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Streszczenie 

Głównym celem artykułu jest przedstawienie spodziewanych zmian w regulacjach dotyczących systemu 

wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej na tle dotychczasowych doświadczeń (obecnych regula-

cji oraz działań podejmowanych w ramach wprowadzonego w 2009 r. nadzoru publicznego). Badania 

były skoncentrowane na planowanych zmianach w Międzynarodowym Standardzie Kontroli Jakości 1 

(ISQC 1) i zostały przeprowadzone w kontekście wpływu przedmiotowego zagadnienia na zapewnienie 

jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Wnioski badawcze sformułowano na podstawie 

analizy międzynarodowych standardów kontroli jakości, aktów prawnych, publikacji z zakresu rewizji 

finansowej (głównie internetowych), dedukcji i wnioskowaniu popartych doświadczeniem własnym. 

Wyniki badania wskazują, że projektowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finan-

sowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) zmiany w zakresie ISQC 1 w istotny sposób zmieniają podejście 

do systemu wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytorskich i wychodzą jednocześnie naprzeciw 

postulatom w zakresie poprawy jakości w firmach audytorskich, wynikającym z kontroli przeprowadzonych 

przez Komisję Nadzoru Audytowego oraz Krajową Komisję Nadzoru. Artykuł może być wskazówką dla 

regulatora, organu nadzoru publicznego, firm audytorskich, ale także inspiracją do dalszych badań nau-

kowych. 
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Abstract 

Internal quality control system in the audit firm - current state and proposed changes 

The main goal of the article is to present the expected changes in the regulations concerning the internal 

quality control system of the audit firm against the background of previous experience (current regulations and 

activities undertaken as part of public oversight introduced in 2009).The research focused on the planned 

changes in the International Standard for Quality Control 1 (ISQC 1) and was conducted in the context of 

the impact of the issue on ensuring the quality of services provided by statutory auditors. The research 

conclusions were formulated based on the analysis of international quality control standards, legal acts, 

publications in the field of financial revision (mainly online), deductions and conclusions supported by own 

experience. The results of the survey show that the changes in ISQC 1 designed by the International Au-

diting and Assurance Standards Board (IAASB) significantly change the approach to the internal quality 

control system in audit firms and at the same time meet the demands for quality improvement in auditing 

companies and the recommendations resulting from inspections carried out by the Audit Oversight Com-

mission and the National Audit Oversight Committee. The article may be an indication for the regulator, 

public oversight body and audit firms, but also an inspiration for further scientific research. 
 

Keywords: audit, audit firm, International Standard for Quality Control 1, International Auditing and As-

surance Standards.  

 

 

 

Wprowadzenie 

 

System wewnętrznej kontroli jakości opracowany i wdrożony przez firmy audytorskie, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami kontroli jakości, jest kluczowy dla 

jakości wykonywania usług przez biegłych rewidentów. Jest to tym bardziej istotne, że 

podstawowym źródłem informacji gospodarczej we współczesnym świecie są spra-

wozdania finansowe podmiotów gospodarczych (Szczotka, 2014, s. 21). Tym samym, 

badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone według mających zastosowanie 

przepisów prawa i regulacji wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo obrotu gospodar-

czego, który w literaturze specjalistycznej uznawany jest za dobro prawnie chronione 

(Kamela-Sowińska, 2015, s. 142–148). Audyt ma być gwarancją, że dostarczony pro-

dukt rachunkowości w postaci sprawozdania finansowego jest dobry. Na podstawie 

zweryfikowanych i potwierdzonych informacji ujętych w sprawozdaniu finansowym 

inwestorzy mogą podejmować decyzje obarczone mniejszym ryzykiem, a więc pew-

niejsze i bardziej efektywne (Gabrusewicz, 2014, s. 13–17). 

Rola i znaczenie badania sprawozdań finansowych na przełomie ostatnich lat jesz-

cze wzrosły. Informacje prezentowane przez firmy audytorskie są coraz ważniejsze dla 

otoczenia gospodarczego. Odbiorcy sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania 

są coraz bardziej wymagający. Nowe obowiązki wobec biegłych rewidentów i firm 

audytorskich formułują również ustawa o biegłych rewidentach i zmieniane standardy. 

Należy sprostać tym oczekiwaniom. Biegli rewidenci badający sprawozdania finan-

sowe są uprawnieni do polegania na działających w firmach audytorskich systemach 

kontroli jakości.  
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Z drugiej strony wysoka ranga audytu, z powodu skandali finansowych na świecie, 

uległa obniżeniu. Od 6 czerwca 2009 roku1 stanowienie krajowych standardów kontroli 

jakości i ocena systemu wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej podlega sys-

temowi zapewnienia jakości przez niezależny organ nadzoru publicznego – Komisję 

Nadzoru Audytowego (KNA).  

Głównym celem artykułu jest prezentacja i analiza proponowanych przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (Interna-

tional Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) zmian w Międzynarodowym 

Standardzie Kontroli Jakości 1 (International Standard on Quality Control – ISQC 1) 

i wymogów wprowadzonych w nowym standardzie, odnoszącym się do przeprowa-

dzania kontroli jakości wykonania zlecenia, ocena wpływu tych zmian na firmy audy-

torskie, organy stanowiące standardy, organy kontrolne. Celem dodatkowym jest po-

kazanie zmian w systemie kontroli wewnętrznej firmy audytorskiej na tle uwarunko-

wań krajowych i międzynarodowych.  

Dla realizacji postawionego celu badawczego sformułowana została hipoteza ba-

dawcza: proponowane zmiany w ISQC 1 wpłyną na poprawę jakości audytu.  

Sformułowano także następujące pytania badawcze: 

1) Czy proces przyjmowania standardów wewnętrznej kontroli jakości w Polsce jest 

efektywny, tj. zapewnia, że krajowe standardy są przyjmowane w brzmieniu aktu-

alnych standardów międzynarodowych, a w rezultacie ich przyjęcia osiągane jest 

właściwe rozumienie celów stosowania standardów przez firmy audytorskie? 

2) Czy występują nieprawidłowości w zakresie systemu wewnętrznej kontroli jakości 

w firmach audytorskich? 

3) Jakie stoją wyzwania i przed jakimi organami odpowiedzialnymi w Polsce za sta-

nowienie standardów i kontrole firm audytorskich w kontekście planowanych 

zmian w standardach wewnętrznej kontroli jakości? 

4) Czy wprowadzenie kolejnych zmian w standardach wewnętrznej kontroli jakości 

przyniesie korzyści w postaci poprawy jakości usług świadczonych przez firmy au-

dytorskie, czy też spowoduje wyłącznie zwiększenie kosztów działalności, wynika-

jących z konieczności dostosowania systemów wewnętrznej kontroli jakości do no-

wych regulacji oraz ich przestrzegania?  
 

W literaturze dotychczas nie przedstawiono w sposób kompleksowy analizy zmian 

w zakresie ustanawiania międzynarodowych standardów kontroli jakości i ich wpływu 

na działalność polskich firm audytorskich, czy też organy odpowiedzialne w Polsce za 

stanowienie standardów i kontrole firm audytorskich. Wnioski badawcze w niniejszym 

artykule sformułowano na podstawie analizy dotychczasowych oraz projektowanych 

rozwiązań zawartych w międzynarodowych standardach kontroli jakości, aktów 

prawnych, regulacji korporacyjnych, publikacji z zakresu rewizji finansowej (głównie 

                                                      
1 Z tą datą weszła w życie ustawa z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, pod-

miotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, która implemen-

towała postanowienia dyrektywy 2006/43/WE. 
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internetowych), przy zastosowaniu metody dedukcyjnej i wnioskowania, popartych do-

świadczeniem autorów publikacji. 

Przedmiot badań koncentrujący się na planowanych najnowszych zmianach 

w MSKJ 1/ISQC 1 jest rozpatrywany w kontekście wagi tego zagadnienia dla jakości 

usług świadczonych przez firmy audytorskie. 

