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1. Wstęp

Biegli rewidenci pełnią istotną funkcję wspierającą mechanizmy kontroli 
nad bankiem, wpisując się w jego system władztwa korporacyjnego1. Są oni 
postrzegani jako nieformalni strażnicy (ang. gatekeepers, watchdogs), którzy 
mają wzmacniać wiarygodność przedsiębiorstw, stojąc na straży zgodności ich 
działań z przepisami i poprawności wypełnienia ciążących na nich wymogów 
regulacyjnych. Mają oni zatem za zadanie chronić zarówno sam bank, jak 
i jego kluczowych interesariuszy, przed potencjalnymi nieprawidłowościami 
i naruszeniami prawa2.

Wiele kontrowersji budzi kwestia wynagrodzenia audytora. Z jednej stro-
ny, jest ono efektem skali i złożoności zadań związanych ze świadczonymi 
usługami, wiąże się także z ryzykiem dotyczącym tych usług. Z drugiej strony, 
wskazuje się na potencjalne zagrożenie niezależności biegłego (w szczegól-
ności w przypadku korzystania w znacznym stopniu z dodatkowych usług lub 
znaczącej zmiany ceny przy zmianie audytora). 

Celem artykułu jest analiza wynagrodzeń audytorów polskich banków 
giełdowych. Na podstawie zaprezentowanych wyników badań empirycznych, 

* Dr hab. prof. nadzw., Zakład Bankowości, Uniwersytet Łódzki; e-mail: monika.marcinkow-
ska@uni.lodz.pl

1 Niektórzy autorzy widzą w nim definicyjny, kardynalny aspekt władztwa korporacyjnego. 
J.J. Du Plessis, A. Hargovan, M. Bagaric, Principles of contemporary corporate gover-
nance, Cambridge University Press, New York 2011, s. 221.

2 M. Goergen, International corporate governance, Pearson, Harlow 2012, s. 192.
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dostępnych w literaturze przedmiotu, podjęta zostanie próba weryfikacji nie-
których hipotez stawianych przez badaczy3.

2. Funkcje i zadania audytu 

Zewnętrzny audyt pełni trzy istotne funkcje w systemie władztwa korpo-
racyjnego4:

 – kontrolną, realizowaną poprzez wyrażenie opinii na temat sprawozdania 
finansowego;

 – korekcyjną, realizowaną poprzez informowanie kierownictwa banku 
o potrzebie dokonania określonych korekt (np. uzależniając od tego wydanie 
opinii bez zastrzeżeń);

 – prewencyjną, polegającą na zapobieganiu fałszowania sprawozdań 
finansowych przez pracowników lub kierownictwo banku i skłanianiu tych 
osób do dołożenia należytej staranności przy prowadzeniu rachunkowości;

 – wspierania rady nadzorczej, polegającą na ułatwieniu członkom rady 
oceny sytuacji gospodarczej banku i działań zarządu.

Kluczowe zadanie biegłego rewidenta wiąże się z badaniem sprawozdania 
finansowego5. Ponadto banki korzystają z dodatkowych usług audytorów: 
polegających na przeglądzie śródrocznych sprawozdań finansowych, usług 
poświadczających (assurance services) i innych usług atestacyjnych (odnoszą 
się do wydania opinii na temat jakiegoś twierdzenia, np. systemu kontroli 
wewnętrznej, zgodności operacji gospodarczych z postanowieniami umów, 
zasadami prawa itp.), a także innych usług (w tym np. doradztwa).

Audyt finansowy realizuje kilka celów. Pierwszym jest – wymieniona 
kluczowa rola – dostarczenie rozsądnej pewności, że informacje finansowe 
raportowane przez bank są wolne od istotnych błędów i nieprawidłowości. 
Bardzo istotnym celem jest ogólna ocena ryzyka generowanego przez bank. 
Podejście do audytu zewnętrznego jest krytyczne dla sukcesu lub porażki ca-

3 Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Nauki, pt. „Model władztwa korporacyjnego w polskich bankach”.

4 K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, 
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 820 i nast.

5 Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdania finansowe banków 
podlegają obowiązkowi badania. Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 330, ze zm.).
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łościowej strategii zarządzania ryzykiem. A zatem jest to dodatkowa ochrona 
dla klientów. I to właśnie ten element jest istotnym przesunięciem od stan-
dardowego badania sprawozdania finansowego, do oceny ryzyka związanego 
z działalnością banku. Gdy takie podejście będzie w pełni wdrożone w całym 
sektorze, proces zarządzania ryzykiem zostanie istotnie wzmocniony6.

