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SKARGA 
na działanie biegłego rewidenta 

 
Dotyczy: 
Opinii niezależnego biegłego rewidenta Zbigniewa Załuskiego (rej. bieg. rew. nr 
5470) wydanej dla Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu 
 
 

Zwracam się z prośbą o skontrolowanie prawidłowości i rzetelności 
przeprowadzonego przez Kluczowego biegłego rewidenta Zbigniewa Załuskiego 
(wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów pod numerem 5470) badania sprawozdania finansowego 
Polskiego Związku Alpinizmu, na podstawie którego została wystawiona przez 
niego pozytywna opinia. 

 
Moje wątpliwości w kwestii poprawności przeprowadzonego badania wynikają z 

następujących błędów: 
1. Przyjęte przez Polski Związek Alpinizmu (dalej PZA) zasady (polityki) 

rachunkowości oparte zostały m.in. na nieobowiązujących w chwili tworzenia 
sprawozdania przepisach tj. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 
listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych 
jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności 
gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539). Rozporządzenie to zawierało w 
swoich regulacjach m. in. wzory dokumentów sprawozdawczych (bilans, 
rachunek zysków i strat), które zostały w związku z tym błędnie zastosowane 
do sporządzenia sprawozdania przez PZA. Przywołane przeze mnie 
rozporządzenie zostało uchylone 5 września 2014r. treścią Ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2014 poz. 1100). 
Ustawodawca nie dopuścił jakiegokolwiek okresu przejściowego, co 
wielokrotnie było podnoszone w mediach (w tej sprawie wiele organizacji 
pozarządowych zwracało się o wyjaśnienie do Ministerstwa Finansów). W tym 
stanie prawnym sprawozdanie za 2014 rok obrotowy zostało sporządzone 
przez Zarząd PZA niezgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również 
wydaje się, iż księgi rachunkowe PZA były prowadzone w oparciu o zasady 
(politykę) rachunkowości niezgodną z obowiązującymi przepisami. 

 
2. W przedmiotowej opinii niezależnego biegłego rewidenta Zbigniewa Załuskiego 

 - 1 - 



- 2 - 

została powołana m. in. ta sama, nieobowiązująca na dzień sporządzania ww. 
sprawozdania, podstawa prawna (zgodnie z uzasadnieniem w pkt. 1). Tym 
samym opinia ta obarczona jest poważnym błędem formalnym podważającym 
rzetelność i wiarygodność badania przeprowadzonego przez biegłego 
rewidenta. Dodatkowo badanie obejmowało sprawdzenie poprawności 
zastosowanych przez Polski Związek Alpinizmu zasad (polityki) rachunkowości, 
które to zasady nie zostały zakwestionowane pomimo ich niezgodności z 
obowiązującym przepisami. 

3. Przedmiotowa opinia, dotycząca badania sprawozdania finansowego za okres
od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. została sporządzona 6 maja 2014r.
Jest kwestią oczywistą, że nie ma możliwości wykonania rzetelnego badania
sprawozdania finansowego ponad pół roku wcześniej przed zakończeniem roku
obrotowego, którego dotyczy sprawozdanie. Narzuca się wytłumaczenie, iż
została błędnie podana data sporządzenia opinii przez biegłego rewidenta.
Należy jednak wziąć pod uwagę, że tego typu błędy najczęściej powstają w
sytuacji „automatycznego” tworzenia powtarzalnych w stałych okresach czasu
dokumentów, poprzez aktualizację danych liczbowych (kwot księgowych) i dat
związanych z okresem obrotowym oraz sprawozdawczym. Nasuwa to
dodatkowe wątpliwości, co do rzetelności i prawidłowości sporządzonej opinii
oraz przeprowadzonego badania. Zasadne wydaje się w takiej sytuacji
skontrolowanie czy w latach wcześniejszych nie były sporządzane podobne
opinie przez tego samego biegłego rewidenta na zlecenie Zarządu PZA.

W związku, iż działania, w wyniku których zostały stwierdzone, w moim 
przekonaniu, poważne nieprawidłowości dotyczą polskiego związku sportowego 
finansowanego z budżetu państwa oraz są prowadzone w ramach działań 
obywatelsko-strażniczych programu Obywatelska WSPINKA, zwracam się z 
prośbą o przesłanie mi informacji na temat podjętych przez Państwo działań 
oraz ich wyników. W razie potwierdzenia moich wątpliwości na temat 
nieprawidłowości, zarówno w zakresie sporządzonej opinii biegłego rewidenta, 
jak i prowadzonych przez Polski Związek Alpinizmu ksiąg rachunkowych, proszę 
o wskazanie możliwych skutków prawnych wynikających z tych
nieprawidłowości. 

W załączeniu przekazuję Państwu kopie przedmiotowej opinii biegłego 
rewidenta Zbigniewa Załuskiego oraz Sprawozdanie z działalności Polskiego 
Związku Alpinizmu w okresie od kwiecień 2014r. do kwiecień 2015r. zawierające 
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014. 

W razie potrzeby złożenia przeze mnie dodatkowych wyjaśnień lub 
przekazania informacji, pozostaję do dyspozycji i liczę na owocną współpracę. 
Kontakt ze mną jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: 
obywatelska@wspinka.org lub pod nr telefonu:                          . 

Z uszanowaniem  
Mateusz Paradowski 
Redaktor naczelny serwisu wspinka.org 