Artykuł może stanowić wskazówki dla regulatora, organu nadzoru publicznego, or-

ganów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, firm audytorskich, a także może stanowić 

przyczynek do dalszych badań naukowych w zakresie rozwoju (ewolucji) systemów 

kontroli jakości i ich wpływu na jakość usług świadczonych przez firmy audytorskie. 

 

 

1. Wdrożenie regulacji Międzynarodowego  

Standardu Kontroli Jakości w Polsce 
 

Obecnie obowiązująca ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze 

publicznym definiuje krajowe standardy kontroli jakości przez: 

a)  międzynarodowe standardy kontroli jakości przyjęte do prawa Unii Europejskiej 

w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej; 

b)  zasady wewnętrznej kontroli jakości w zakresie nieuregulowanym standardami, 

o których mowa w lit. a, przyjęte przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, za-

twierdzone przez Komisję Nadzoru Audytowego (Ustawa o biegłych rewidentach, 

2017, art. 2, pkt 24). 
 

W związku z brakiem stosownych rozporządzeń Komisji Europejskiej, do w gestii 

poszczególnych państw członkowskich UE pozostaje przyjmowanie Międzynarodo-

wych Standardów Kontroli Jakości2. 

Proces przyjmowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w Polsce3 

rozpoczął się od uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 czerwca 

2011 roku w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej oraz w sprawie zasad 

wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finan-

sowych, wprowadzających jako krajowe standardy rewizji finansowej i zasady we-

wnętrznej kontroli jakości opublikowane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 

i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce „Międzynarodowe Standardy Rewizji Finan-

sowej i Kontroli Jakości 2009”. Komisja Nadzoru Audytowego przedstawiła jednak 

zastrzeżenia do tych uchwał wskazując, że KRBR zobowiązana jest do podjęcia uchwał 

                                                      
2 Przez międzynarodowe standardy kontroli jakości należy rozumieć Międzynarodowe Standardy Kon-

troli Jakości oraz inne powiązane standardy wydane przez Międzynarodową Federację Księgowych za po-

średnictwem Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych w zakresie, 

w jakim odnoszą się one do kontroli jakości (Ustawa o biegłych rewidentach, 2017, art. 2, pkt 20). 
3 Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego (2015), Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego (2018), 

Działania Komisji Nadzoru Audytowego (2018). 
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kompleksowo regulujących tę materię (treść standardów i zasad powinna stanowić in-

tegralną część odpowiedniej uchwały), zawierających odpowiednie przepisy przej-

ściowe i uchylające oraz zgodnych z ustawą, na podstawie których są podejmowane, 

a także innymi przepisami prawa (Sprawozdanie..., 2013, s. 32). 

Zmienione uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w brzmieniu wypraco-

wanym wspólnie z Komisją Nadzoru Audytowego, zostały zatwierdzone w dniu 

1 kwietnia 2015 roku do stosowania w Polsce4 przez biegłych rewidentów i firmy au-

dytorskie (wcześniej, zgodnie z nomenklaturą ustawową, podmioty uprawnione do ba-

dania sprawozdań finansowych). Na mocy tej uchwały firmy audytorskie wykonujące 

badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicz-

nego (JZP) stosowały obowiązkowo Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu 

MSKJ 1 „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań 

finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych” od 

1 stycznia 2016 roku, a pozostałe firmy audytorskie – od 1 stycznia 2017 roku.  

W 2015 roku większość państw UE przyjęła już Międzynarodowe Standardy Bada-

nia (MSB) i MSKJ 15. Należy podkreślić, że przyjęte w Polsce w 2015 roku standardy 

odnosiły się do wersji standardów przyjętych przez IAASB w 2009 roku, podczas gdy 

IAASB w 2015 roku wydał nowe i zmienione MSB (dotyczące przede wszystkim spra-

wozdań biegłego rewidenta z badania, ale także doprecyzowania nowych obowiązków 

komunikowania się biegłego rewidenta, między innymi, z komitetem audytu), z mocą 

obowiązywania do badania sprawozdań finansowych za okresy kończące się 15 grud-

nia 2016 roku i później (Handbook 2016–2017)6.  

W związku z potrzebą dostosowania standardów do ustawy o biegłych rewidentach 

na posiedzeniu w dniu 28 marca 2018 roku KNA zatwierdziła do stosowania przez 

biegłych rewidentów i firmy audytorskie między innymi uchwałę nr 2040/37a/2018 

KRBR z dnia 3 marca 2018 roku w sprawie krajowych standardów kontroli jakości, 

którą ponownie wprowadzono MSKJ 1 w brzmieniu dotychczasowym7. 

                                                      
4 Nowe standardy rewizji finansowej mają zastosowanie: 1) w przypadku podmiotów uprawnionych 

do badania sprawozdań finansowych wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jed-

nostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych 

za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2016 r. i później; 2) w przypadku podmiotów uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych niewykonujących badania lub przeglądów sprawozdań finansowych jed-

nostek zainteresowania publicznego – do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych 

za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2017 r. i później; 3) do usług atestacyjnych innych niż badania 

i przeglądy historycznych informacji finansowych rozpoczętych dnia 1 stycznia 2017 r. i później. Przewi-

dziano również możliwość dobrowolnego, wcześniejszego stosowania nowych standardów przez pod-

mioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych. 
5 Accountancy Europe (2015). 
6 Proces tłumaczenia Handbooka 2016–2017 Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zakończyła w li-

stopadzie 2018 r. przesyłając pierwszą kompletną wersję do Komisji Nadzoru Audytowego. 
7 Brzmienie MSKJ 1 pozostało niezmienione w stosunku do brzmienia załącznika nr 1 do uchwały 

nr 2784/52/2015 KRBR z dnia 10.02.2015 r. 
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Odnosząc się do obecnie obowiązującego standardu, warto zwrócić uwagę na po-

trzebę sformułowania dodatkowych objaśnień uzupełniających przez KRBR w zakre-

sie obligatoryjnych wymogów związanych z kontrolą jakości wykonania zlecenia do-

tyczących jedynie badań sprawozdań finansowych jednostek notowanych na giełdzie 

papierów wartościowych (MSKJ 1, par. 35), co jest zakresem węższym, niż wymóg 

określony w ustawie o biegłych rewidentach oraz rozporządzeniu UE nr 537/2014, 

które dotyczą badań sprawozdań finansowych JZP. Inną ważną kwestią jest zagadnie-

nie zdefiniowania osoby przeprowadzającej kontrolę jakości wykonania zlecenia, gdyż 

przyjęta definicja obejmuje szerszą grupę osób legitymujących się wystarczającą i od-

powiednią wiedzą merytoryczną, doświadczeniem i uprawnieniami (MSKJ 1, par. 39), niż 

wskazana przez ustawę o biegłych rewidentach oraz rozporządzenie UE nr 537/2014, 

które ograniczają tę funkcję tylko do biegłych rewidentów8. 

Według stanu na grudzień 2018 roku wciąż nie zostały przyjęte w Polsce wszystkie 

standardy wykonywania zawodu w brzmieniu aktualnych standardów międzynarodo-

wych. W kontekście planowanych kolejnych zmian w standardach, w tym dotyczących 

systemu wewnętrznej kontroli jakości, warto zwrócić uwagę na potrzebę przyspieszenia 

prac i usprawnienia procesu przyjmowania standardów międzynarodowych w Polsce. 

Dla zapewnienia osiągnięcia celów aktualizowanych standardów przez firmy audytorskie 

niezbędne jest między innymi zrozumienie przez nie intencji wprowadzenia zmian na 

poziomie międzynarodowym, a następnie odpowiednia (tj. niezwłoczna, kompleksowa 

i poprawna merytorycznie) implementacja na poziomie krajowym9. 