Zadanie biegłych rewidentów jest szczególnie ważne w przypadku pod-
miotów regulowanych, w tym banków7. Prawo bankowe nakłada na biegłego 
rewidenta obowiązek niezwłocznego (a zatem jeszcze przed zakończeniem 
badania) ujawniania nadzorowi bankowemu faktów wskazujących: popełnienie 
przestępstwa, naruszenie przepisów regulujących działalność banku, naruszenie 
zasad dobrej praktyki bankowej lub inne zagrożenie interesów klientów banku, 
istnienie przesłanek do wyrażenia opinii negatywnej na temat sprawozdania 
finansowego banku lub odmowy wyrażenia tej opinii8. Nadzór bankowy jest 
zainteresowany szczególnie następującymi zagadnieniami9:

 – informacjami wskazującymi na nieprzestrzeganie warunków uzyskania 
licencji na działalność bankową i/lub istotnymi naruszeniami zapisów statutu;

 – informacjami na temat konfliktu wewnątrz organów banku lub niespo-
dziewanego odejścia osoby zajmującej kluczowe stanowisko w banku;

 – informacjami na temat istotnych zmian w profilu działalności banku, 
które mogą powodować znaczący wzrost poziomu ryzyka banku;

 – wszelkimi transakcjami między bankiem a podmiotami należącymi do 
tej samej grupy kapitałowej lub holdingu, które istotnie wpłynęły na poziom 
ryzyka banku.

W ostatnich latach banki i nadzory w coraz większym stopniu polegają na 
opiniach i osądach biegłych rewidentów, a rewizja finansowa stała się istotnym 
uzupełnieniem procesu nadzorczego10. Audytorzy mają bowiem możliwość 
wczesnego wykrycia symptomów potencjalnych zagrożeń. Nadzorcy formułują 
zatem określone wytyczne pod adresem samych audytorów, jak i rad nadzor-
czych banków, odpowiedzialnych za nadzorowanie ich pracy.

 6 H. van Greuning, S.B. Bratanovic, Analyzing banking risk. A framework for assessing cor-
porate governance and risk management, 3rd ed., The World Bank, Washington 2009, s. 67.

 7 Szerzej o wymaganiach względem biegłych rewidentów w bankach: M. Marcinkowska, 
Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Wyd. UŁ, Łódź 2014, Rozdział 10.

 8 Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1376, ze zm.), art. 136.
 9 Komisja Nadzoru Bankowego, Rekomendacja L z dnia 7 listopada 2001 r. dotycząca roli 

biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami, NBP, Warszawa 2001. 
10 BCBS, External audit quality and banking supervision, December 2008.



226 Monika MARCINKOWSKA

3. Wymagania względem biegłego rewidenta

Przepisy stawiają wymóg, by czynności rewizji finansowej przeprowadzał 
biegły rewident spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej 
opinii lub raportu11. Kodeks etyki zawodowych księgowych Międzynarodo-
wej Federacji Księgowych (IFAC) określa zasady etyki zawodowej biegłych 
rewidentów12, wskazując podstawowe zasady: uczciwość, obiektywizm, za-
wodowe kompetencje i należytą staranność, zachowanie tajemnicy informacji 
oraz profesjonalne postępowanie. Ponadto podnoszone są kwestie konfliktu 
interesów i wynagrodzeń.

Kodeks stanowi, że rozpoczynając negocjacje dotyczące świadczenia usług 
zawodowych, zawodowy księgowy, wykonujący wolny zawód, może zażądać 
wynagrodzenia w wysokości uznanej za odpowiednią. Zaznacza się przy tym, 
że to, iż jeden rewident żąda niższego wynagrodzenia niż inny nie jest samo 
w sobie nieetyczne, ale podkreśla się, że proponowana wysokość wynagrodze-
nia może powodować zagrożenie dla postępowania zgodnie z podstawowymi 
zasadami etycznymi13. Zaleca się zatem dokonanie oceny znaczenia zagrożeń 
i, w miarę potrzeby, stosowanie zabezpieczenia w celu ich wyeliminowania 
lub zredukowania do akceptowalnego poziomu. Zabezpieczeniami mogą być: 
uzmysłowienie klientowi warunków zlecenia oraz, w szczególności, podsta-
wy ustalenia wysokości wynagrodzenia i zakresu usług, które ono obejmuje 
oraz przeznaczenie odpowiedniego czasu i wyznaczenie wykwalifikowanego 
personelu do wykonania zadania.

