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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 
 z badania spełnienia kryteriów warunkujących przyjęcie 

 Pani Justyny Turkowskiej – BR  
do grona Loży Honorowej Seniora O/R PIBR w Warszawie. 

 
 

 
1. Na podstawie Uchwały Rady Klubu Seniora  i umowy ustnej 

zawartej z Włodzimierzem Naumiukiem dokonałem przeglądu 
osiągnięć, zasług , głoszonych peanów na cześć  - Pani 
Justyny Turkowskiej BR. 

2. Pani Justyna Turkowska wzbogacała wielokrotnie budżet O/R 
PIBR wnosząc znaczące opłaty z tytułu nadzoru nad firmą 
audytorską „SALDO” oraz jako BR za szkolenia (przymusowe i 
dobrowolne) w których brała udział w okresie prawie 50 lat. 

3. Biegły rewident stwierdza, że Pani Justyna Turkowska wniosła 
znaczące zasługi także w zwiększaniu wpływów do Budżetu 
Państwa i do ZUS w całym okresie pracy zawodowej oraz 
będąc stypendystką ZUS,  ale z uwagi także na RODO 
wielkości te nie mogą być ujawnione.  

4. Przedmiotem badania nie były całe aktywa lecz próba celowa  
jaką były Wartości Niematerialne i Prawne w których skład 
wchodzą wartość  kultury osobistej, wdzięk, takt, wysokie 
walory etyczne, ciepło osobiste przy kontakcie bezpośrednim, 
powszechne uznanie wśród Koleżanek i Kolegów „po fachu”. 
Pragnę dodać, że przedmiotem obserwacji były także 
pozostałe pozycje aktywów i stwierdziłem w nich tendencje do 
zwiększania ich płynności płynności. 

5. Analizując aktywa Pani Justynki Turkowskiej stwierdzam, że 
najbardziej znaczącą pozycją zaprezentowanej  w bilansie 
jako wartość niematerialna i prawna używana od rawie 50 lat, 
to TYTUŁU BIEGŁEGO REWIDENTA o wartości księgowej 
ponad 1,05 mln zł. Pozycja ta została zgodnie z 
dotychczasową „polityką” wyceniona w cenie nabycia. 
Celowym byłoby rozważenie dokonania weryfikacji tej metody  
wyceny w kierunku wyceny tej pozycji jako sumy 
zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych z 
uwzględnieniem wartości rezydualnej jakim zawsze będzie 
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ponad 50 letnie doświadczenie zawodowe. 
6. Ważną pozycją w aktywach trwałych są mieszkania, 

rezydencje, działki i inne złote , a także srebrne precjoza oraz 
odznaczenia, a w tym Srebrny Krzyż Zasługi. 

7. Salda kont rachunków były potwierdzone na 15 września 2018 
r.  i na dzień obecny według oświadczenia Nominowanej nie 
uległy one zmianie. 

8. Biegły rewident stwierdza, iż widział Świadectwa Pracy Pani 
Justyny Turkowskiej z wieloletniej pracy zawodowej w 
jednostkach polonijnych, spółdzielczości mieszkaniowej oraz 
różnych firmach audytorskich  i nie stwierdził rozwiązania 
umów o pracę na postawie art. 52 Kodeksu Pracy. 

9. Biegły rewident weryfikował także liczne pochwały 
wychowanków zawodowych oraz pracowników i podwładnych 
Pani Justyny Turkowskiej. Wszystkie jednoznacznie 
stwierdzają, iż jest to OSOBA WYJĄTKOWA o skłonnościach 
pedagogicznych. 

BR wydaje opinię że, mając na uwadze powyższe przesłanki oraz 
rzadko spotykaną obecnie wysoką kulturę osobistą -  Pani Justynka 
Turkowska dawno już spełniła kryteria do przyjęcia w skład Naszej  
Loży Honorowej, ale Jej młody wiek dotychczas był przeszkodą do 
realizacji tego zaszczytnego Ceremoniału. 
BR stwierdza, że nadto dokonania Pani Justynki Turkowskiej  jako 
Kobiety, Żony, Matki, Babci (może niedługo Prababci) w innych 
obszarach życia zawodowego i osobistego w pełni predestynują Ją 
do zasiadania w Tej Loży. 
 

Kluczowy Biegły Rewident 
Tadeusz Ogrzebacz  

 
 

Warszawa, wrzesień 2018 r. 