 

 

2. Ocena stosowania Międzynarodowego Standardu  

Kontroli Jakości przez polskie firmy audytorskie 
 

Standard MSKJ 1 ma zastosowanie do wszystkich firm audytorskich do przeprowadza-

nia badań i przeglądów sprawozdań finansowych i innych zleceń usług atestacyjnych 

i pokrewnych.  

Firma audytorska opracowuje i stosuje system kontroli jakości obejmujący zasady 

i procedury uwzględniające wszystkie z dalej wymienionych elementów (MSKJ 1, 

2018, par. 4, 11, 14 i 16): 

1) obowiązki kierownictwa związane z zapewnianiem jakości w firmie; 

2) odpowiednie wymogi etyczne; 

3) przyjmowanie zleceń i kontynuowanie współpracy z klientem oraz szczególnych 

zleceń;  

 

                                                      
8 Komunikat KNA (2018). 
9 Można tego dokonać m.in. poprzez otwartą dyskusję na temat proponowanych zmian w zakresie 

standardów międzynarodowych w formie zgłaszania ewentualnych uwag i komentarzy do projektów sta-

nowisk KRBR odnośnie do procedowanych zmian w standardach międzynarodowych. 
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4) zasoby ludzkie;  

5) przeprowadzenie zlecenia;  

6) nadzorowanie (monitoring). 
 

MSKJ 1 należy rozpatrywać razem z kodeksem etyki10 i MSB 220 „Kontrola jako-

ści badania sprawozdań finansowych”11. Odniesienia do tych kwestii zawarte zostały 

także w odpowiednich przepisach rozporządzenia UE nr 537/2014 oraz ustawy o bie-

głych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

Firma audytorska w Polsce: 

1) opracowuje i wdraża system wewnętrznej kontroli jakości (SWKJ) zgodnie z kra-

jowymi standardami kontroli jakości. SWKJ obejmuje w szczególności polityki, 

procedury oraz rozwiązania, a także mechanizmy, o których mowa w art. 64 ustawy 

o biegłych rewidentach12; 

2) monitoruje oraz ocenia adekwatność i skuteczność SWKJ; 

3) przeprowadza coroczną ocenę SWKJ, w wyniku której może przedstawić propozy-

cje rozwiązań mających na celu poprawę adekwatności i skuteczności systemu; 

4) wyznacza biegłego rewidenta jako osobę odpowiedzialną za SWKJ.  
 

W. Lachowski (2016, s. 7) stwierdza, że „Firmy audytorskie stosując standardy 

uwzględniają skalowalność. Wymogi standardów są takie same, bez względu na 

wielkość jednostki, której sprawozdania finansowe są przedmiotem badania. […] 

Konieczność dostosowania podejścia do specyfiki i rozmiaru klienta obowiązuje każ-

dego biegłego rewidenta i żaden z nich nie jest zwolniony z wymogu posiadania wie-

dzy na temat wszystkich standardów”. Podobnie, jak w przypadku standardów wyko-

nywania zawodu, w MSKJ 1 wpisano, jako jedną z nadrzędnych, zasadę proporcjonal-

ności (proportionality approach). W standardzie znalazł się zapis ograniczający zakres 

i warunki stosowania jego wymagań w przypadku mniejszych firm. W odniesieniu do 

MSKJ 1 firma przestrzega każdego wymogu zawartego w standardzie, chyba że ze 

względu na okoliczności panujące w firmie, wymóg nie ma zastosowania do wykony-

wanych przez nią zleceń usług atestacyjnych i pokrewnych (MSKJ 1, par. 14). Im bar-

dziej złożone struktury organizacyjne firm audytorskich, tym więcej wymogów mają 

one do spełnienia. W największych firmach audytorskich procesy weryfikacji prze-

strzegania odpowiednich wymogów są wielostopniowe, występuje outsourcing funkcji 

                                                      
10 Przyjętym uchwałą nr 2042/38/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 13.03.2018 r. w spra-

wie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów 
11 Przyjętym uchwałą nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5.03.2018 r. 

w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu 
12 Dodatkowo należy wskazać, iż w przypadku badania jednostek zainteresowania publicznego firma 

audytorska jest zobowiązana ustanowić: a) mechanizm rotacji kluczowego biegłego rewidenta; b) mechanizm 

stopniowej rotacji najwyższego rangą personelu; c) procedury określające tryb rozwiązywania sporów między 

kontrolerem jakości wykonania zlecenia a kluczowym biegłym rewidentem (Ustawa o biegłych rewiden-

tach, 2017, art. 64, ust. 1, pkt 6). 
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w ramach sieci (tzw. centra usług wspólnych – on/off shoring), z zastosowaniem zaa-

wansowanych technologii IT, wykorzystujących między innymi narzędzia do analizy 

danych Big Data13. 

Ocena systemu wewnętrznej kontroli jakości wchodzi w zakres przedmiotowy kon-

troli firm audytorskich przeprowadzanych przez Krajową Komisję Nadzoru (KKN) 

i Komisję Nadzoru Audytowego (KNA). W trakcie analizy raportów z kontroli prze-

prowadzonych przez KKN w latach 2013–2016 KNA stwierdziła powtarzające się nie-

prawidłowości, których występowanie wskazuje na brak wystarczającego i odpowied-

niego zaprojektowania oraz wdrożenia zasad i procedur systemu wewnętrznej kontroli 

jakości, w tym np. brak wyeliminowania istotnych nieprawidłowości na etapie końco-

wego przeglądu jakości zlecenia badania; niekompletność zaprojektowania i wdrożenia 

zasad i procedur SWKJ w elementach monitorowanie i zarządzanie kadrami, w tym 

przede wszystkim w odniesieniu do kwestii wyznaczania kluczowego biegłego rewi-

denta i członków zespołu przewidzianych do realizacji zlecenia14. 

Obecnie brak jest danych na temat wyników nadzoru nad firmami audytorskimi 

bezpośrednio realizowanego od 2017 roku przez KNA w zakresie badań ustawowych 

jednostek zainteresowania publicznego i wniosków wynikających z kontroli przepro-

wadzonych bezpośrednio przez KNA (Sprawozdanie..., 2017, s. 27). 

Kontrole w ramach nadzoru publicznego pokazują, że system wewnętrznej kontroli 

jakości w firmach audytorskich jest kluczowy dla jakości usług świadczonych przez 

biegłych rewidentów. 

Obserwowane dotychczas nieprawidłowości nasuwają pytania o ich przyczyny. 

Przykładowo, czy standardy zapewnienia jakości w firmie audytorskiej zredagowane są 

w sposób jasny i zrozumiały, czy właściwie przebiega proces przyjmowania standar-

dów, komunikowania celów i sposobu ich opracowania oraz wdrożenia. Jak wskazali 

autorzy artykułu przedstawiając wdrożenie regulacji standardów w Polsce, dotychcza-

sowy proces nie jest efektywny, między innymi z uwagi na nieprawidłowości w zakresie 

tłumaczenia standardów na język polski. 

Opracowanie i wdrożenie systemu wewnętrznej kontroli jakości ma na celu unik-

nięcie popełniania błędów w trakcie wykonywanych czynności rewizji finansowej. 