Dla większej przejrzystości, w przypadku emitentów giełdowych papierów 
wartościowych, wymagane jest publikowanie w sprawozdaniu z działalności 
kwoty wynagrodzenia wypłacanego (lub należnego) podmiotowi uprawnio-
nemu do badania sprawozdań, w podziale na: badanie rocznego sprawozda-

11 Ustawa z dn. 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach upraw-
nionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, 
poz. 649, ze zm.).

12 IFAC, KIBR, Kodeks etyki zawodowych księgowych, lipiec 2009, www.kibr.org.pl/pl/etyka; 
stan na dzień 30.12.2013.

13 Na przykład czerpanie korzyści własnych, stanowiące zagrożenie dla kompetencji zawodo-
wych i należytej staranności, powstaje wtedy, gdy wysokość proponowanego wynagrodzenia 
jest tak niska, że przeprowadzenie w tej cenie zlecenia zgodnie z mającymi zastosowanie 
technicznymi i zawodowymi standardami może być trudne.
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nia finansowego, inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania 
finansowego, usługi doradztwa podatkowego, pozostałe usługi14.

Kolejną istotną kwestią jest zagadnienie rotacyjności biegłego rewidenta. 
Niegdyś zagadnienie to było uwzględnione w dobrych praktykach spółek no-
towanych na GPW. Obecnie kwestia ta jest regulowana w przepisach prawa: 
kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej 
w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 
5 lat (może ponownie je wykonywać po upływie co najmniej 2 lat)15. 

4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta – przegląd wyników badań

Związki między określonymi charakterystykami biegłego rewidenta 
a efektywnością władztwa korporacyjnego są przedmiotem wielu badań em-
pirycznych16. 

Po pierwsze należy wskazać, że typ audytora i jego specjalizacja (znajo-
mość sektora) są predyktorami upadłości banków. Banki, których sprawoz-
dania finansowe są badane przez renomowanych audytorów, mają mniejsze 
prawdopodobieństwo upadłości. Szczególnie wyraźnie podział rysuje się 
między firmami audytorskimi z „Wielkiej Czwórki” i pozostałymi podmiotami: 
firmy z tej pierwszej grupy mają większe doświadczenie, zasoby i motywację 
(z uwagi na konieczność ochrony kapitału reputacyjnego), a w konsekwencji 
są w stanie świadczyć usługi audytorskie o wyższej jakości17. Nadto, biegli 

14 Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

15 Ustawa z dn. 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach…
16 Ich szerszy opis przedstawia praca M. Marcinkowska, Corporate governance w bankach…, 

s. 347 i nast.
17 J.Y. Jin, K. Kanagaretnam, G.J. Lobo, Ability of accounting and audit quality variables 

to predict bank failure during the financial crisis, Journal of Banking & Finance 2011/35/11, 
s. 2811–2819. Kwestia ta wiąże się z szerszym zagadnieniem jakości usług audytorskich; licz-
ne studia potwierdzają hipotezę dotyczącą reputacji marki (brand name hipothesis, reputation 
capital theory), wedle której, w przypadku większych, renomowanych firm audytorskich, 
popełnienie błędu obarczone jest większym ryzykiem utraty reputacji, a w konsekwencji 
– utraty klientów, aż po upadłość firmy (zob. np.: L.E. DeAngelo, Auditor size and audit 
quality, Journal of Accounting and Economics 1981/3/3, s. 183–199). (Z reguły przekłada 
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rewidenci, którzy specjalizują się w sektorze bankowym, potrafią bardziej 
adekwatnie oceniać kluczowe aspekty jego działalności i ich odzwierciedlenie 
w systemie rachunkowości18 oraz potrafią ograniczyć zjawisko zarządzania 
wynikiem w banku19. 

