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Regionalny Oddział KIBR w Łodzi 

 Izabela Maciejewska 

Prezes 

Regionalnej Rady RO KIBR w Łodzi 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

Biegły rewident 2014 w obliczu zmian, które 

stoją przed zawodem to temat kolejnego 

spotkania środowiskowego organizowa-

nego przez nasz oddział. Podczas tego spo-

tkania omawiać będziemy zmiany w dyrek-

tywach i rozporządzeniach unijnych w za-

kresie rachunkowości i rewizji finansowej, 

które mogą mieć wpływ na przyszłość za-

wodu biegłego rewidenta w Polsce. Poru-

szymy temat zmian w przepisach unijnych, 

które  wpłyną na rozwój usług biegłego re-

widenta w jednostkach sektora finansów 

publicznych. Poznamy także stanowisko 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w spra-

wie dyrektywy 34 i rozporządzenia dotyczą-

cego badań sprawozdań finansowych jed-

nostek zainteresowania publicznego. 

Do pierwszej części  debaty poświęconej  te-

matyce sprawozdawczości pozafinansowej 

i poświadczania raportów społecznej odpo-

wiedzialności biznesu zaprosiliśmy przedsta-

wiciela CSRInfo, który poprowadzi warsztaty 

CSR. Zmiany ustawodawcze związane z 

wprowadzeniem obowiązku raportowania 

pozafinansowego to  nowe możliwości roz-

woju zawodowego dla biegłych rewiden-

tów. Obecne statystyki pokazują, że firmy, 

które przygotowują raporty pozafinansowe, 

tj. raporty zrównoważonego rozwoju i odpo-

wiedzialnego biznesu, coraz częściej pod-

dają je niezależnej weryfikacji. Rzetelnych i 

wiarygodnych raportów zaczyna wymagać 

rynek i interesariusze. Można przypuszczać, 

że w przyszłości wzrastać będzie zapotrze-

bowanie na profesjonalnych audytorów wy-

konujących usługi poświadczenia informacji 

zawartych w raportach zrównoważonego 

rozwoju.  

W trakcie spotkania otrzymamy odpowiedzi 

na pytania: jak przygotowywać raporty spo-

łeczne, jakie standardy obowiązują w przy-

padku sprawozdawczości niefinansowej, jak 

weryfikować raporty 

wej, jak weryfikować raporty pozafinansowe 

i jaka może być rola biegłych rewidentów w 

Polsce w zakresie weryfikacji raportów poza-

finansowych.   

 

Wizerunek biegłego rewidenta. 

 

Z uwagi na zmiany przed którymi stoi 

nasz zawód w związku z wymogiem imple-

mentacji do regulacji krajowych postano-

wień Dyrektywy 34 ( w terminie do 20 lipca 

2015 roku) kluczowym zadaniem na lata 

2014-2015 dla środowiska biegłych rewiden-

tów, w ocenie Rady Oddziału Regionalnego 

KIBR w Łodzi  winno stać się budowanie wi-

zerunku naszego zawodu jako profesjonal-

nego doradcy biznesowego. Rada Od-

działu zaakceptowała  inicjatywę powoła-

nia Komisji ds. wizerunku w składzie : 

 

Anna Mierzejewska – przewodnicząca,  

Anna Stasiak – z-ca przewodniczącej,  

Marzena Libsz – sekretarz, 

Sylwia Czechowicz – członek komisji,  

Anna Makal – członek komisji.   

 

Komisja  wspomagać będzie  działania na-

szego oddziału biorąc  czynny udział w pra-

cach zmierzających do podnoszenia rangi  

zawodu biegłego rewidenta. Strategia dzia-

łania Komisji zmierza do  podjęcia działań 

dotyczących budowy wizerunku biegłego 

rewidenta jako profesjonalnego doradcy 

biznesu Działania Komisji będą skierowane 

do: 

 przedsiębiorców, 

 biegłych rewidentów, 

 studentów, nauczycieli, 

 samorządów terytorialnych,  

 samorządów zawodowych, 

 

W 2014 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań z 

przedstawicielami biznesu. Uczestniczyliśmy 

w  seminarium z BCC, spotkaniach z NOT i 

Klubem 500, a także wzięliśmy udział  w Eu-

ropejskim Forum Gospodarczym.  

