
Wkońcu czerwca 2003 r. 
odbędzie się Krajowy Zjazd 
Biegłych Rewidentów, któ

ry dokona wyboru prezesa i organów 
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na 
następną kadencję. Na poprzedzających 
go zgromadzeniach regionalnych w róż
nych częściach kraju biegli rewidenci 
zwracali uwagę na ciągle pogarszający 
się stan rachunkowości w Polsce. Na pod
stawie danych GUS szacować można, iż 
dwie trzecie polskiego PKB wytwarzane 
jest przez firmy nie podlegające obo
wiązkowemu badaniu sprawozdania 
finansowego. Doszło do tego w wyniku 
ostatniej nowelizacji ustawy o rachunko
wości, obowiązującej w tym zakresie od 
2000 r. Zniosła ona obowiązek poddania 
się badaniu raz na trzy lata przez firmy 
mniejsze. W rezultacie wiele z nich uzna
ło, że rachunkowość jest działalnością 
prowadzaną według ich własnych reguł. 
Obserwacje polskich biegłych rewiden
tów potwierdzają fakt, iż małe przedsię
biorstwa, wyłączone spod obowiązkowe
go audytu, zatrudniają do prowadzenia 
księgowości pracowników o coraz niż
szych kwalifikacjach i coraz niżej wyna
gradzanych. Przed nowelizacją ustawy, 
jeśli księgowość takiej firmy prowadzona 
była niewłaściwie, to przynamniej raz 
na trzy lata, przed obowiązkowym bada
niem bilansu, następowała mobilizacja 
i prostowanie wcześniej popełnionych 
błędów. Teraz ten pozytywny, w gruncie 
rzeczy, mechanizm nie działa.
Następstwa są jednak odczuwalne, a biegli 
rewidenci mogą je obserwować, wykonu
jąc dla takich firm inne usługi niż badanie 
sprawozdania finansowego. Są też przy
padki dobrowolnego poddania się audyto
wi i wówczas można stwierdzić naocznie, 
jak bardzo obniżył się poziom rachunkowo
ści małych firm w Polsce w ciągu ostatnich 
dwóch lat. Biegli rewidenci są tym bardzo 
zaniepokojeni. Dochodzi bowiem do sytu
acji, iż księgowy przygotowujący sprawoz
danie finansowe firmy, nie dając sobie z 

tym rady, oczekuje pomocy od biegłego 
rewidenta, który potem ma to sprawozda
nie badać. Jak wiadomo, zakazuje tego 
ustawa o rachunkowości. Jest to prawdzi
wy dylemat, bo chcąc pozostać w zgodzie 
z przepisami, biegły rewident skazany jest 
często na badanie sprawozdania, które ze 
względu na podstawowe uchybienia nie 
powinno w ogóle do niego trafić.

Poważnym problemem dla całej branży audy
torskiej w Polsce jest także recesja gospodar
cza i kurczący się rynek usług audytorskich. 
Biegli rewidenci i podmioty uprawnione do 
badania sprawozdań finansowych coraz 
bardziej odczuwają skutki spowolnionego 
wzrostu gospodarczego. Spada liczba wyko
nywanych badań sprawozdań finansowych, 
spadły ceny za wykonanie badań, a tym 
samym przychody z tego rodzaju działalno
ści. Nie zwiększa się natomiast zainteresowa
nie innymi usługami biegłego rewidenta, 
wykonywanymi zgodnie z kodeksem spółek 
handlowych. Narasta konkurencja zagranicz
nych firm audytorskich, zwłaszcza tzw. wiel
kiej czwórki, operujących na naszym rynku. 
Konkurencję tę przegrywają firmy polskie 
m.in. dlatego, iż o wyborze zagranicznego 
audytora nie do końca decydują prawa ryn
ku, ale zazwyczaj zagraniczny właściciel 
podmiotu poddanego badaniu, jeśli jest to 
podmiot z kapitałem obcym.

