości, przekonacie się najlepiej, oglądając relacje z obchodów w poszczególnych 

oddziałach, umieszczone na stronie jubileuszowej pod adresem:  https://30lat.pibr.org.pl/. 

Kulminacyjnym wydarzeniem obchodów Jubileuszowego Roku Biegłego Rewidenta była 

uroczysta Gala 30-lecia, która odbyła się 26 października 2022 roku w Warszawie. Jestem 

bardzo szczęśliwa, że udało nam się zgromadzić na niej tak wiele osób zasłużonych dla naszego 

samorządu i profesji. Transmisja online sprawiła, że wszyscy biegli rewidenci mogli również 

wziąć udział w Jubileuszowej Gali. Ogromnym zaszczytem były dla nas słowa uznania, jakie 

pod adresem samorządu oraz biegłych rewidentów skierował Prezydent RP p. Andrzej Duda 

oraz okolicznościowy list Minister Finansów p. Magdaleny Rzeczkowskiej. Z treścią tych 

http://www.pibr.org.pl/
https://30lat.pibr.org.pl/


 

 

listów możecie się Koleżanki i Koledzy zapoznać na stronie pod adresem: 

https://30lat.pibr.org.pl/pl/zyczenia-i-dyplomy 

Prawdziwą satysfakcję sprawiła nam także obecność na Gali przedstawicieli ważnych  

dla naszego zawodu instytucji: Ministerstwa Finansów i Polskiej Agencji Nadzoru 

Audytowego oraz przedstawicieli organizacji zawodowych tak ważnych dla naszego 

środowiska, prezesów: Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Związku Banków Polskich, 

Pracodawcy RP oraz przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów 

Zaufania Publicznego, do którego przystąpiliśmy pod koniec 2021 roku. Niezwykle ważnym 

merytorycznym akcentem Jubileuszowej Gali było także wystąpienie prezydenta IFAC,  

p. Alana Johnsona, który podkreślając dokonania naszego samorządu w minionym 30-leciu 

wskazał na problemy, które w najbliższym czasie będą przedmiotem szczególnego 

zainteresowania IFAC i które powinny stać się także przedmiotem naszego szczególnego 

zainteresowania w najbliższej przyszłości.  

Z inicjatywy Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i na wniosek Ministra Finansów, Prezydent 

RP przyznał 57 biegłym rewidentom zasłużonym dla naszego zawodu „Medale za Długoletnią 

Służbę”. Z ogromnym wzruszeniem, ale także i z prawdziwą satysfakcją towarzyszyłam  

p. wiceministrowi Piotrowi Patkowskiemu w ceremonii wręczenia tych Medali. Z dumą  

i radością wręczyłam także w imieniu samorządu „Medale PIBR”, najwyższe odznaczenie 

nadawane przez nasz samorząd, które zostały przyznane 40 osobom i czterem organizacjom. 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

po jubileuszowych uroczystościach pozostaną nam nie tylko wspomnienia, ale i trwałe 

materialne ślady. Przede wszystkim zachęcam do obejrzenia filmu z wypowiedziami prezesów 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, którzy dzielą się refleksjami i rozważaniami na temat 

30 lat historii naszej profesji i samorządu. Film pt. „Wczoraj – dziś – jutro. Refleksje 

jubileuszowe prezesów KRBR” miał premierę podczas uroczystej Gali 30-lecia i można go 

https://30lat.pibr.org.pl/pl/zyczenia-i-dyplomy


 

 

teraz zobaczyć na stronie: https://30lat.pibr.org.pl/pl/wiadomosci/show/3299  W tym filmie 

wykorzystana została tylko część nagranych rozmów. Te wypowiedzi wraz  

z niewykorzystanymi wcześniej fragmentami tych ciekawych rozmów, prezentujemy w formie 

osobnych wywiadów z Prezesami KRBR. Zapraszam do ich obejrzenia 

https://30lat.pibr.org.pl/pl/wiadomosci/show/3477 

Zachęcam także do sięgnięcia po okolicznościowe wydawnictwo pt. „ Zaufanie kapitałem życia 

gospodarczego. Trzydzieści lat Polskiej Izby Biegłych Rewidentów”. Na łamach tego 

wydawnictwa, dostępnego w wersji PDF pod adresem: https://30lat.pibr.org.pl/pl/publikacja-

jubileuszowa, osoby zaangażowane w życie samorządu przybliżają najważniejsze wydarzenia 

z minionych trzech dekad oraz zarysowują wyzwania stojące przed PIBR i naszą profesją. 