 

Kontynuujemy spotkania ze studentami  ze 

Studenckiego Koła Naukowego Rachunko-

wości SIGMA i Studenckiego Forum BCC.  2 

grudnia br. organizujemy, przy współpracy z 

Biurem Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 

UMŁ, Konferencję dla małych/średnich 

przedsiębiorstw oraz małych/średnich firm 
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Kontynuujemy spotkania ze studentami  ze 

Studenckiego Koła Naukowego Rachunko-

wości SIGMA i Studenckiego Forum BCC.  2 

grudnia br. organizujemy, przy współpracy z 

Biurem Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 

UMŁ, Konferencję dla małych/średnich 

przedsiębiorstw oraz małych/średnich firm 

audytorskich „Optymalizacja procesów, ra-

chunkowość i audyt w warunkach gospo-

darki opartej na wiedzy, cyfryzacji i informa-

tyzacji”. 

Zapraszam Państwa do współpracy.  

W przypadku jakichkolwiek inicjatyw/uwag, 

które zechcecie Państwo zgłosić w odniesieniu 

do działalności naszego Oddziału zachęcam 

do kontaktu e-mailowego    iza.maciejew-

ska@lodz.kibr.pl. 

 

Krzysztof Burnos 

Członek KRBR 

Członek Regionalnej Rady RO KIBR w Łodzi 

Komisja ds. rozwoju usług biegłego rewi-

denta w sektorze MŚP 

 

Szczegółowe informacje o działalności ko-

misji, której przewodniczy Krzysztof Burnos 

można znaleźć na stronie 

http://kibr.org.pl/pl/komisja_MSP. Komisja 

ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sek-

torze MŚP (dalej komisji RUBR MŚP)  utrzymuje 

swoją aktywność w obszarach istotnych dla 

małych i średnich firm audytorskich.  

 

Pomoc dla małych firm biegłych rewiden-

tów 

 

W odpowiedzi na wnioski komisji RUBR MŚP 

przedstawione podczas KRBR w marcu tego 

roku biuro Krajowej Izby Biegłych Rewiden-

tów podjęło działania związane z realizacją 

kilku ważnych projektów. Projekty te finanso-

wane są ze środków Swiss Fund zarządza-

nych przez Bank Światowy. 

 

Pierwszym jest opracowanie wzorcowej do-

kumentacji do badania sprawozdań finan-

sowych zgodnie z międzynarodowymi stan-

dardami. Wzorcowa dokumentacja bada-

nia będzie stanowiła nieocenioną pomoc 

dla mniejszych firm zarówno  

w procesie doskonalenia wiedzy na temat 

MSRF jak i prawidłowego wykonania proce-

dur zgodnie z tymi standardami. Dokumen-

tacja ta oparta zostanie na materiałach 

Szkockiej Izby Biegłych Rewidentów. 

Mamy nadzieję, że dokumentacja pojawi 

się przed terminem obowiązywania nowych 

standardów w Polsce. Oczekiwanie przyję-

cia MSRF ze strony Komisji Nadzoru Audyto-

wego jest coraz silniejsze dlatego projekt ten 

w ocenie komisji RUBR MŚP jest bardzo 

ważny. 

Kolejnym projektem jest zorganizowanie w 

strukturach KIBR działu wsparcia merytorycz-

nego dla biegłych rewidentów, tzw. „help-

line”. Beneficjentami będą przede wszystkim 

biegli rewidenci małych firm ale nie tylko. 

  

W początkowej fazie realizacji projektu dział 

wsparcia udzielać będzie odpowiedzi na 

pytania dotyczące stosowania MSRF, MSKJ 

1, kodeksu etyki. Docelowo „help-line” reali-

zować powinien szerokie spektrum działań 

rozwijając infrastrukturę wsparcia biegłych 

rewidentów między innymi poprzez plat-

formę internetową.  

Trzecim projektem jest tłumaczenie pod-

ręcznika IFAC dotyczącego stosowania zak-

tualizowanego międzynarodowego stan-

dardu usług przeglądu 2400. Standard ten 

był przedmiotem konferencji zorganizowa-

nej przez komisję RUBR MŚP w 2012 roku. Mo-

del usługi przeglądu sprawozdań finanso-

wych oparty na MSUP 2400 jest coraz szerzej 

dyskutowany nie tylko w Europie ale i na in-

nych kontynentach w kontekście adekwat-

nej alternatywy badań sprawozdań małych 

jednostek. 

mailto:iza.maciejewska@lodz.kibr.pl
mailto:iza.maciejewska@lodz.kibr.pl
http://kibr.org.pl/pl/komisja_MSP
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Z tego powodu niezbędne jest szerzenie wie-

dzy prawidłowego stosowania tego stan-

dardu wśród polskich biegłych rewidentów. 