Rolą systemu wewnętrznej kontroli jakości jest zapewnienie mechanizmów między in-

nymi dla prawidłowego przeprowadzania badania sprawozdania finansowego przez 

biegłych rewidentów, działających w imieniu firmy audytorskiej. Powyższe oznacza, że 

w sytuacji występowania istotnych nieprawidłowości w dokumentacjach badania firmy 

audytorskiej system ten nie został prawidłowo wdrożony (nie dotyczy to występowania 

                                                      
13 Z jednej strony specyfiką polskiego rynku audytorskiego jest, iż ponad połowa firm działa jako jed-

noosobowe działalności gospodarcze. Z drugiej strony w 2017 r. tylko 80 firm audytorskich przeprowa-

dzało badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, jednak przychody tych 

firm z tytułu czynności rewizji finansowej stanowiły 77% przychodów wszystkich firm audytorskich z ty-

tułu czynności rewizji finansowej. Przy czym przychody tzw. wielkiej czwórki PwC, E&Y, KPMG, Deloitte 

wyniosły 55,7% (Sprawozdanie ..., 2017, s. 46).  
14 Sprawozdania KNA za 2013 r., s. 30, za 2014 r., s. 35, za 2015 r., s. 39 i 54, za 2016 r., s. 40 
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pojedynczych przypadków nieprawidłowości w dokumentacji badania). Nie wystar-

czy, że firma opracuje taki system (adekwatnie do wielkości i modelu biznesowego 

firmy audytorskiej), ale także musi on efektywnie działać (przyjęte procedury powinny 

być skutecznie stosowane), by móc zapobiec nieprawidłowościom.  

Odnosi się to zarówno do podejmowania się i kontynuacji zleceń, jak i samego ich 

przeprowadzania. Na każdym etapie wykonywania usług przez firmę audytorską pra-

widłowe ich wykonywanie gwarantować powinien skutecznie działający system we-

wnętrznej kontroli jakości, a także monitoring skuteczności działania tego systemu. 

Niektórzy badacze wskazują ponadto na zależność pomiędzy stosowanym przez daną 

firmę audytorską systemem kontroli jakości (w tym jego słabości/mankamentów) a jej 

zyskownością (Aobdia, 2019, s. 28). W ocenie autorów, istnieje potrzeba podejmowa-

nia dalszych działań służących promowaniu korzyści wynikających ze skutecznego 

wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytorskich. Obecnie za-

uważyć można bowiem (np. w komunikatach PIBR czy KNA, ale także w literaturze 

specjalistycznej dotyczącej przedmiotowej problematyki), że główny nacisk położony 

jest na przedstawienie obowiązków spoczywających na firmach audytorskich. Nato-

miast kwestia ukazania korzyści wynikających z prawidłowo działającego systemu we-

wnętrznej kontroli jakości (w tym zmniejszenia ryzyka wydania nieprawidłowej oceny 

sprawozdania finansowego) wydaje się nie być należycie eksponowana. Istotne są przy 

tym także działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prezentowania postulowa-

nego przez normodawców (tj. PIBR i KNA) rozumienia pojęcia „jakość badania”, gdyż 

termin ten może być różnie rozumiany nie tylko przez firmy audytorskie, ale także 

przez osoby sporządzające sprawozdania finansowe (księgowi, dyrektorzy finansowi) 

lub użytkowników sprawozdań finansowych, jak np. akcjonariusze, inwestorzy, insty-

tucje finansowe itp. (Chadegani, 2011, s. 315–316). 

 

 

3. Projektowane zmiany Międzynarodowego  

Standardu Kontroli Jakości 
 

W 2017 roku (tj. po ośmiu latach jego obowiązywania) IAASB podjęła działania zwią-

zane z analizą dotychczas obowiązującego ISQC 1. Celem prac, których zakończenie 

planowane jest na początek 2019 roku/na rok 2019, ma być zwiększenie przejrzystości 

i spójności regulacji standardu, w tym między innymi wprowadzenie do standardu do-

datkowych przepisów i wskazówek. 

Zakres prac podjętych przez IAASB obejmował następujące kwestie15: 

a) skalowalność; 

b) elementy systemu zarządzania jakością; 

                                                      
15 Quality Management (Firm Level): Issues Relating to Draft Proposed ISQC 1 (2018), IAASB, 

www.iaasb.org/system/files/meetings/files/20180306-IAASB_CAG-Agenda-Item-D.1-Quality-Manage-

ment-Firm-level-Considerations-in-Relation-to-ISQC-1-FINAL.pdf (dostęp 20.11.2018). 
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c) cele standardu; 

d) proces oceny ryzyka; 

e) struktura poszczególnych elementów systemu zarządzania jakością; 

f) zarządzanie i przywództwo; 

g) informacja i komunikacja; 

h) wymogi w zakresie etyki, akceptacji i kontynuacji zlecenia, zasoby i wykonywanie 

zlecenia; 

i) nadzorowanie i działania korygujące; 

j) sieci i usługodawcy; 

k) profesjonalny osąd i zawodowy sceptycyzm. 
 

We wrześniu 2018 roku16 IAASB zdecydowała o kontynuowaniu prac w zakresie 

dalszego udoskonalenia i uproszczenia obowiązujących regulacji (w obszarach, gdzie 

jest to możliwe), uwzględniając tym samym zasadę skalowalności. Szczególny nacisk 

położono także na regulacje zawarte w standardzie, dotyczące: interesu publicznego, 

profesjonalnego osądu, zawodowego sceptycyzmu, obowiązków firmy audytorskiej 

należącej do sieci oraz komunikacji z podmiotami zewnętrznymi. Ponadto zapropono-

wano zmianę nazwy samego standardu, z Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 

1 (International Standard on Quality Control 1 – ISQC 1) na Międzynarodowy Standard 

Zarządzania Jakością 1 (International Standard on Quality Management 1 – ISQM 1). 

Wydaje się, że powyższa zmiana nazwy standardu dodatkowo podkreśla zmianę po-

dejścia do kontroli jakości w firmie audytorskiej. 

Odnosząc się do koncepcji zmian standardu ISQC 1, jaka we wrześniu 2017 roku 

została przedstawiona przez IAASB należy podkreślić, że miały one dotyczyć nie tylko 

samego ISQC 1, ale także odpowiedniego dostosowania i uaktualnienia MSB 220 oraz 

przyjęcia nowego standardu – Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 2 

(International Standard on Quality Management 2), zawierającego szczegółowe wy-

tyczne dotyczące przeprowadzania kontroli jakości wykonania zlecenia. 

Analizując proponowaną przez IAASB koncepcję można wskazać na główne jej 

determinanty oraz różnice w porównaniu do obowiązującego ISQC 117: 

a) ISQC 1 oparty jest na politykach i procedurach, podczas gdy ISQM 1 uwzględnia 

podejście oparte na ryzyku (risk-based approach); 

b) dotychczas stosowane podejście postrzegane jest jako oparte na listach kontrolnych, 

a przyjęte regulacje – utrudniające (lub niekiedy wręcz uniemożliwiające) dostoso-

wanie do specyfiki poszczególnych firm audytorskich; brak też uwzględnienia ryzyk 

w procesie kontroli jakości. Stąd też regulacje ISQM 1 postrzegane są jako dające 

możliwość bardziej skutecznego i efektywnego wykorzystania zasobów firmy au-

dytorskiej; 

                                                      
16 Quality Management at Firm Level – ISQM 1 (2018), IAASB, www.iaasb.org/projects/quality-man-

agement-firm-level-isqm-1 (dostęp 20.11.2018). 
17 Proposed Changes to International Standard on Quality Control (2017), IAASB, www.ifac.org/news-

events/2017-09/iaasb-webcast-proposed-changes-international-standard-quality-control (dostęp 20.11.2018). 
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c) ISQC 1 w ograniczonym stopniu uwzględniał warunki występujące w danej firmie 

audytorskiej w stosowanym systemie wewnętrznej kontroli jakości. ISQM 1 wy-

maga natomiast od firmy audytorskiej proaktywnego podejścia do zarządzania ja-

kością, co, w założeniu, ma pozytywnie przeciwdziałać naruszeniom w zachowaniu 

wysokiej jakości świadczonych usług. 

 

W celu zapewnienia jak najlepszej użyteczności standardu w odniesieniu do firm 

audytorskich o różnej formie prawnej, wielkości i strukturze organizacyjnej za klu-

czową sprawę uznano skalowalność. Ma się ona wyrażać między innymi w opracowaniu 

dodatkowych wskazówek i materiałów (w formie załączników do nowego standardu, 

jak też odrębnych źródeł wiedzy), a także rozbudowaniu przykładów opisujących spo-

soby implementacji wymogów nowego standardu w firmach audytorskich o zróżnico-

wanej wielkości i strukturze organizacyjnej. 