Dodatkowym walorem tego wydawnictwa są wypowiedzi wybitnych ekspertów oraz 

przedstawicieli administracji i instytucji publicznych, którzy dzielą się swoim przemyśleniami 

i spojrzeniem na rozwój rynku finansowego w Polsce i rolę biegłych rewidentów oraz 

prezentują oczekiwania wobec osób wykonujących ten zawód zaufania publicznego. Obszerna 

część publikacji poświęcona jest także kwestii budowania zaufania do profesji biegłego 

rewidenta, tematyce obowiązujących nas standardów i zasad etyki zawodowej. Wydawnictwo 

zawiera również zapis debaty Zaufanie – kapitał przyszłości, która odbyła się podczas Gali 30-

lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.  

Zachęcam Was Koleżanki i Koledzy do sięgnięcia po te materiały. Jestem przekonana,  

że stanowią one nie tylko ciekawe świadectwo naszej 30-letniej już historii, ale także skłonią 

Was do myślenia i dyskusji na temat kierunków, w których zmierza nasza profesja.  

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

dowodem na to, że nasza kadencja ma bardzo szczególny charakter, są także dokonywane  

w ostatnich latach, praktycznie co roku, kolejne zmiany w ustawach regulujących warunki 

wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz warunki funkcjonowania samorządu i firm 

https://30lat.pibr.org.pl/pl/wiadomosci/show/3299
https://30lat.pibr.org.pl/pl/wiadomosci/show/3477
https://30lat.pibr.org.pl/pl/publikacja-jubileuszowa
https://30lat.pibr.org.pl/pl/publikacja-jubileuszowa


 

 

audytorskich. Zmiany w tych fundamentalnych dla naszego zawodu ustawach dokonywane są 

zazwyczaj poprzez umieszczanie tych zmian w innych ustawach. Taki tryb wprowadzania 

ważnych dla środowiska  zmian destabilizuje warunki naszego funkcjonowania. Z tego powodu 

w ubiegłym roku ponownie protestowaliśmy w sprawie kolejnych zmian w ustawie o biegłych 

rewidentach - przygotowywanych bez żadnej merytorycznej dyskusji z naszym środowiskiem 

- które polegać mają m.in. na mechanicznym zaostrzeniu wysokości kar nakładanych  

na biegłych rewidentów i firmy audytorskie. Zdaniem KRBR taki tryb wprowadzania tak 

ważnych zmian stoi w sprzeczności z przepisami Konstytucji RP oraz szeregiem innych ustaw, 

jak również z przepisami określającymi zasady dobrej praktyki legislacyjnej. Jest dla nas 

bardzo ważne, że w wyrażeniu tej krytycznej opinii nie jesteśmy osamotnieni. Nasze 

stanowisko w tej sprawie zdecydowanie popiera Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów 

Zawodów Zaufania Publicznego.  

W 2022 roku proces zmieniania „naszego” prawa został wzbogacony o daleko idącą ingerencję 

państwowego nadzoru w podstawowe kompetencje samorządu, czyli w merytoryczny proces 

ustanawiania standardów wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Wielokrotnie i obszernie 

informowaliśmy o tym w minionym roku całe nasze środowisko. Problem dotyczy sposobu 

ustanowienia nowych standardów zarządzania jakością. Pełna dokumentacja tej sprawy jest 

dostępna dla Was Koleżanki i Koledzy na naszej stronie internetowej pod adresem: 

https://www.pibr.org.pl/pl/Nowe-standardy-zarzadzania-jakoscia  

 

W ogromnym skrócie pragnę teraz tylko przypomnieć, że przygotowania do wprowadzenia 

standardów rozpoczęliśmy jeszcze pod koniec 2021 roku. Uchwałę przyjmującą standardy 

KRBR podjęła 30 kwietnia 2022 roku. Był to skomplikowany i wieloaspektowy proces, 

wymagający wiele pracy oraz przestrzegania przyjętego harmonogramu. W merytoryczne 

prace było zaangażowanych bardzo wiele osób, zarówno w samej KRBR, jak i w biurze PIBR. 

Od pierwszych miesięcy 2022 roku informowaliśmy wszystkich zainteresowanych o kolejnych 

etapach tych przygotowań, polegających na tłumaczeniu dokumentów, merytorycznych 

https://www.pibr.org.pl/pl/Nowe-standardy-zarzadzania-jakoscia


 

 

konsultacjach i publikacji przygotowanych propozycji brzmienia standardów. Dodatkowym 

utrudnieniem w tej pracy było to, że część z rozwiązań była „tworzona niejako na bieżąco”  

i otrzymywaliśmy bardzo mało czasu na przygotowanie polskich wersji brzmienia  standardów. 