Dużym polem badawczym są honoraria biegłych rewidentów. Na poziom 
wynagrodzeń biegłych rewidentów wpływają w znacznej mierze czynniki 
w makrootoczeniu, w tym czynniki regulacyjne20. Wśród czynników doty-
czących samych audytorów, należy wskazać przede wszystkim na kwestię 
specjalizacji: firmy audytorskie, które mają doświadczenie w danej branży, 
mają wyższe opłaty za badanie sprawozdań finansowych21. Na poziom opłat 
istotnie wpływa także strata generowana przez klienta22. Opłaty na rzecz biegłe-
go rewidenta są dodatnio skorelowane z koncentracją własności23. Zauważono 
też pozytywny związek między wynagrodzeniem audytora i uposażeniem pre-

się to na wyższe stawki za usługi tych firm – A.T. Craswell, J.R. Francis, S.L. Taylor, 
Auditor brand name reputations and industry specializations, Journal of Accounting and 
Economics 1995/20/3, s. 297–322). Nie przesądzając kwestii faktycznego poziomu jakości 
usług różnych firm audytorskich (w literaturze brak nawet konsensusu co do sposobu jego 
pomiaru) należy przyznać, że renoma dużych firm (w tym zwłaszcza z „Wielkiej Czwórki”) 
wpływa na lepsze postrzeganie przez użytkowników sprawozdań ich wiarygodności (co dla 
wielu podmiotów, w tym zwłaszcza banków, jest istotną przesłanką przy wyborze audytora).

18 W szczególności dotyczy to kwestii oceny jakości portfela kredytowego i tworzenia odpisów 
aktualizujących wartość należności (rezerw celowych). K. Kanagaretnam, G. Krishnan, 
G.J. Lobo, Is the market valuation of banks’ loan loss provision conditional on auditor 
reputation?, Journal of Banking and Finance 2009/6/33, s. 1039–1047.

19 K. Kanagaretnam, C.Y. Lim, G.J. Lobo, Auditor reputation and earnings management. 
International evidence from the banking industry, Journal of Banking & Finance 2010/34/10, 
s. 2318–2327.

20 M.H. Taylor, D.T. Simon, Determinants of audit fees: the importance of litigation, disclosure, 
and regulatory burdens in audit engagements in 20 countries, The International Journal of 
Accounting 1999/34/3, s. 375–388; N. Fargher, M.H Taylor, D.T Simon, The demand for 
auditor reputation across international markets for audit services, The International Journal 
of Accounting 2001/36/4, s. 407–421.

21 A.T Craswell, J.R Francis, S.L. Taylor, Auditor brand name reputations…, s. 297–322.
22 D.C. Hay, W.R. Knechel, N. Wong, Audit Fee’s: A Meta-analysis of the Effect of Supply 

and Demand Attributes, Contemporary Accounting Research 2006/23/1, s. 141–191. Warto 
podkreślić, że przeprowadzona metaanaliza wskazywała na zróżnicowane wyniki badań 
w odniesieniu do wielu zmiennych lub zmieniające się w czasie.

23 X. Wu, Corporate governance and audit fees: Evidence from companies listed on the 
Shanghai Stock Exchange, China Journal of Accounting Research 2012/5/4, s. 321–342.
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zesa zarządu24, a także miedzy wynagrodzeniem audytora a wynagrodzeniem 
komitetu audytu25. 

Badania przeprowadzone wśród polskich spółek giełdowych pozwoliły 
wskazać, że wysokość honorariów biegłego rewidenta jest zależna od wielko-
ści jednostki (sumy bilansowej), liczby konsolidowanych podmiotów, udziału 
w wynagrodzeniach pozostałych usług świadczonych przez audytora oraz 
tego czy audyt przeprowadzany jest przez firmę o znaczeniu systemowym26.

Analizie poddawane są także opłaty ponoszone na rzecz audytora za usłu-
gi rewizji finansowej i usługi dodatkowe. Zauważono, że firmy audytorskie 
z „Wielkiej Czwórki” mają wyższe wynagrodzenie za audyt w tych podmiotach, 
które nie korzystają z ich dodatkowych usług. Autorzy badania tłumaczą to 
tym, że rewidenci mogą zaniżać koszty badania, by zachęcić do korzystania 
z innych usług przez nich świadczonych27. 

Zasadniczo, korzystanie z usług innych niż rewizja finansowa jest rzadsze 
w przypadku tych podmiotów, które mają inwestorów instytucjonalnych. Może 
to wynikać z tego, że ta grupa inwestorów aktywnie monitoruje działalność 
podmiotu i wpływa na decyzje zarządu odnośnie do zakupu innych usług od 
audytorów współpracujących z podmiotem od dłuższego czasu, by zapewnić, 
że zachowają oni swą niezależność28.