Ponadto w nowym standardzie postanowiono uwzględnić także zawodowy osąd 

w systemie zarządzania jakością, tj. przy uwzględnianiu danych okoliczności w two-

rzeniu systemu zarządzania jakością przez firmę audytorską.  

Na schemacie 1 przedstawiono elementy proponowane w projekcie nowego standardu. 

 

Schemat 1. Elementy proponowane w projekcie nowego standardu (ISQM 1) 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu ISQM 1. 
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Prawidłowo wdrożone i stosowane przedstawione elementy mają dawać firmie audy-

torskiej wystarczającą pewność, że cele opracowanego i wdrożonego systemu zarządzania 

jakością zostaną osiągnięte. Wszystkie wymienione wcześniej elementy (z wyjątkiem 

pierwszego i ostatniego) mają podlegać procesowi oceny ryzyka jakości. Zmianie uległ 

także cel standardu. ISQM 1 wskazuje, że celem nowego standardu jest zaprojektowanie, 

wdrożenie oraz funkcjonowanie systemu zarządzania jakością, które dają wystarcza-

jącą pewność, że: 

a) firma audytorska i jej personel przestrzegają zawodowych standardów i obowiązu-

jących wymogów prawnych i regulacyjnych oraz przeprowadzają zlecenia zgodnie 

z tymi wymogami; 

b) sprawozdania sporządzone przez firmę lub partnerów odpowiedzialnych za zlecenia 

są odpowiednie w danych okolicznościach. 
 

W przywołanym sformułowaniu podkreśla się kwestię sprawnego funkcjonowania 

systemu zarządzania jakością (a nie jedynie stworzenie i stosowanie systemu kontroli 

jakości) oraz wskazuje jednoznacznie, że system zarządzania jakością ma także zapew-

niać, że zlecenia będą wykonywane zgodnie z właściwymi wymogami prawnymi i re-

gulacjami. 

Proces oceny ryzyka zaproponowany przez IAASB składa się z trzech kroków. Zo-

stał on przedstawiony na schemacie 2. 

 

Schemat 2. Proces oceny ryzyka 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu ISQM 1. 
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Jak już wspomniano, kroki te stosowane są w odniesieniu do wszystkich elementów 

systemu zarządzania jakością (z wyjątkiem procesu zarządzania jakością oraz nadzo-

rowania i działań korygujących), co ma odzwierciedlenie w strukturze (budowie) po-

szczególnych elementów w nowym standardzie. 

W nowym standardzie wprowadzono istotną regulację, niemającą swojego odpo-

wiednika w dotychczasowym ISQC1 /MSKJ 1. Mianowicie, w przypadku zmian cha-

rakteru lub okoliczności odnoszących się do firmy audytorskiej, przeprowadzanych 

zleceń lub jednostek, na rzecz których jest świadczona usługa, w nowym standardzie 

wprowadza się obowiązek ustalenia, czy określone wcześniej cele jakościowe, ziden-

tyfikowane ryzyka i odpowiedź na nie są nadal odpowiednie w tych zmienionych oko-

licznościach. 

 W kontekście powyższych rozważań pojawia się pytanie, czy identyfikowane po-

winny być wszystkie ryzyka (co było by nieefektywne z punktu widzenia firmy audy-

torskiej, biorąc pod uwagę konieczność wdrożenia odpowiedzi na te ryzyka). Nowy 

standard wskazuje tutaj, że firma audytorska identyfikuje te ryzyka, co do których wy-

stępuje uzasadniona możliwość ich wystąpienia oraz które jednocześnie wpływać będą 

na nieosiągniecie celów jakościowych przez firmę audytorską. Następnie ocenia się 

prawdopodobieństwo wystąpienia tychże ryzyk i ich relatywny wpływ na osiągnięcie 

założonych przez firmę audytorską celów jakościowych. Powyższa ocena determinuje 

dalsze działania w zakresie opracowania odpowiedzi na te ryzyka. 

Odnosząc się do kwestii zarządzanie i przywództwo w nowym standardzie podkre-

śla sięodpowiedzialność firmy audytorskiej za działanie w interesie publicznym oraz 

wyjaśnia, że pod tym określeniem należy rozumieć stosowanie zawodowych wartości, 

zasad etycznych i profesjonalnej postawy promujących przywiązanie do jakości, biorąc 

pod uwagę interesariuszy (np. akcjonariuszy), w tym użytkowników sprawozdań. 

Ponadto wprowadzono, między innymi, następujące zmiany i uzupełnienia do 

przedmiotowego elementu systemu zarządzania jakością: 

a) poprawiono wewnętrzną spójność z wymogami zawartymi w MSB 315 (zmienio-

nym) w zakresie środowiska kontroli jednostki; 

b) położono większy nacisk na rozważenie priorytetów finansowych i operacyjnych 

w kontekście zaangażowania firmy audytorskiej w zapewnienie wysokiej jakości; 

c) sprecyzowano obowiązki w zakresie przywództwa (kierownictwa), między innymi 

w zakresie przypisania odpowiedzialności za zarządzanie systemem jakości, zgodność 

z wymogami w zakresie niezależności oraz za nadzorowanie i działania korygujące. 
 

Planowane jest także wprowadzenie nowych regulacji w zakresie poprawy infor-

macji i komunikacji w firmie audytorskiej. Podkreślona została odpowiedzialność 

wszystkich pracowników firmy audytorskiej za komunikację, a w szczególności zespołów 

wykonujących zlecenie18. Uwzględniono także wymóg komunikowania pracownikom 

(przynajmniej raz w roku) informacji dotyczących systemu zarządzania jakością, w tym 

                                                      
18 Stanowi to nawiązanie do MSB 220 (zmienionego), nakładającego na zespół wykonujący zlecenie 

obowiązek odpowiedniej komunikacji z firmą audytorską. 
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jego zmian. Istotnym elementem jest także komunikacja zewnętrzna (ze stronami trze-

cimi), wymagana przez przepisy prawa, regulacje oraz odpowiednie wymogi etyczne, 

w zakresie dotyczącym systemu zarządzania jakością. Odnosić się to może między in-

nymi do akcjonariuszy, regulatorów, organów nadzorczych itp. 

W odniesieniu do regulacji dotyczących etyki, akceptacji i kontynuacji zlecenia, za-

sobów i wykonywania zlecenia zaktualizowano je do wymogów zmienionego kodeksu 

etyki IESBA19. Ponadto wprowadzono nowe regulacje w zakresie zasobów intelektualnych 

(intellectual resources ) i zasobów technologicznych (technological resources), zobo-

wiązując firmę audytorską do rozważenia: 

a) czy są odpowiednie w odniesieniu do założonego celu; 

b) ustanowienia i utrzymania infrastruktury lub innych zasobów w celu wsparcia za-

sobów technologicznych firmy audytorskiej; 

c) wymaganych zabezpieczeń w celu zabezpieczenia nieuprawnionego dostępu do za-

sobów firmy audytorskiej; 

d) odpowiedzialności zespołu wykonującego zlecenie i dodatkowych działań, wyma-

ganych do zastosowania na poziomie realizacji zlecenia w celu wykorzystania za-

sobów intelektualnych lub technologicznych. 
 

Nowy standard zawiera także zmienione lub nowe wymogi w zakresie wiedzy, umie-

jętności i kompetencji personelu oraz partnera zaangażowanego w zlecenie, a także powią-

zania oceny wyników i wynagrodzenia partnera zaangażowanego w zlecenie z jakością 

wykonania zlecenia. Podkreślono także odpowiedzialność firmy audytorskiej za rozwój 

kompetencji posiadanego personelu. Proponowane regulacje uwzględniają też niektóre 

kwestie zawarte w Międzynarodowym Standardzie Edukacyjnym 7 oraz 8 (zmienio-

nym)20, w szczególności dotyczące odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. 