Podmioty uprawnione do badania sprawoz
dań finansowych zaliczane są do tzw. audytu 
zewnętrznego (względem badanych jedno
stek). W Polsce powstały też w ciągu ostat
niego czasu ustawowe struktury tzw. audytu 
wewnętrznego, któremu poddawane są jed
nostki sektora finansów publicznych. Zasad
nicza różnica między audytorem zewnętrz

nym a audytorem wewnętrznym polega na 
tym, iż ten ostatni jest pracownikiem jednost
ki, której finanse bada, gdy biegły rewident, 
jako audytor zewnętrzny, jest całkowicie nie
zależny od badanej jednostki. Spod audytu 
zewnętrznego wyłączono jednak podmioty 
sektora finansów publicznych, ustanawiając 
dla nich audyt wewnętrzny. Jeżeli jednak 
osoba wykonująca audyt wewnętrzny jest 
zatrudniana przez podmiot badany, nie 
może być w pełni niezależna  twierdzą bie
gli rewidenci.
Wskazują oni na wady tego rozwiązania. 
Ich zdaniem, byłoby lepiej, gdyby również 
sektor finansów publicznych poddany 
był audytowi zewnętrznemu. Gwaranto
wałoby to audytorom maksymalną nie
zależność. Biegli rewidenci mogliby wów
czas traktować audyt wewnętrzny jako 
specjalizację możliwą do opanowania na 
szkoleniach odbywanych co roku jako obo
wiązkowe doskonalenie zawodowe. Teraz 
natomiast biegły rewident pragnący zostać 
audytorem wewnętrznym musi zdawać 
egzamin taki sam jak wszyscy inni kandy
daci, nie posiadający w ogóle uprawnień 
do badania sprawozdań finansowych. Nie 
jest to rozwiązanie akceptowane przez śro
dowisko polskich biegłych rewidentów.

Z inicjatywy ministra Jerzego Hausnera 
powstał projekt nowej ustawy o sprawo
waniu przez samorządy zawodowe pieczy 
nad należytym wykonywaniem zawodów 
zaufania publicznego oraz o nadzorze nad 
działalnością samorządów zawodowych. 
W notatce dla Rady Ministrów z lipca 2002 
r. minister wymienił nieprawidłowości w 
działaniu polskich samorządów zawodo
wych: monopolizacja usług wywołująca 
wzrost kosztów ich świadczenia, słaba kon
trola standardu usług i brak ich rynkowej 
weryfikacji, ograniczanie dostępu do zawo
du dla ludzi młodych i dobrze wykształco
nych połączone z „rodzinnym odtwarza
niem uprawiania zawodu”, bardzo wąski 
dostęp do możliwości wykonywania zawo
du, źle rozumiany solidaryzm zawodowy i 
tolerowanie nieetycznych zachowań człon
ków korporacji zawodowych.
Biegli rewidenci, jak i przedstawiciele 
innych polskich samorządów zawodo
wych (m.in. doradców podatkowych, 
notariuszy, komorników i radców praw
nych), odpierają powyższe zarzuty. W 
ich przekonaniu nie ma monopolizacji 
usług, a jest jedynie niezbędna weryfika
cja kwalifikacji i przydatności osób ubie
gających się o prawo wykonywania zawo
du o szczególnym znaczeniu. Błędem jest 
zwiększanie nadzoru administracyjnego 
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nad samorządami zawodowymi, wyko
nywanego przez jednego ministra, gdyż 
pożądane efekty przynieść mogą jedynie 
odpowiednie działania władz i członków 
danej korporacji zawodowej z uwzględ
nieniem regulacji z zakresu prawa o kon
kurencji. Ograniczenie zdarzającego się 
nepotyzmu można osiągnąć nie poprzez 
nową ustawę, ale przez zwiększenie 
aktywności organów nadzoru w zakre
sie wszczynania sądowej kontroli nad 
decyzjami samorządowymi godzącymi 
m.in. w konstytucyjną zasadę równości 
dostępu do zawodu. Postulowane przez 
niektórych otwarcie korporacji zawodo
wych dla wszystkich chętnych jest roz
wiązaniem chybionym, gdyż obniżyłoby 
poziom świadczonych usług, można nato
miast odejść od ścisłego limitowania (nie 
dotyczy to zawodu biegłego rewidenta) 
na rzecz otwartych konkursów selekcjo
nujących kandydatów do zawodu.
W tym kontekście pojawia się też podejrze
nie, iż proponowana ustawa jest sprzecz
na z polskim porządkiem prawnym. Art. 
17 ust. 1 konstytucji mówi bowiem, iż 
utworzenie samorządu zawodowego 
następuje w drodze ustawy. Stąd wnio
sek, że funkcjonowanie każdego samo
rządu zawodowego powinna regulować 
odrębna ustawa. Projekt zaś to swoista 
ustawa nadrzędna nad już istniejącymi 
ustawami dotyczącymi samorządów 
zawodowych, których jest w Polsce kilka
naście. Stanowisko to podzieliło aż 11 pol
skich samorządów zawodowych.