Ciekawą zależność dostrzeżono w odniesieniu do wynagrodzeń za audyt 
ustalonych po zmianie audytora. Opłaty te są wyższe, jeśli to poprzedni biegły 

24 P. Wysocki, Corporate compensation policies and audit fees, Journal of Accounting and 
Economics 2010/49/1–2, s. 155–160.

25 E. Engel, R.M. Hayes, X. Wang, Audit committee compensation and the demand for moni-
toring of the financial reporting process, Journal of Accounting and Economics 2010/49/1–2, 
s. 136–154.

26 P. Pochylski, Wynagrodzenie za badanie sprawozdań finansowych spółek notowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] D. Adrianowski, K. Patora, J. Si-
korski (red.), Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020, Wyd. UŁ, 
Łódź 2013, s. 209–219.

27 S. Whisenant, S. Sankaraguruswamy, K. Raghunandan, Evidence on the Joint Determina-
tion of Audit and Non-Audit Fees, Journal of Accounting Research 2003/41/4, s. 721–744. 
Można wszelako postawić hipotezę, że to raczej stawki za badanie są zawyżane w tych 
podmiotach, w których audytorzy nie mogą zarobić na innych usługach.

28 S. Mitra, M. Hossain, Ownership composition and non-audit service fees, Journal of Busi-
ness Research 2007/60/4, s. 348–356.
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rewident zrezygnował ze współpracy, a niższe, jeśli to podmiot zrezygnował 
z audytora29. 

Ważnym spostrzeżeniem jest relacja między audytem a władztwem korpo-
racyjnym: stawki za audyt są niższe w tych podmiotach, które charakteryzują 
się bardziej efektywnym władztwem korporacyjnym30. Autorzy konstatują 
zatem, że audyt zewnętrzny może być komplementarny wobec ładu korpo-
racyjnego. 

5. Biegli rewidenci polskich banków giełdowych – badanie empiryczne

Zagadnienia dotyczące biegłych rewidentów działających na zlecenie 
polskich banków giełdowych przeprowadzono na podstawie analizy raportów 
rocznych banków. Badanie obejmuje lata 2009–2012. 

Badanie rocznych sprawozdań finansowych banków komercyjnych biorą-
cych udział w badaniu ankietowym zlecono pięciu podmiotom, w tym wszyst-
kim z grupy „Wielkiej Czwórki”31 oraz spółce Mazars. Wykres 1 przedstawia 
udział poszczególnych firm audytorskich w badaniu sprawozdań polskich ban-
ków giełdowych w latach 2009–2012. Potwierdza się reguła, że badanie zlecane 
jest przede wszystkim podmiotom o największej renomie rynkowej. Warto też 
zauważyć, że korzystanie z firm z „Wielkiej Czwórki” częściej wiązało się 
z portfelem kredytowym o gorszej jakości, co może stanowić potwierdzenie 
obserwacji o lepszej znajomości wśród tych podmiotów specyfiki banków.

Analizie poddano w szczególności wysokość wynagrodzeń pobieranych 
przez biegłych rewidentów. Należy przy tym zaznaczyć, że część banków 
publikuje dane na temat wynagrodzeń w odmiennych przekrojach (np. łączne 
kwoty wynagrodzeń za badanie rocznego sprawozdania i przegląd śródrocz-
nych sprawozdań finansowych lub łącznie: inne usługi poświadczające oraz 
inne usługi). Utrudnia to wykonanie niektórych analiz (ograniczając zakres 
dostępnych danych). 

29 P.A. Griffin, D.H. Lont Audit fees around dismissals and resignations: Additional evidence, 
Journal of Contemporary Accounting & Economics 2011/7/2, s. 65–81.

30 P.A. Griffin, D.H. Lont, Y. Sun, Corporate Governance and Audit Fees: Evidence of Coun-
tervailing Relations, Journal of Contemporary Accounting & Economics 2008/4/1, s. 18–49.

31 KPMG, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte.
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WYKRES 1: Biegli rewidenci polskich banków giełdowych
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Ź r ó d ł o: oprac. własne.