Warto dodać, że MSUP 2400 stanowi inte-

gralny element MSRF, które mają być 

uchwalone przez KRBR.   

Bitwa o niezależność samorządu 

W kwietniu 2014 roku Parlament Europejski 

przyjął zmiany do dyrektywy 43 oraz rozpo-

rządzenie dotyczące badań sprawozdań fi-

nansowych jednostek zainteresowania pu-

blicznego (JZP). Dzięki zaangażowaniu 

przedstawicieli małych firm audytorskich, w 

tym z komisji RUBR MŚP w europejską debatę 

publiczną ostateczny kształt przepisów nie 

stanowi zagrożenia dla przyszłości samo-

rządu i zakresu jego uprawnień. Jeżeli usta-

wodawca krajowy wyrazi zgodę KIBR reali-

zować będzie w niezmienionym zakresie do-

tychczasowe zadania w obszarach szkoleń, 

rejestracji i skreśleń biegłych rewidentów 

oraz firm audytorskich, przyjmowania stan-

dardów zawodowych, prowadzenia kontroli 

jakości oraz dochodzeń dyscyplinarnych a 

także nakładania kar na biegłych rewiden-

tów. Jedynym ograniczeniem nowych prze-

pisów unijnych jest zakaz wykonywania kon-

troli jakości badań JZP oraz nakładania kar 

w związku z nieprawidłowościami ujawnio-

nymi w trakcie kontroli tych badań. Takie 

stanowisko w sprawie kierunków wdrożenia 

zmienionych regulacji przyjęła KRBR w opar-

ciu o raport przygotowany przez zespół ds. 

wdrożenia dyrektywy i rozporządzenia oraz 

kontaktów z MF, na pracę którego komisja 

RUBR MŚP ma istotny wpływ.  

Dyrektywa i rozporządzenie powinny zostać 

wdrożone w ciągu dwóch lat. Więcej infor-

macji na temat stanowiska KRBR znaleźć 

można pod adresem  http://www.kibr.web-

serwer.pl/_doc/news/silny_samorzad.pdf. 

 

Obrona rynku badań 

 

Obawialiśmy się, że nowe przepisy unijne 

ograniczą zakres obowiązkowego badania 

w Polsce. Wskazywał na to język i ton Zielo-

nej Księgi z 2010 roku poddający  

w wątpliwość szereg fundamentalnych 

 

 kwestii, w tym użyteczność badania  

w sektorze MŚP. Przyjęte przepisy unijne, 

choć nie do końca takie, jakich byśmy ocze-

kiwali, nie powinny zagrozić obecnemu za-

kresowi obowiązkowych badań w Polsce. 

Potwierdza to projekt MF dotyczący zmian 

ustawy o rachunkowości. Trzeba podkreślić, 

że na obecny kształt przepisów wpłynęła 

międzynarodowa, intensywna aktywność 

komisji RUBR MŚP. 

kwestii, w tym użyteczność badania  

w sektorze MŚP. Przyjęte przepisy unijne, 

choć nie do końca takie, jakich byśmy ocze-

kiwali, nie powinny zagrozić obecnemu za-

kresowi obowiązkowych badań w Polsce. 

Potwierdza to projekt MF dotyczący zmian 

ustawy o rachunkowości. Trzeba podkreślić, 

że na obecny kształt przepisów wpłynęła 

międzynarodowa, intensywna aktywność 

komisji RUBR MŚP. 

Chcesz wiedzieć więcej 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji 

dotyczących prac komisji RUBR MŚP, komisji 

ds. standaryzacji usług biegłego rewidenta 

lub zespołu ds. wdrożenia dyrektywy  

i rozporządzenia proszę o kontakt pod adres 

krzysztof.burnos@kibr.org.pl 

 

 

http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/news/silny_samorzad.pdf
http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/news/silny_samorzad.pdf
mailto:krzysztof.burnos@kibr.org.pl
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Małgorzata Wojtczak 

biegły rewident nr rej. 9487, 

członek Komisji Szkoleniowej Regionalnej Rady RO KIBR w Łodzi 

Wpływ Zmian Przepisów Unii Europejskiej Na 

Rozwój Usług Biegłego Rewidenta 

 

Rozwój usług biegłych rewidentów w sekto-

rze finansów publicznych rozpoczął się od 

badania sprawozdań finansowych jedno-

stek samorządu terytorialnego (JST). Obec-

nie przed zawodem biegłego rewidenta ko-

lejna szansa rozwoju, która wynika ze zmian 

przepisów UE. 