O nastrojach polskich biegłych rewidentów 
najlepiej świadczy wystąpienie posła SLD 
Stanisława Steca z Poznania, jednego z 
dwojga przedstawicieli tej profesji w Sejmie, 
członka Komisji Finansów Publicznych. 
Mówił on o nowelizacji dwóch ustaw regulu
jących funkcjonowanie branży audytorskiej 
w Polsce: ustawy o rachunkowości i ustawy 
o biegłych rewidentach i ich samorządzie. 
„Przygotowywana przez ministra Kołodkę 
reforma finansów publicznyc”, powiedział 
poseł, „ jest dobrą okazją do tych noweliza
cji”. W ustawie o rachunkowości należało
by, według niego, powrócić do wprowadze
nia obowiązkowego badania sprawozdań 
finansowych mniejszych firm, ponieważ 
zniesienie tego obowiązku spowodowało 
wyraźnie pogorszenie się stanu księgowości 
w tych firmach. Zatrudniani tam księgowi 
nie mają odpowiednich kwalifikacji, ponie
waż biegli rewidenci nie mają wglądu w to, 
co robią. Brak kontroli sprzyja rozszerzaniu 
się szarej strefy w gospodarce i obniżaniu się 
wpływów budżetowych z podatków. Poseł 
Stec sygnalizował też możliwość objęcia 

obowiązkowym audytem wszystkich insty
tucji dysponujących pieniędzmi publiczny
mi, jak fundacje i stowarzyszenia, a przede 
wszystkim samorządy terytorialne, dla któ
rych przychody z podatku PIT mają być po 
reformie finansów dochodem własnym. Do 
Sejmu ma być wniesiony również poselski 
projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewi
dentach i ich samorządzie. Poseł zwrócił 
uwagę na jeden z kilku nowych zapisów, 
dotyczący osób przeprowadzających audyt. 
Nader często zdarza się bowiem, że w imie
niu dużych firm zagranicznych zatrudniane 
są do badania sprawozdania finansowego 
osoby nie posiadające tytułu biegłego rewi
denta, będące tylko asystentami biegłego 
prowadzącego badanie. Rola biegłego z 
uprawnieniami do badania sprawozdań 
finansowych bywa jednak w takich przypad

kach minimalizowana, a nieraz ogranicza 
się do złożenia podpisu pod opinią przygo
towaną przez asystentów. Należy zatem 
usankcjonować status prawny tych osób.
Polskie prawodawstwo oceniali też „zwy
kli” biegli rewidenci stosujący je w prak
tyce i posądzani niekiedy przez media 
o uprawianie tzw. kreatywnej rachun
kowości. Zjawisko to poważnie osłabiło 
zaufanie do zawodu na świecie. Dostrze
ga się je też i w Polsce. W tym kontekście 
nasi biegli rewidenci zwracali uwagę na 
„kreatywne” artykuły polskiej ustawy o 
rachunkowości, która daje możliwość 
tworzenia księgowej fikcji. Jeden z wielu 
przykładów to dopuszczone ustawą two
rzenie rezerw na zobowiązania pracowni
cze, obejmujące okres nawet 50 lat. Inne 
pole do manipulacji to wycena aktywów 
trwałych czy umowy długoterminowe. 
„Zdolni” księgowi, ku utrapieniu biegłych 
rewidentów, potrafią to doskonale wyko
rzystać.