Należy zauważyć bardzo duże zróżnicowanie wynagrodzeń audytorów 
(patrz tab. 1). Mediana łącznego wynagrodzenia w latach 2009–2012 wyniosła 
1,947 tys. zł, przy czym rozpiętość wyników była bardzo duża: od 122 tys. zł 
do 8,129 tys. zł. Dominującą pozycją było wynagrodzenie za badanie sprawoz-
dań finansowych (mediana udziału w łącznym wynagrodzeniu stanowiła 54%; 
najwyższy udział sięgał 80%, a najniższy – 15%). W większości przypadków 
banki nie korzystały z dodatkowych usług swych biegłych rewidentów (me-
diana udziału w wynagrodzeniu ogółem wynosi 0%). Najwyższe wynagro-
dzenie za dodatkowe usługi stanowiło niemal 80% łącznego wynagrodzenia 
audytora. Inne usługi dotyczą głównie: doradztwa, prac związanych z emisją, 
procedur w odniesieniu do prawidłowości wyliczania wymogów kapitałowych, 
procedur w odniesieniu do raportów dotyczących oceny środowiska kontroli 
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem („Self assessment report”). 
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TABELA 1: Wynagrodzenie audytorów banków – podstawowe statystyki (w tys. PLN)

 

Wynagrodzenie audytora

ogółem za badanie 
i przegląd

za badanie 
sprawozdań 
finansowych

za usługi 
poświadczające 
(w tym przegląd 

sprawozdań 
finansowych)

za inne 
usługi

mediana 1 947 1 785 926 560 0
średnia 2 338 2 030 1 117 883 324
min 122 122 190 0 0
max 8 129 8 129 4 321 3 808 2 492
odch. std 1 826 1 711 1 009 850 645
współczynnik 
zmienności 78% 84% 90% 96% 199%

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

Warto przeanalizować, od czego zależy wynagrodzenie biegłego rewi-
denta (tab. 2 przedstawia współczynniki korelacji32). Wysokość łącznego 
wynagrodzenia audytora jest przede wszystkim zależna od wielkości banku 
i jego grupy kapitałowej: odnotowano silną, istotną statystycznie, dodatnią 
zależność kwoty wynagrodzenia i sumy bilansowej, kapitału własnego oraz 
liczby podmiotów objętych konsolidacją; podobnie – większe wynagrodzenie 
płaciły banki osiągające wyższy zysk (jest to raczej związane z wielkością 
banku, a nie jego efektywnością, bowiem korelacja ze wskaźnikami rentow-
ności kapitałów własnych i aktywów jest istotna statystycznie, dodatnia, ale 
słaba). Wynagrodzenie audytora jest wyższe w bankach, w których udział 
największego akcjonariusza jest mniejszy (rozproszenie akcjonariatu sprzyja 
zwiększaniu wynagrodzeń audytora). Zależności między kwotą opłat płaco-
nych audytorowi a miarami, które mogą odzwierciedlać ryzyko banku są albo 
nieistotne statystycznie (jakość należności, tempo wzrostu aktywów, wskaźnik 
Z), albo są słabe (współczynnik wypłacalności). Co zaskakujące, występuje 
pozytywna, istotna statystycznie, o umiarkowanej sile, korelacja ze stopniem 
realizacji zasad ładu korporacyjnego (przeciwnie niż sugerowały to inne ba-
dania). Być może jest to efektem negatywnej zależności między wielkością 
udziału głównego akcjonariusza banku a realizacją dobrych praktyk. 

32 Objaśnienia zmiennych przedstawia tab. 4.
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TABELA 2: Korelacje między zmiennymi wykorzystanymi w badaniu

 wyn_aud badanie przegląd inne inne% Big4
wyn_aud 1,000 0,906 0,908 0,339 0,092 0,218
badanie 0,906 1,000 0,816 –0,142 –0,278 0,212
przegląd 0,908 0,816 1,000 –0,080 –0,266 0,148
inne 0,339 –0,142 –0,080 1,000 0,837 0,122
inne% 0,092 –0,278 –0,266 0,837 1,000 0,143
Big4 0,218 0,212 0,148 0,122 0,143 1,000
grupa_B 0,823 0,684 0,727 0,390 0,149 0,184
Av Rem MB 0,630 0,685 0,608 –0,041 –0,124 0,230
Av Rem SB 0,209 0,031 0,046 0,310 0,210 0,014
Assets 0,790 0,572 0,720 0,429 0,150 0,190
Equity 0,792 0,660 0,748 0,306 0,073 0,179
EM –0,321 –0,529 –0,419 0,065 0,107 –0,216
Net income 0,715 0,561 0,702 0,303 0,097 0,168
ROA 0,286 0,226 0,255 0,087 –0,060 0,001
ROE 0,296 0,190 0,235 0,116 –0,077 0,052
C/I –0,274 –0,210 –0,262 –0,098 0,168 –0,070
CAR 0,317 0,352 0,291 0,037 –0,006 0,078
Compr inc/Equity 0,224 0,152 0,205 0,107 –0,135 0,092
Assets growth –0,235 –0,288 –0,178 0,054 0,062 0,096
NPL –0,119 –0,020 –0,091 –0,101 –0,046 –0,419
koszty 0,786 0,645 0,738 0,305 0,039 0,170
Z 0,215 0,220 0,250 –0,021 0,005 0,342
Shareholder –0,457 –0,270 –0,378 –0,456 –0,392 –0,347
CG 0,524 0,559 0,519 –0,002 –0,147 0,266