Tematem tym żyło całe nasze środowisko. Czekające nas zmiany są bardzo istotne, bo firmy 

audytorskie muszą przejść z dotychczasowego procesu kontroli jakości na proces zarządzania 

ryzykiem. Jest to więc fundamentalna zmiana i niesie ze sobą wiele nieznanych  

i nierozpoznanych do tej pory problemów.  

Z całą odpowiedzialnością mogę już teraz, z perspektywy 2023 roku, powiedzieć, że jako 

samorząd wykonaliśmy w 2022 roku ogromną ilość merytorycznej pracy, służącej uchwaleniu 

standardów w pierwszej połowie 2022 roku, zakładając poświęcenie drugiej części roku  

wyłącznie na szkolenia pomagające firmom audytorskim w przygotowaniu się na tę 

fundamentalną zmianę. Niestety, tak się jednak nie stało! Rada PANA zgłosiła szereg 

zastrzeżeń do przygotowanych przez nas projektów standardów i finalnie odmówiła 

zatwierdzenia uchwały KRBR. Pomimo wielu naszych prób poszukiwania merytorycznego 

kompromisu nie udało się nam dojść do porozumienia. Dlatego odmowną decyzję Rady PANA 

zaskarżyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.  

Rada PANA nie czekając na rozstrzygnięcie sądu, 15 listopada 2022 roku podjęła uchwałę 

wprowadzającą przygotowane przez nas standardy w wersji ze swoimi  zastrzeżeniami. 

Decyzję tę z merytorycznych i formalnych powodów KRBR ocenia bardzo negatywnie. 

Nadzorca wprowadził bowiem zmiany bardzo późno, nie dając praktycznie firmom 

audytorskim czasu na przygotowanie się do wprowadzenia tak ważnych zmian. Całkowicie 

została przez nadzór nieuwzględniona merytoryczna opinia samorządu w sprawie ostatecznego 

kształtu standardów. Okazało się bowiem, że na podstawie uchwały Rady PANA standardami 

kontroli jakości zostaną także objęte wszystkie usługi świadczone przez firmy audytorskie,  

w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i doradztwo.  



 

 

Tak bardzo niepożądany dla naszego środowiska sposób i tryb wprowadzania tej 

fundamentalnej zmiany spowodował, że musieliśmy w bardzo ekspresowym trybie 

przygotować dla biegłych rewidentów materiały przygotowujące ich do wdrożenia standardów 

w brzmieniu zaproponowanym przez Radę PANA. W grudniu 2022 roku uruchomiliśmy cykl 

bezpłatnych szkoleń poświęconych tej tematyce, przygotowanych przez Centrum Edukacji 

PIBR. Cieszę się, że udało się je przygotować w tak nadzwyczajnym trybie i w tak krótkim 

czasie, choć jednocześnie dobrze wiem, że ten sposób działania daleki jest od tego, czym 

chcielibyśmy się chwalić i co uznajemy w naszej działalności i pracy za normalne! Nie 

pierwszy to jednak raz, kiedy biegli rewidenci muszą działać pod niepotrzebną presją czasu  

i kosztem dodatkowych stresów. Jestem jednak pewna, że i z tych problemów wyjdziemy 

obronną ręką, a nasze racje w tym merytorycznym sporze znajdą uznanie w sądzie. Jeżeli 

bowiem miałoby być inaczej, to musielibyśmy sobie zadać zasadnicze dla przyszłości naszego 

samorządu pytania. Na czym ma w polskich warunkach polegać niezależność i samorządność 

biegłych rewidentów oraz na czym ma polegać jego odpowiedzialność za tworzenie standardów 

wykonywania zawodu biegłego rewidenta? Komu jest potrzebny i czemu ma służyć samorząd 

pozbawiany coraz bardziej merytorycznych kompetencji? Dzisiaj jednak, zanim poznamy 

sądowe rozstrzygnięcia w tej fundamentalnej dla nas sprawie, gorąco zachęcam Was Koleżanki 

i Koledzy do udziału w szkoleniach oferowanych przez samorząd oraz do śledzenia naszych 

kanałów informacyjnych pod kątem wiadomości związanych z tematyką standardów.  