W elemencie nadzorowanie i działania korygujące zaproponowano, aby działania 

firmy audytorskiej skupiały się przede wszystkim na nadzorowaniu systemu zarządzania 

jakością jako całości (tym samym w mniejszym stopniu na inspekcji zleceń). W tym 

celu zaimplementowano ulepszenia mające na celu podkreślenie podejścia opartego na 

ryzyku w opracowywaniu działań monitorujących (z uwzględnieniem także inspekcji 

zleceń). 

Ponadto zdefiniowano w nowym standardzie termin braki/mankamenty (deficiences). 

Braki/mankamenty systemu zarządzania jakością występują wtedy, gdy: 

• zaprojektowana odpowiedź na dane ryzyko nie jest skuteczna lub też brak jest takiej 

odpowiedzi w ogóle; 

• odpowiedź na dane ryzyko nie została właściwie wdrożona; 

• odpowiedź na dane ryzyko nie działa w sposób zakładany na etapie projektowania. 
 

Jak widać z powyższego, definicja jest bardzo szeroka i obejmuje nie tylko kwestie 

zaprojektowania, ale także wdrożenia oraz samego działania czynności będących od-

powiedzią na dane ryzyko. 

                                                      
19 Dostosowanie do wersji z grudnia 2017 r. 
20 Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 1–8 (zaktualizowane), SKwP, Warszawa 2016, s. 113–141. 
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Nowy standard wskazuje też, że informacje o występujących brakach/mankamen-

tach systemu zarządzania jakością mogą pochodzić z różnych źródeł, tj.: 

• działań monitorujących firmy audytorskiej; 

• kontroli zewnętrznych (w warunkach polskich – kontroli Komisji Nadzoru Audy-

towego lub Krajowej Komisji Nadzoru); 

• w wyniku tzw. rootcauses analysis, tj. analizy głównych przyczyn powstania stwier-

dzonych wcześniej braków/mankamentów systemu zarządzania jakością. 
 

Po identyfikacji braków/mankamentów systemu zarządzania jakością firma audy-

torska określa i przeprowadza działania korygujące w celu ich eliminacji. Działania te 

wymagają następnie monitorowania pod względem ich skuteczności (a w przypadkach 

tego wymagających podejmowane są dodatkowe działania korygujące). Istotną kwestią 

jest też odpowiednie przekazanie kierownictwu, pracownikom (lub stronom trzecim, o ile 

to zasadne) informacji o stwierdzonych brakach/mankamentach systemu zarządzania 

jakością oraz wdrożonych działaniach korygujących. 

W nowym standardzie zawarto nowe wymogi dla firmy audytorskiej w przypadku, 

gdy korzysta ona z usług sieci. Zdefiniowano pojęcie „usług sieciowych”, które oznacza: 

• informacje lub pomoc zapewnioną przez sieć lub dostępną w ramach sieci; 

• wymagania ustanowione przez sieć w zakresie celów jakościowych, ryzyk (jako-

ściowych) lub odpowiedzi na nie. 
 

Zmienione regulacje uwzględniały także postanowienia MSB 40221 oraz MSB 62022. 

W zakresie usługodawców w nowym standardzie podkreśla się, że firmy audytorskie 

mogą korzystać z wielu rodzajów usług świadczonych przez różnych usługodawców. 

Uzasadnia to tym samym wprowadzenie nowych wymagań dotyczących korzystania 

przez firmę audytorską z usług usługodawców, które są oparte na wymaganiach usta-

nowionych dla usług sieciowych określonych powyżej. 

W nowym standardzie ustanowiono szereg wymogów dla firmy audytorskiej, 

wspierających i promujących stosowanie profesjonalnego osądu i zawodowego scep-

tycyzmu, w takich obszarach jak: 

• kultura organizacyjna, w tym odpowiedzialność kierownictwa w zakresie jej usta-

lania i wdrażania w firmie audytorskiej; 

• podkreślenie, że względy biznesowe nie powinny przesłaniać jakości oraz że po-

winny być zapewnione odpowiednie środki finansowe na realizację zleceń; 

• ustalanie i przydzielanie odpowiednich zasobów, w szczególności zasobów ludz-

kich, które posiadają zdolności, odpowiednie umiejętności techniczne, umiejętności 

zawodowe, wartości i postawy etyczne odpowiednie do wykonywania zadań; 

• ocena personelu firmy audytorskiej i podejmowanie decyzji w zakresie wynagro-

dzenia, awansowania i innych czynników motywujących; 

                                                      
21 MSB 402 – Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z orga-

nizacji usługowej. 
22 MSB 620 – Korzystanie z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta. 
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• jasne ustalanie i komunikowanie obowiązków związanych z nadzorem i przeglą-

dem prac; 

• ustanowienie odpowiednich procesów w zakresie konsultacji i różnicy zdań. 
 

W kontekście planowanych zmian w standardach wewnętrznej kontroli jakości należy 

wskazać na wyzwania stojące przed firmami audytorskimi oraz organami odpowie-

dzialnymi w Polsce za stanowienie standardów i kontrole firm audytorskich. Zostały 

one przedstawione w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Postulowane działania organów nadzoru publicznego  

i samorządowego oraz firm audytorskich w związku  

ze zmianami standardów wewnętrznej kontroli jakości 
 

Obszary 

działań 
KKN KRBR KNA 

Firmy  

audytorskie 

Kontrole Modyfikacja  

procedur kontroli 

KKN 

 Modyfikacja proce- 

dur kontrolnych KNA 

Współuczestniczenie 

w wypracowaniu 

wspólnego podejścia 

do kontroli KKN  

i KNA 

 

. 

 

Stanowienie 

standardów 

 Wprowadzenie pro- 

cesu opiniowania 

zmian w standardach 

międzynarodowych 

Usprawnienie pro-

cesu przyjmowania 

standardów 

Włączenie się w pro- 

ces opiniowania 

zmian w standardach 

międzynarodowych 

Współuczestniczenie 

w wypracowaniu 

znowelizowanych 

uchwał KRBR doty-

czących przyjmowa-

nych standardów 

Monitorowanie 

zmian w standardach 

Dostosowanie syste-

mów wewnętrznej 

kontroli jakości  

w celu poprawy ja-

kości świadczonych 

usług 

Doskonalenie 

zawodowe 

 Szkolenia dla bieg-

łych rewidentów  

i wytyczne dla firm 

audytorskich 

Nadzór nad zakresem 

tematycznym obliga- 

toryjnych szkoleń dla 

biegłych rewidentów 

i uchwałami KRBR  

Udział w szkoleniach 

z zakresu nowelizo-

wanych standardów 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Odnośnie do modyfikacji procedur kontrolnych KKN/KNA należy podkreślić, że 

nowe regulacje oparte w znacznym stopniu na zawodowym osądzie (np. przy identyfi-

kacji ryzyk w zakresie jakości i opracowania odpowiedzi na te ryzyka) wymagać będą 

od organów kontrolnych zmiany w podejściu, tj. od obecnie stosowanej oceny „zero-

jedynkowej” (spełnia wymogi/nie spełnia wymogów) do oceny opartej na rozważeniu 

stopnia osiągnięcia przez firmę audytorską określonych przez nią celów w zakresie 
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jakości. W odniesieniu do kontrolowanych firm audytorskich proponowany standard 

wymagać będzie zmiany w podejściu do systemu kontroli jakości i podjęcia szeregu 

działań w celu zmodyfikowania i skutecznego wdrożenia systemu według nowych zasad. 

Niezbędna będzie proaktywna postawa kierownictwa w zakresie skutecznego zarzą-

dzania jakością. Prawidłowe określenie celów jakościowych, a następnie identyfikacja 

i ocena ryzyk (w zakresie osiągnięcia tychże celów jakościowych) oraz zaprojektowa-

nie i wdrożenie odpowiedzi na te ryzyka zapewni jednakże o wiele lepiej dopasowane 

do danej firmy audytorskiej (i specyfiki jej działania) narzędzie bieżącego zarządzania 

jakością świadczonych usług. 