W nowym okresie programowania, JST mają 

szansę skorzystania z ponad  

100 mld zł  środków, ale pod warunkiem 

wniesienia wkładu własnego. Sfinansowa-

nie przez JST wkładów własnych wymusi ko-

nieczność pozyskania środków zewnętrz-

nych o charakterze zwrotnym w formie kre-

dytów, pożyczek, emisji obligacji. W przy-

padku braku możliwości pozyskania tytułów 

dłużnych (procedury ostrożnościowe 

ustawy o finansach publicznych) JST będą 

poszukiwały alternatywnych źródeł finanso-

wania np. od partnerów prywatnych. 

 

Dobrym akcentem, dla realizacji przedsię-

wzięć z partnerami prywatnymi, jest pream-

buła do rozporządzenia Parlamentu Euro-

pejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne prze-

pisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFR na rzecz 

ROW oraz EFRMiR oraz ustanawiające prze-

pisy ogólne… , zgodnie z którą „Partnerstwo 

publiczno-prywatne może stanowić sku-

teczny sposób wdrażania operacji, które za-

pewnią osiągnięcie celów polityki publicz-

nej poprzez łączenie postaci środków pu-

blicznych i prywatnych”.  

Wypełnieniem tej polityki są przepisy ww. 

rozporządzenia wprowadzające możliwość: 

1. zaproponowania przez podmiot prawa 

publicznego inicjującego operację 

partnerstwa publiczno-prywatnego 

(PPP), by partner prywatny był benefi-

cjentem na potrzeby wsparcia przez Eu-

ropejskie Fundusze Strukturalne  

i Inwestycyjne; 

2. uznania wydatków z tytułu operacji PPP 

poniesionych przez partnera prywat-

nego jako wydatków poniesionych 

przez partnera publicznego (benefi-

cjenta pomocy).  

 

Istotną sprawą z punktu widzenia podmio-

tów publicznych jest wpływ realizacji PPP na 

poziom państwowego długu publicznego 

oraz deficyt sektora finansów publicznych. 

Istotną sprawą z punktu widzenia podmio-

tów publicznych jest wpływ realizacji PPP na 

poziom państwowego długu publicznego 

oraz deficyt sektora finansów publicznych. 

Podmioty publiczne w  tym jednostki samo-

rządu terytorialnego będą zainteresowane 

oceną ryzyka, które wiązałoby się z kwalifi-

kacją zobowiązań wynikających z projekto-

wanych przedsięwzięć PPP  pod kątem ich 

kwalifikacji do tytułów dłużnych.   

Ocena wpływu ryzyka na poziom państwo-

wego długu publicznego oraz deficyt sek-

tora finansów publicznych wpisuje się w 

usługi biegłego rewidenta jako usługa ate-

stacyjna.  Innym przykładem usług związa-

nych  

z realizacją przedsięwzięć PPP będą:  

 

1. analizy ryzyka ekonomicznego przedsię-

wzięć w tym realizowanych jako PPP – 

zarówno dla partnera publicznego jak i 

partnera prywatnego, 

2. audyt finansowy przedsięwzięć dofinan-

sowanych z UE. 

Rozwój usług biegłych rewidentów stawia 

przed zawodem konieczność poszerzenia 

wiedzy w zakresie finansów publicznych oraz 

rachunkowości dla sektora publicznego, w 

co trafnie się wpisuje temat obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego „Partnerstwo 

publiczno-prywatne - aspekty podatkowo-

finansowe". 

Zwrócić uwagę należy, że pomoc z UE w re-

alizowanych przedsięwzięciach PPP, będzie 

miała wpływ na sytuację ekonomiczną 

podmiotów publicznych oraz podmiotów 

prywatnych. Niezbędne będzie także rozpo-

znanie wpływu środków pod kątem przepi-

sów o pomocy publicznej. Wywoła to ko-

lejne zapotrzebowanie na usługi  

z zakresu badania pomocy publicznej, co 

również wpisuje się w usługi biegłego rewi-

denta.  

 