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

w I połowie minionego roku KRBR niezwykle intensywnie pracowała nad przygotowaniem 

nowych rozwiązań statutowych dla funkcjonowania naszego samorządu. Prace te znalazły swój 

finał podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, który odbył się 5-6 

września 2022 roku w Warszawie. Zasadniczym powodem zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu 

była konieczność dostosowanie statutu PIBR oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej 

do rozwiązań zmienionej przed kilkoma laty ustawy o biegłych rewidentach. Efektywna praca 



 

 

według starych zasad gospodarki finansowej była coraz trudniejsza, a niektóre rozwiązania 

wręcz blokowały samorządowi możliwości skutecznej i efektywnej działalności. Dlatego 

zmiany w naszych wewnętrznych przepisach były niezbędne. Powody zwołania 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów były jednak o wiele głębsze i nie 

sprowadzały się tylko do formalnego dostosowania brzmienia naszych przepisów do rozwiązań 

wprowadzonych ustawami. Chcieliśmy Nadzwyczajny Zjazd wykorzystać także do głębszego 

namysłu nad tym, jak przygotowywane zmiany statutowe i nowe zasady gospodarki finansowej 

powinny wspierać funkcjonowanie naszego samorządu oraz jak powinniśmy funkcjonować, 

gdy już zmienimy zasady regulujące gospodarkę finansową PIBR.  

Podczas Zjazdu wyraźnie dostrzegliśmy, że wiele problemów wymaga dalszej dyskusji  

i pewnie moglibyśmy o nich dyskutować przez kolejne dni. Do części zgłoszonych postulatów 

będziemy na pewno wracać podczas kolejnych posiedzeń Krajowej Rady, a niektóre problemy 

zapewne powrócą podczas X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. Zdecydowanie pragnę 

jednak podkreślić, że wspólnym wysiłkiem delegatów udało nam się podczas Nadzwyczajnego 

Zjazdu wykonać ogromną merytoryczną pracę. Dzięki temu nasz samorząd uzyskał wreszcie 

niezbędne narzędzia do sprawniejszego funkcjonowania w przyszłości, w postaci nowych 

tekstów: Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Podstawowych zasad gospodarki 

finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i Zasad ustalania wysokości składek 

członkowskich. Dziękuję wszystkim delegatom, że podczas tego Nadzwyczajnego Zjazdu 

podjęli tak ważne dla nas wszystkich decyzje. 

Dobiega końca kadencja obecnej Krajowej Rady, co oznacza, że „wielkimi krokami” zbliża się 

już X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Kolejne Krajowe Zjazdy były zawsze ważnymi 

wydarzeniami dla członków naszej profesji, skłaniającymi do merytorycznych dyskusji  

i formułowania różnorodnych postulatów. Dlatego już teraz zachęcam Was Koleżanki i 

Koledzy do refleksji nad tym, jak powinien funkcjonować nasz samorząd w najbliższej i tej 

dalszej przyszłości; co musimy wspólnie zmienić u siebie i jak powinniśmy reagować  



 

 

na zmieniające się otoczenie biznesowe czy regulacyjne? Nadzwyczajny Zjazd uchwalił nowe 

zasady naszego funkcjonowania, dlatego na X Zjeździe możemy się skupić głównie nad tym, 

jak powinniśmy odpowiedzieć na te wszystkie wyzwania, które są przed nami jako samorządem 

i środowiskiem zawodowym. Jestem głęboko przekonana o tym, że wszystkie głosy delegatów 

na Krajowy Zjazd będą miały ogromny wpływ na to, jakim samorządem będziemy po jego 

zakończeniu.  

Zastanawiajmy się zatem w nadchodzących miesiącach nad tym, kim chcemy być jako profesja 

i jako samorząd. Czego oczekujemy od siebie i co możemy dać biznesowi? Musimy także 

pamiętać o tym, że ten piękny zawód i nasz samorząd tworzymy my sami naszą codzienną 

aktywnością i zaangażowaniem. Dlatego poszukujmy także możliwie najlepszych rozwiązań 

kadrowych, zarówno na szczeblach regionalnych, jak i do nowej Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów. Pewne jest bowiem to, że bez dobrych decyzji kadrowych trudno będzie naszemu 

środowisku po X Zjeździe umacniać niezależność, siłę i znaczenie naszego samorządu!  