 

 

Podsumowanie 
 

Przeprowadzone badanie pozwoliło na przedstawienie planowanych zmian w ISQC1/ 

ISQM 1. W nowym standardzie zarządzania jakością modyfikuje i wprowadza się nowe 

elementy systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej, mając na uwadze odpowie-

dzialność firmy audytorskiej za działanie w interesie publicznym. Projektowane 

zmiany zostały przedstawione na tle uwarunkowań w zakresie procesu przyjmowania 

standardów do polskiego porządku prawnego, ich wdrażania przez firmy audytorskie 

i kontroli przez organy w ramach nadzoru publicznego. Zdaniem autorów przedstawie-

nie tej problematyki w takim kontekście przyczyni się do całościowego patrzenia na 

zagadnienie wpływu zmian w MSKJ 1 na poprawę jakości audytu. 

Odnośnie do wpływu wprowadzanych zmian na firmy audytorskie, organy stano-

wiące standardy i organy kontrolne należy wskazać, że wyniki badania wskazują, że 

projektowane przez IAASB zmiany w zakresie ISQC1/ISQM1 w istotny sposób zmieniają 

podejście do systemu wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytorskich i wychodzą 

jednocześnie naprzeciw postulatom w zakresie poprawy jakości w tychże firmach, wy-

nikającym z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Audytowego oraz 

Krajową Komisję Nadzoru. Tym samym, w celu poprawy jakości usług świadczonych 

przez firmy audytorskie wskazana jest możliwie jak najszybsza implementacja zmody-

fikowanego ISQC 1 (ISQM 1) po jego przyjęciu przez IAASB.  

Jednak jak wynika z przedstawionych w artykule danych, proces przyjmowania 

standardów w Polsce nie jest efektywny. Samorząd biegłych rewidentów nie uczestni-

czy w przyjmowaniu standardów międzynarodowych, KRBR przyjmuje je z dużym 

opóźnieniem, w stosunku do przyjmowania przez IAASB. Problemy z zatwierdzaniem 

standardów przez KNA dowodzą, że nie są one starannie implementowane do polskich 

warunków. Stosunkowo krótkie vacatio legis wprowadzonych standardów i brak dyskusji 

nad proponowanymi zmianami na etapie ich przyjmowania przez IAASB może rodzić 

obawy o właściwe rozumienie celów stosowania standardów przez firmy audytorskie. 

W ramach nadzoru publicznego ujawniane są nieprawidłowości w zakresie systemu 

wewnętrznej kontroli jakości, co dowodzi, że sposób jego wdrażania przez firmy au-

dytorskie nie jest prawidłowy. Skutkuje to sankcjami dyscyplinarnymi dla biegłych re-

widentów i sankcjami administracyjnymi dla firm audytorskich.  
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Tym samym nie można jednoznacznie potwierdzić słuszności postawionej hipotezy 

badawczej. Należy jednak wyraźnie zasygnalizować, że obserwowane dążenia za-

równo organów samorządu biegłych rewidentów, jak i Komisji Nadzoru Audytowego, 

a przede wszystkim firm audytorskich do wdrażania standardów międzynarodowych 

powinny w długiej perspektywie pozytywnie zweryfikować tę tezę. Na podstawie ana-

lizy kierunku zmian w MSKJ 1 i aktualnych uwarunkowań autorzy zaproponowali kie-

runek niezbędnych działań dla organów samorządu, Komisji Nadzoru Audytowego 

i firm audytorskich, który zdaniem autorów jest niezbędny dla prawidłowej implemen-

tacji zmienionego ISQC1 i nowego ISQM2.  

Współczesne uwarunkowania prawne23 pokazują, że dalej konieczna będzie ścisła 

współpraca KRBR i KNA we wprowadzaniu standardów międzynarodowych do pol-

skiego porządku prawnego i ukazywaniu firmom audytorskim korzyści, wynikających 

ze skutecznego wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytor-

skich. Wyzwaniem dla organów nadzoru publicznego będzie nie tylko ich wdrożenie 

do polskiego porządku prawnego, ale także ocena ich stosowania.  

Podsumowując, wprowadzenie kolejnych zmian w standardach w zakresie systemów 

wewnętrznej kontroli jakości przyniesie korzyści w postaci poprawy jakości usług 

świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie, wymagać jednakże będzie 

zaangażowania firmy audytorskich (także finansowego), w celu odpowiedniego dosto-

sowania systemów wewnętrznej kontroli jakości i osiągnięcia celów ich wdrożenia. 

Zdaniem autorów, zagadnienia omawiane w niniejszym opracowaniu wymagają 

dalszej dyskusji naukowej oraz wymiany doświadczeń praktycznych, prowadzących 

między innymi do opracowania efektywnych modeli SWKJ, doskonalenia metod i na-

rzędzi ich stosowania przez firmy audytorskie, a także podejmowania odpowiednich 

inicjatyw legislacyjnych i działań organu nadzoru publicznego. Dopiero połączenie od-

powiednich regulacji, ich wdrożenie i stosowanie, a także skuteczne egzekwowanie, 

wpływają na zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez biegłych rewi-

dentów i firmy audytorskie. 

Przedstawione w artykule wnioski mogą być wykorzystane do kolejnych analiz do-

tyczących funkcjonowania rynku firm audytorskich, w tym analizy wpływu systemu 

wewnętrznej kontroli jakości na jakość audytu. System kontroli jakości jest elementem 

strategii firmy audytorskiej. Stąd tak ważne jest właściwe zrozumienie celów i wymo-

gów MSKJ 1, aby odpowiednio je uwzględnić w przyjętych politykach i procedurach 

w firmie audytorskiej, które znajdą także akceptację kontrolerów KNA, a przede 

                                                      
23 W Polsce aktualne przepisy i planowana zmiana ustawy o biegłych rewidentach pozostawiają zada-

nie stanowienia standardów Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów. Według badań Accountancy Europe 

(2018), raportującej stan wdrożenia przepisów UE, 14 państw członkowskich UE deleguje zadania w za-

kresie stanowienia standardów na samorząd zawodowy. Prace podejmowane przez Komitet Europejskich 

Organów Nadzoru (CEAOB) i Komisję Europejską w zakresie ustalenia stanu wdrożenia standardów mię-

dzynarodowych w poszczególnych krajach pokazują duże różnice w podejściu i potrzebę dalszych prac 

w procesie przyjęcia MSB na poziomie UE.  
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wszystkim przełożą się na realizację strategii firmy audytorskiej w zakresie wysokiej 

jakości świadczonych usług i wzmocnienie jej pozycji na rynku.  

Kwestie zaprezentowane w niniejszym artykule nie wyczerpują omawianej proble-

matyki, która jest wieloaspektowa oraz uzależniona od szeregu czynników endogen-

nych i egzogennych (np. zmian w postępie technologicznym, ale także prawnych). 

Dyskusja nad jakością usług biegłych rewidentów i firm audytorskich może stanowić 

inspirację do pogłębionej analizy dokonywanych zmian w międzynarodowych standar-

dach kontroli jakości, które są przyjmowane lub mają być przyjęte w Polsce. W litera-

turze dotychczas nie przedstawiono w sposób kompleksowy analizy zmian w zakresie 

międzynarodowych standardów kontroli jakości implementowanych do polskiej prak-

tyki audytorskiej i ich wpływu na działalność tychże firm. Artykuł stanowi przyczynek 

do dalszych badań w powyższym zakresie, np. w zakresie analizy planowanych zmian 

w przepisach prawa gospodarczego oraz korporacyjnego i ich wpływu na jakość świad-

czonych usług przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie. W wyniku tej analizy 

można by sformułować postulaty w zakresie koniecznych lub wskazanych zmian 

w standardach i przepisach oraz regulacjach samorządowych.  

