
Wybór biegłego rewidenta w praktyce rad nadzorczych
- w kierunku dobrych praktyk



Ewa Sowińska 
- Partner ESO Audit, biegły rewident, 
- Wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (2015-2019)
- Członek Gdańskiego Klubu Biznesu
- Członek Rady Programowej Open Eyes Economy (OEES)
- Członek Kapituły Konkursu FOB na Najlepsze Raporty Zintegrowane
- Członkini Rady Doradczej przy MBA PG oraz Członkini Rady Konsultacyjnej przy Wydziale 

Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 
- Wykładowca w zakresie Etyki Biznesu i Raportowania niefinansowego

502 184 583



Krzysztof Burnos
- Partner Burnos Audit Sp. z o.o.
- biegły rewident, członek rad nadzorczych
- Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, PIBR (2015-2019)
- Członek Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
- wykładowca, autor publikacji z zakresu audytu, rachunkowości, oszustw w sprawozdaniach 

finansowych
- szkolenia dla członków RN z zakresu procesu badania sprawozdania finansowego 

krzysztof.burnos@burnos-audit.pl

660 629 787



Zrozumieć proces badania sprawozdania finansowego



Jaka jest rola firmy audytorskiej?

- Wspieranie członków RN w realizacji ich ustawowych obowiązków nadzorczych
- Art.4a UoR ”(…) członkowie rady nadzorczej (…) są zobowiązani do zapewnienia, aby 

sprawozdanie finansowe (…) spełniały wymagania przewidziane w ustawie”



Warunek dobrego wyboru

- art. 130 Ustawy o biegłych rewidentach (obowiązek monitorowania badania, KA JZP)
- wiedza RN na temat procesu badania sprawozdania finansowego
- ryzyko istotnego zniekształcenia, testy wiarygodności, zgodności, istotność etc.
- https://www.pibr.org.pl/pl/wyszukiwarka-standardow-zawodowych



Czynniki zapewnienia jakości badania
- Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta (staż, branże, projekty, specjalizacja etc.)
- Skład zespołu audytorskiego (doświadczenie, staż w branży etc.) 
- Sposób nadzorowania osób z małym doświadczeniem
- Wsparcie metodologii badania dedykowanymi narzędziami IT
- Dostęp do ekspertów (ocena wycen, założeń etc.)
- Wynagrodzenie za badanie powinno odzwierciedlać: pracochłonność, złożoność prac, 

wymagane kwalifikacje (wymóg ustawowy)



Oświadczenie na etapie ofertowania
- Niezależność firmy audytorskiej, biegłego rewidenta, zespół audytorski
- Informacja o: 

- nałożonych karach przez PANA/KNF
- sporach z audytowanymi klientami 
- prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych przeciw biegłym rewidentom



Czy i kiedy zmieniać firmę audytorską?
- Wymóg prawny dla JZP, rezygnacja, zmiana właścicela
- Ocena dotychczasowego audytora (RN, Zarząd)
- Zapewnić dostęp do informacji o spółce nowym firmom audytorskim
- Dodatkowe procedury nowego audytora



Dostępność kluczowego biegłego rewidenta
- Uzyskanie wyjaśnień, spotkania ad-hoc 
- Aktualna informacja o przebiegu badania

Terminy raportowania (właściciele, inwestorzy etc.)



Wpływ COVID-19
- Dystans społeczny, ograniczenia fizycznego kontaktu
- Zdalny audyt (komunikacja, dane, dokumenty, zdalny dostęp do systemu etc.)
- Czy zmieniać firmę audytorską w czasie COVID-19?

Etapy wyboru (opcja)
- Zapytania
- Short list, spotkania



E-biblioteka

https://www.pibr.org.pl/pl/e-biblioteka



Dziękujemy za uwagę
Q&A

Ewa Sowińska ewa.sowinska@esoaudit.pl, 502 184 583 

Krzysztof Burnos krzysztof.burnos@burnos-audit.pl, 660 629 787 