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

tradycyjnie już od ponad dwudziestu lat KRBR organizuje jesienią Doroczną Konferencję 

Audytingu. XXIII edycja tego najważniejszego wydarzenia polskiego audytu odbyła się  

7-8 listopada 2022 roku i koncentrowała się na zagadnieniach związanych z hasłem 

konferencji: Nowe standardy zarządzania jakością IAASB – praktyczne aspekty wdrożenia 

oraz inne zagadnienia jakości w firmie audytorskiej. W minionym roku wybór tematu DKA był 

naturalną konsekwencją przyjętego przez KRBR trybu i harmonogramu ustanowienia 

krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 

(Zmienionego).  

Po raz kolejny DKA została przeprowadzona w formule online, sprawdzonej już i dającej 

możliwość udziału szerokiej grupie odbiorców. Pragnę przy okazji podkreślić, że bardzo 

poważnie rozważaliśmy powrót do tradycyjnej formuły konferencji. Przeważyły jednak opinie 



 

 

na temat preferowanej przez uczestników formuły konferencji zebrane w przeprowadzonej 

kilka miesięcy wcześniej w ankiecie. Zdecydowana większość opowiedziała się za formułą 

online. I trudno oprzeć się refleksji, że jest to jedna z najważniejszych trwałych zmian  

w organizacji naszej pracy, będąca efektem rozwiązań wdrożonych w czasie pandemii COVID 

19. Dzięki zaplanowaniu konferencji na dwa dni możliwe było poruszenie wielu aspektów  

nie tylko powiązanych bezpośrednio z zarządzaniem jakością, ale również szerokiego spektrum 

kwestii dotyczących jakości firmy audytorskiej i usług świadczonych przez biegłych 

rewidentów prezentowanych przez wybitnych ekspertów i praktyków z bogatym 

doświadczeniem zawodowym. Po raz kolejny DKA okazała się sukcesem, zarówno pod 

względem frekwencyjnym, jak i jakości przekazywanej podczas konferencji bezcennej wiedzy. 

Jestem przekonana, że obserwowanie paneli i warsztatów znacząco ułatwiło biegłym 

rewidentom przygotowanie się do wdrożenia w 2023 roku nowych standardów zarządzania 

jakością. 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

z każdym kolejnym miesiącem 2023 roku będziemy coraz bliżej pełnego wejścia w życie 

sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Oczywiście formalnie mamy na to jeszcze sporo 

czasu, ale powinniśmy się już teraz do problemów związanych ze sprawozdawczością ESG 

zacząć intensywnie przygotowywać. Jako samorząd w minionym roku zaczęliśmy takie 

przygotowania i prace. Przedstawiciele KRBR aktywnie uczestniczyli w wielu roboczych 

inicjatywach, pracach i eksperckich spotkaniach, których tematem było właśnie tzw. 

raportowanie zrównoważone. Po raz kolejny przy tej okazji pragnę podkreślić, jak olbrzymią 

szansą jest dla nas to zagadnienie. Trudno mi wyobrazić sobie, żeby ktokolwiek mógł lepiej 

podołać temu zadaniu niż odpowiednio wykwalifikowani biegli rewidenci, działający  

ze wsparciem multidyscyplinarnych zespołów eksperckich. 



 

 

Zwieńczeniem ubiegłorocznych działań w kwestii sprawozdawczości zrównoważonego 

rozwoju był mój udział w imieniu KRBR w obradach Okrągłego Stołu Kompasu ESG. Jedno 

ze spotkań w ramach tej inicjatywy odbyło się 2 grudnia w Polsce, natomiast drugie miało 

miejsce 20 grudnia w Brukseli. Podczas spotkania w Brukseli z przedstawicielami 

Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego rozmawialiśmy na temat działań, które 

należy podjąć, żeby należycie funkcjonowała unijna dyrektywa CSRD. Przedstawiłam opinie  

i obserwacje samorządu biegłych rewidentów w tej kwestii oraz zaprezentowałam wyzwania 

dla naszej profesji, związane z wprowadzeniem tej unijnej dyrektywy. 

Gorąco zachęcam Was Koleżanki i Koledzy do uważnego śledzenia problemów związanych  

z raportowaniem ESG i odpowiedniego przygotowania swoich firm na zmianę tworzącą także 

dobrą okazję do rozwoju naszego biznesu. Być może w przyszłości stanie się tak, że niektórzy 

z Państwa zaczną się specjalizować wyłącznie w raportowaniu zrównoważonym?  