Obja śn i en i a: kursywą zaznaczono współczynniki nieistotne statystycznie na poziomie  
p = 0,05.

Źródło: oprac. własne.

Rozszerzeniem tych analiz może być badanie regresji. Analizie poddano 
łączne wynagrodzenie audytora. Charakterystyki poszczególnych zbudowa-
nych modeli przedstawia tab. 3. 

Analiza regresji potwierdziła wcześniejsze analizy zależności między 
zmiennymi: wartość wynagrodzenia audytora ogółem jest zależna przede 
wszystkim od wielkości grupy kapitałowej banku (liczby konsolidowanych 
podmiotów), a także od wielkości banku w wymiarze finansowym (kapitały 
własne i wynik netto). Uwzględnienie jakości portfela kredytowego pozwalało 
zwiększyć jakość modelu. Ogółem modele objaśniały zmienność wynagrodzeń 
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audytora w dość wysokim stopniu (ponad 77%), należy jednak mieć świado-
mość poziomu błędu standardowego estymacji (ok. 37%). 

TABELA 3: Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: wynagrodzenie audytora

 M1 M2 M3 M4

W. wolny 240,2799 –883,064 797,5068 –313,902
0,252 0,261 0,019 0,704

Grupa_B 149,5419 162,529 136,8312 149,575
0,000 0,000 0,000 0,000

Equity 0,0004 0,000 0,0004 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000

Net income –0,0020 –0,002 –0,0023 –0,002
0,000 0,000 0,000 0,000

Shareholder  13,153  12,777
 0,140  0,147

NPL   –78,6994 –74,591
  0,041 0,050

R2 0,7753 0,7846 0,78867 0,7975

Objaśnienia: pod wartościami współczynników regresji podano istotność statystyczną zmien-
nych; kursywą zaznaczono zmienne nieistotne statystycznie na poziomie p = 0,05.

Źródło: oprac. własne.

W odniesieniu do wynagrodzenia za usługi dodatkowe (zarówno kwoty 
nominalnej, jak i jej udziału w łącznym wynagrodzeniu audytora) nie odnoto-
wano silnych korelacji z analizowanymi zmiennymi, większość zależności była 
ponadto nieistotna statystycznie. Można wskazać, że wyższe wynagrodzenie 
(nominalnie) płaciły większe banki (pod względem sumy bilansowej, kapita-
łów własnych, zysku netto, liczby konsolidowanych podmiotów). Gdy jednak 
uwzględnić udział tych opłat w łącznym wynagrodzeniu audytora, to okazuje 
się, że w większym stopniu z dodatkowych usług korzystają banki, w których 
jest mniejszy udział głównego akcjonariusza i w których jest mniej członków 
rady nadzorczej. Być może należy to interpretować w ten sposób, że istnieje 
większa potrzeba korzystania z doradztwa i usług poświadczających audytora 
w przypadku, gdy właściciele sprawują mniejszą kontrolę nad bankiem i gdy 
organ nadzorczy ma mniejszą skalę działania.

Analiza przeprowadzona wśród polskich banków giełdowych potwierdziła 
obserwacje odnotowane w innych badaniach: podmioty, które nie korzysta-
ły z dodatkowych usług biegłego rewidenta (poza badaniem i przeglądem 
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sprawozdań finansowych), płaciły wyższe wynagrodzenie za badanie (patrz 
wykr. 2). Była to różnica istotna statystycznie.

WYKRES 2: Wynagrodzenie za badanie sprawozdań finansowych, w zależności od korzystania 
z dodatkowych usług
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Źródło: oprac. własne.