 

 
Literatura 

 

Aobdia D. (2019), The Economic Consequences of Audit Firms’ Quality Control System Deficiencies, Kel-

logg School of Management, Northwestern University, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab-

stract_id=2818137 (dostęp 11.02.2019). 

Chadegani-ArezooAghaei (2011), Review of studies on audit quality, International Conference on Human-

ities, Society and Culture IPEDR, vol. 20, s. 315–316, http://ssrn.com/abstract=2227359 (dostęp 

19.01.2018). 

Dyrektywa 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. 

Gabrusewicz W. (2014), Istota i rola audytu sprawozdań finansowych, [w:] W. Gabrusewicz (red.), Audyt 

sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 13–38. 

Kamela-Sowińska A. (2015), Obrót gospodarczy jako dobro prawnie chronione przez ustawę o rachunko-

wości, [w:] Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk (red.), Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – 

globalizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 142–148. 

Lachowski W. (2016), Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek, Centrum Edukacji 

KIBR, Warszawa, s. 7–10. 

Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 1–8 (zaktualizowane), SKwP, Warszawa 2016. 

Rozporządzenie UE nr 537/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskie 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. UE L 

158/77. 

Szczotka J. (2014), Rewizja finansowa niezbędnym elementem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, „Ze-

szyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białejˮ, 3, s. 21–35.. 

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009, nr 77, poz. 649). 

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

(Dz.U. 2017, poz. 1089 ze zm.). 



174                                                                                                                  Dorota Będziak, Andrzej Netter 
 

 
Źródła internetowe 

 

Działania Komisji Nadzoru Audytowego w obszarze krajowych standardów wykonywania zawodu, krajo-

wych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (2018), https:// 

www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komisja-nadzoru-audytowego/ 

komunikaty/-/asset_publisher/16zX/content/dzialania-komisji-nadzoru-audytowego-w-obszarze-kra-

jowych-standardow-wykonywania-zawodu-krajowych-standardow-kontroli-jakosci-oraz-zasad-etyki-

zawodowej-bieglych-rewidentow?redirect=https%3A%2F%2F www.mf.gov.pl%2Fministerstwo-fi-

nansow%2Fdzialalnosc%2Fciala-kolegialne%2Fkomisja-nadzoru-audytowego%2Fkomunikaty%3Fp_ 

p_id%3D101_INSTANCE_16zX%26p_p_lifecycle %3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3 

Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_16zX_ 

28.03.2018 (dostęp 27.11.2018). 

Kodeks etyki, załącznik do uchwały nr 2042/38/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 13 marca 

2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, https://www.pibr.org.pl/assets/ 

file/3129,2042.Uchwa%C5%82a%20ws.%20zasad%20etyki%20zawod.pdf (dostęp 14.12.2018). 

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego w sprawie przyjęcia w Polsce Międzynarodowych Standardów 

Rewizji Finansowej (2015), Komisja Nadzoru Audytowego, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finan-

sow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komisja-nadzoru-audytowego/komunikaty/-/asset_publisher/16zX/ 

content/komunikat-w-sprawie-przyjecia-w-polsce-miedzynarodowych-standardow-rewizji-finanso-

wej?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fciala-

kolegialne%2Fkomisja-nadzoru-audytowego%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_16zX% 

26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dco-

lumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_16zX_advancedSearch%3Dfalse%26_101_ 

INSTANCE_16zX_keywords%3D%26_101_INSTANCE_16zX_delta%3D15%26_101_INSTANCE 

_16zX_cur%3D1%26_101_INSTANCE_16zX_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_16zX 

(dostęp 16.11.2018). 

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego dotyczący przyjmowania przez Krajową Radę Biegłych Rewi-

dentów krajowych standardów wykonywania zawodu w brzmieniu obowiązujących międzynarodo-

wych standardów (2018), Komisja Nadzoru Audytowego, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ 

dzialalnosc/ciala-kolegialne/komisja-nadzoru-audytowego/komunikaty/-/asset_publisher/16zX/con-

tent/komunikat-komisji-nadzoru-audytowego-dotyczacy-przyjmowania-przez-krajowa-rade-bieglych-rewi- 

dentow-krajowych-standardow-wykonywania-zawodu-w-brzmieniu-obowiazujacych-miedzynarodo-

wych-standardow? redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzia-

lalnosc%2Fciala-kolegialne%2Fkomisja-nadzoru-audytowego%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_ 

INSTANCE_16zX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_ 

col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_16zX_(dostęp 16.11.2018). 

Member States’ implementation of the 2014 EU Audit Directive and Regulation (2018), Accountancy Eu-

rope,https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Audit-policy-implementation-state-of-

play_November-2018.pdf (dostęp 28.11.2018). 

MSB 220 „Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych” załącznik 1.3 do uchwały nr 2041/37a/ 

2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów 

wykonywania zawodu, https://www.pibr.org.pl/assets/file/3099,2041.%20Uchwa% C5%82a%20ws% 

20KSWZ_z%20dn.%205%20marca%202018%20r.pdf (dostęp 14.12.2018). 

MSKJ 1 „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz 

wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych”, Załącznik nr 1 do uchwały nr 

2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 r., https://www.pibr.org.pl/ 

assets/file/3118,2040.%20za%C5%82%201%20do%20uchwa%C5%82y%20_KSKJ_fin.pdf (dostęp 

13.12.2018). 

Overview of Isa Adoption in the European Union (2015), Accountancy Europe, www.accountancyeurope. 

eu/wp-content/uploads/MA_ISA_in_Europe_overview _150908_update.pdf (dostęp 28.11.2018). 

https://www.pibr.org.pl/assets/file/3129,2042.Uchwa%C5%82a%20ws.%20zasad%20etyki%20zawod.pdf
https://www.pibr.org.pl/assets/file/3129,2042.Uchwa%C5%82a%20ws.%20zasad%20etyki%20zawod.pdf


System wewnętrznej kontroli jakości w firmie audytorskiej – stan obecny oraz…                                 175 
 

 
Proposed Changes to International Standard on Quality Control(2017), IAASB, www.ifac.org/news-

events/2017-09/iaasb-webcast-proposed-changes-international-standard-quality-control (dostęp 20.11.2018). 

Quality Management at Firm Level – ISQM 1 (2018), IAASB, www.iaasb.org/projects/quality-manage-

ment-firm-level-isqm-1 (dostęp 20.11.2018). 

Quality Management (Firm level): Issues Relating to Draft Proposed ISQC 1 (2018), IAASB, 

www.iaasb.org/system/files/meetings/files/20180306-IAASB_CAG-Agenda-Item-D.1-Quality-Man-

agement-Firm-level-Considerations-in-Relation-to-ISQC-1-FINAL.pdf (dostęp 20.11.2018). 

Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2013 (2014), Komisja Nadzoru Audyto-

wego,www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=d698098d-023c-4987-b724-8bbc25b15879 

&groupId=764034 (dostęp 28.11.2018). 

Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2014 (2015),Komisja Nadzoru Audytowego, https:// 

www.mf.gov.pl/documents/764034/00f9966c-23e4-467c-8e41-82eed9d6fd83 (dostęp 28.11.2018). 

Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2015 (2016),Komisja Nadzoru Audytowego, 

www.mf.gov.pl/documents/764034/ea0173f8-390a-45a4-9f4f-9be935e1e93f (dostęp 28.11.2018). 

Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za 2016 (2017), Komisja Nadzoru Audytowego, www. 

mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=0e84dd84-af45-4cff-ba8c-629146b21abc&groupId=764034 

(dostęp 28.11.2018). 

Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2017 (2018), Komisja Nadzoru Audytowego, www. 

mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=c5afe47d-6da7-4946-ab4c-9df0467dc6a8&groupId=764034 

(dostęp 28.11.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176                                                                                                                  Dorota Będziak, Andrzej Netter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