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

jak co roku, gdy przygotowuję ten list do Was, towarzyszy mi poczucie, że ze względu na 

skrótowy charakter tych listów, w niewystarczający sposób prezentuję pracę wykonywaną 

przez członków KRBR oraz pracowników PIBR. Efekty tej pracy spotykamy najczęściej w 

finalnej postaci, uczestnicząc w szkoleniu, zapoznając się z treścią określonych regulacji czy 

wytycznych do jakiegoś przepisu. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wiele czasu i wysiłku 

zajęło ich przygotowanie. Miniony rok był pod tym względem szczególny, bo w trakcie tych 

12 miesięcy zorganizowaliśmy przecież także Nadzwyczajny Zjazd oraz cykl wydarzeń 

związanych z obchodami 30-lecia naszego samorządu, łącznie z Jubileuszową Galą. Dlatego 

pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim za ten trud i pracę. Pragnę także wyrazić 

nadzieję, że 2023 rok nie przyniesie nieprzewidzianych wydarzeń, choć przed nami kampania 

i X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, wymagające od nas ponownie intensywnej pracy. 

 



 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

miniony rok był wyjątkowo bogaty w wydarzenia i uroczystości organizowane m.in. przez 

regionalne oddziały z okazji Roku Biegłego Rewidenta. Były to wydarzenia, w których brałam 

udział z ogromną przyjemnością. Uczestniczyłam także w wielu spotkaniach z organizacjami 

pracodawców oraz w naukowych konferencjach, podczas których reprezentowałam nasze 

środowisko. Ze względu na rosnącą obszerność tego listu nie chcę ich tu wyliczać. Charakter 

oraz ilość tego typu spotkań upewnia mnie w przekonaniu, że środowiska eksperckie, 

biznesowe czy naukowe chcą poznawać opinię naszego samorządu i nasz profesjonalny osąd 

sytuacji. Myślę, że wspólnie cieszy nas to, że jesteśmy poważani, że jesteśmy słuchani, że nasze 

zdanie się liczy. To oczywiście konsekwencja pracy jaką wykonujemy wszyscy, ale także 

angażowania się naszego samorządu w inicjatywy wychodzące poza wąsko pojmowane 

środowiskowe interesy. Pamiętajmy, że codzienną pracą budujemy wizerunek naszego zawodu. 

Jesteśmy zawodem zaufania publicznego i jest to dla wielu najbardziej wiarygodna 

rekomendacja i rękojmia. Zaufanie, jakim jesteśmy obdarzani, jest naszym ogromnym atutem 

i codziennie musimy robić wszystko, żeby je ciągle umacniać. Wymaga to od nas dbania   

o wysokie standardy naszej pracy, najwyższą jakość efektów tej pracy oraz umacniania naszej 

niezależności i samorządności! 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Biegli Rewidenci, 

rok 2023 przyniesie nam zapewne kolejne problemy i wyzwania. Zagadnieniem, z którym 

będziemy się mierzyć, będzie wdrażanie standardów zarządzania jakością oraz ich wpływ  

na codzienne funkcjonowanie firm audytorskich, szczególnie tych najmniejszych. 

Niewątpliwie różne problemy i trudności będą związane z naszym podstawowym zadaniem, 

czyli badaniem sprawozdań finansowych. Wielu naszych klientów przeżywa przecież poważne 

zawirowania związane z konsekwencjami wojny w Ukrainie, inflacją i kryzysem 

energetycznym, co zapewne znajdzie odzwierciedlenie w sprawozdaniach. Doświadczenie 



 

 

zawodowe podpowiada nam, że wszystkie takie sytuacje nakładać będą na biegłych 

rewidentów dodatkową presję ze strony interesariuszy.  

Dlatego życzę Wam Koleżanki i Koledzy, żeby rok 2023 był dla nas wszystkich, dla całego 

społeczeństwa i naszej profesji, spokojniejszy i bardziej przewidywalny. Żebyśmy mogli 

znaleźć chwilę wytchnienia od ciągłego pośpiechu, pilnych terminów i naglących spotkań, nie 

cierpiących zwłoki spraw i stale rosnącej agendy spraw do załatwienia. Życzę, żebyśmy 

wszyscy znaleźli więcej czasu na konieczną refleksję nad tym, co robimy, docenienie tego, co 

w życiu jest ważne i tego, co udało nam się w życiu osiągnąć. A naszemu samorządowi życzę 

udanego X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów i podjęcia trafnych decyzji kadrowych.  

 

 

Z wyrazami szacunku,  

 

/-/  Barbara Misterska-Dragan 

 

Prezes 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  

 