W badanym okresie tylko trzy banki dokonały zmiany podmiotu upraw-
nionego do badania sprawozdań finansowych. W dwóch przypadkach umowa 
z nową firmą audytorską ustalała niższe wynagrodzenie za badanie sprawozda-
nia finansowego, ale wyższe za przegląd sprawozdań (łączne wynagrodzenie 
także rosło), a w jednym przypadku zaistniała odwrotna sytuacja. Na podsta-
wie tak niewielkiej liczby zdarzeń nie można uogólniać wniosków na temat 
skutków zmiany audytora dla poziomu jego wynagrodzenia.

Ogólnie rzecz biorąc, jakkolwiek przeprowadzone badanie ma istotne 
ograniczenia (relatywnie niewielka liczba obserwacji), potwierdza niektóre 
wnioski wywiedzione z innych badań.
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6. Zakończenie

Usługi świadczone przez biegłych rewidentów mają zwiększyć wiarygod-
ność banków oraz wesprzeć instytucje sieci bezpieczeństwa w sprawowaniu 
nadzoru nad nimi. W konsekwencji, interesariusze mogą mieć rozsądną 
pewność co do zgodności działań banku z prawem, jakości ich sprawozdań 
finansowych i wypełnienia norm ostrożnościowych. 

Biegli rewidenci mogą stanowić efektywne wsparcie nadzoru instytucjo-
nalnego oraz mechanizmów władztwa korporacyjnego. Wobec wykrytych 
obszarów nieadekwatnej pracy biegłych rewidentów, w ostatnich latach 
wdrożono szereg reform, które mają wzmocnić wiarygodność audytorów. 
Jednym z kontrowersyjnych i trudnych do jednoznacznej analizy obszarów 
jest kwestia wynagrodzeń audytorów. Przedstawione w artykule badanie 
empiryczne potwierdziło występowanie, w odniesieniu do polskich banków, 
części zależności stwierdzonych w literaturze przedmiotu. Z pewnością za-
sadne będzie pogłębienie tych badań, jednak realizacja kontynuacji projektu 
badawczego warunkowana jest dostępnością danych o odpowiedniej jakości 
(a zatem ujawnianiem przez banki informacji niezbędnych do przeprowadzenia 
postulowanych analiz).
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Załącznik
TABELA 4: Zmienne zastosowane w badaniu

Zmienna Objaśnienie
wyn_aud wynagrodzenie biegłego rewidenta ogółem
badanie wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
przegląd wynagrodzenie biegłego rewidenta za przegląd sprawozdań finansowych
inne wynagrodzenie biegłego rewidenta za inne usługi

inne% udział wynagrodzenia biegłego rewidenta za inne usługi w wynagrodzeniu 
ogółem

Big4 firma audytorska z „Wielkiej Czwórki”

grupa_B liczba jednostek podporządkowanych, w których bank ma bezpośrednio 
udziały, podlegających konsolidacji 

Av Rem MB średnie wynagrodzenie członka zarządu banku ogółem
Av Rem SB średnie wynagrodzenie członka rady nadzorczej banku ogółem
Assets suma bilansowa banku
Equity kapitały własne banku
EM mnożnik kapitałowy banku (aktywa / kapitały własne) 
Net income wynik finansowy netto banku
ROA zwrot na średnich aktywach banku
ROE zwrot na średnim kapitale własnym banku
C/I koszty działania banku / wynik działalności bankowej
CAR współczynnik wypłacalności banku
Compr inc/
Equity dochód całkowity / kapitał własny banku

Assets growth roczne tempo wzrostu aktywów banku
NPL wskaźnik jakości należności
koszty koszty działania banku

Z wskaźnik Z – miara stabilności zysków; odległość, jaka dzieli bank 
od bankructwa

Shareholder wielkość udziału największego akcjonariusza banku
CG średni odsetek realizacji Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW

Ź r ó d ł o: oprac. własne.
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Monika MARCINKOWSKA

AUDITOR FEES IN POLISH LISTED BANKS

( S u m m a r y )

The paper concerns the issue of auditor fees and it presents the analysis of the auditors of 
Polish listed banks in the years 2009–2012. The study confirms the rule that the audit is primarily 
made by the entities with the largest market reputation and specialization in banking industry 
(“Big Four” firms). Total value of the remuneration of the auditor is dependent primarily on the 
size of the bank group (the number of consolidated entities), as well as the size of the bank in 
financial terms (equity and net income). The degree of use of the additional services varies greatly 
between banks. Entities that do not ordered additional services from their auditors (except audit 
and review of financial statements), pay higher fees for the audit. Thus, the analysis – despite 
its limitations – confirmed many observations made in the literature.
Keywords: banks, external auditors, audit fees
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