Już w listopadzie tego roku Krajowa Izba 
Biegłych Rewidentów zostanie włączona 
do prac organów Komisji Europejskiej 
odpowiedzialnych za audyt w państwach 
Unii. Jest to wynikiem kilkuletniej już 
współpracy z Europejską Federacją Eksper
tów Księgowych  Fédération Européenne 
des Experts Comptables (FEE) z siedzibą 
w Brukseli. Przedstawiciele KIBR pracują 

tam w trzech komisjach: do spraw rachun
kowości, rewizji finansowej i etyki.
Wejście Polski do Unii Europejskiej to wiel
kie wyzwanie dla całej profesji, która musi 
się do tego dobrze przygotować, tym bar
dziej że aktualnie następuje spora zmiana 
przepisów po stronie unijnej. Do nich zaś 
należy dostosować regulacje krajowe, aby 
nie dać się zaskoczyć. Sprawom tym coraz 
więcej uwagi poświęca Krajowa Rada Bie
głych Rewidentów.
W listopadzie ubiegłego roku KRBR, w 
porozumieniu z Ministerstwem Finansów, 
wydała nowe normy wykonywania zawo
du biegłego rewidenta, a wśród nich Nor
mę nr 5, sankcjonującą wewnętrzny sys
tem kontroli jakości usług w podmiotach 
audytorskich. Norma wypełnia zalecenie 
Komisji Europejskiej, wprowadzając zasa

dę tzw. drugiej ręki. Jest to 
wymóg skontrolowania 
pracy biegłego rewiden
ta, zatrudnionego w pod
miocie uprawnionym 
do badania sprawozdań 
finansowych, przez inne
go biegłego rewidenta. 
Warunek ten spełnić 
muszą także jednoosobo

we kancelarie biegłych rewidentów, dzia
łających we własnym imieniu i na własny 
rachunek i nie zatrudniające etatowo żad
nych pracowników. W Polsce jest ich 1,4 
tys. na ogólną liczbę 2,1 tys. podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych. Ale powiększenie persone
lu najmniejszych kancelarii do co najmniej 
dwóch osób może w obecnych warunkach 
przekraczać ich możliwości finansowe. 
Takie obawy wyrażane były przez biegłych 
rewidentów na dorocznej konferencji audy
tingu KIBR pod koniec ubiegłego roku. 
Wynikały one jednak ze zbyt pobieżnego 
zapoznania się z nową normą. Mówi ona, 
że wykonane przez biegłego rewidenta opi
nia i raport z badania sprawozdania finan
sowego lub inna forma oceny (jako wynik 
innej niż badanie usługi poświadczającej) 
podlegają weryfikacji przez członków 
zarządu podmiotu uprawnionego do bada
nia lub kompetentnych pracowników tego 
pomiotu. Jeśli natomiast nie ma w pod
miocie takich osób, mogą to być również 
doświadczeni biegli rewidenci z zewnątrz, 
działający na podstawie zawartych przez 
pomiot uprawniony umów cywilnopraw
nych. W firmach kilkuosobowych i więk
szych nowa norma nic właściwie nie 
zmieni, gdyż zawsze dokonywano tam na 
bieżąco podobnej weryfikacji, traktowanej 
jako rutynowa kontrola wewnętrzna.
Nowe normy wykonywania zawodu 
przybliżają nas do rozwiązań europej
skich w dziedzinie rachunkowości i 
rewizji finansowej.  ■

 Rewidenci
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Konieczne nowelizacje ustaw

W drodze do Unii Europejskiej

Spada liczba wykonywanych badaƒ sprawozdaƒ  
finansowych, spad∏y ceny za wykonanie badaƒ, a 
tym samym przychody z tego rodzaju dzia∏alnoÊci. 
Nie zwi´ksza si´ natomiast zainteresowanie inny
mi us∏ugami bieg∏ego rewidenta.
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