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Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest samorządem zawodowym zrzeszającym
biegłych rewidentów – osoby wykonujące zawód zaufania publicznego.
Misją samorządu biegłych rewidentów jest ochrona interesu publicznego poprzez wysoką
jakość usług świadczonych przez biegłych rewidentów, a także ochrona interesów
zawodowych jego członków oraz budowanie zaufania do zawodu biegłego rewidenta i jego
profesjonalnej działalności, wzmacnianie roli samorządu zawodowego w społeczeństwie.
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów opracuje długoterminową strategię działania dla
realizacji następujących celów:
1. Zapewnienia wysokiej jakości badań sprawozdań finansowych i innych usług biegłego
rewidenta.
2. Upowszechnienia wiedzy o kompetencji biegłych rewidentów do wykonywania szerokiego
zakresu usług dla środowiska gospodarczego i społecznego.
3. Umocnienia

wizerunku

Krajowej

Izby

Biegłych

Rewidentów

jako

organizacji

profesjonalnej i opiniotwórczej w kraju i za granicą.
4. Ochrony stabilnej sytuacji finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
5. Wzmacniania zaufania biegłych rewidentów do samorządu.
6. Ochrony interesów zawodowych.
W długoterminowej strategii należy uwzględnić następujące działania:
Ad. 1. Zapewnienie wysokiej jakości badań sprawozdań finansowych i innych usług
biegłego rewidenta:
1) promocję stosowania międzynarodowych standardów badania, międzynarodowych
standardów usług przeglądu, międzynarodowych standardów usług atestacyjnych innych
niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych oraz międzynarodowego

standardu kontroli jakości 1 wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rewizji Finansowej (IAASB) działającą w strukturze Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC) oraz zapewnienie ich właściwego stosowania w tym w odniesieniu
do małych i średnich podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
2) promocję

Kodeksu

etyki

zawodowych

księgowych

wydanego

przez

Radę

Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA) działającą
w strukturze

Międzynarodowej

Federacji

Księgowych

(IFAC)

wśród

biegłych

rewidentów;
3) rozwijanie działania Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w celu
rozszerzenia zakresu i tematyki szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe biegłych
rewidentów oraz wprowadzania nowoczesnych form edukacji, w tym m.in. e- learningu
i warsztatów, a także doskonalenia oferty szkoleniowej dla kandydatów na biegłych
rewidentów;
4) rozwój szeroko rozumianego wsparcia technicznego skierowanego do małych i średnich
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych mających na celu
doskonalenie wykonywanych przez nie usług;
5) rozwijanie

„Platformy

Wiedzy

Biegłego

Rewidenta”

–

bazy

obejmującej

m.in. obowiązujące wewnętrzne i zewnętrzne akty prawne dotyczące wykonywania
zawodu, interpretacje oraz tematyczne ścieżki dostępu do publikacji i wiedzy eksperckiej;
6) rozwój zakresu i form współpracy między organami Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów umożliwiającej podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości
usług zawodowych;
7) doskonalenie współpracy z organem nadzoru publicznego.
Ad. 2. Dla upowszechnienia wiedzy o kompetencji biegłych rewidentów do wykonywania
szerokiego zakresu usług dla środowiska gospodarczego i społecznego:
1) kontynuowanie działań PR w zakresie wyjaśniania ekonomicznej i społecznej misji
biegłych rewidentów, w tym promowania kompetencji biegłych rewidentów;
2) rozwijanie profesjonalnej oferty szkoleniowej, wykraczającej poza badanie sprawozdań
finansowych i inne czynności rewizji finansowej, w tym dla biegłych rewidentów
będących członkami rad nadzorczych, komitetów audytu, kontrolerów finansowych, itd.;
3) rozwijanie profesjonalnej oferty szkoleniowej dla członków organów zarządzających,
nadzorujących i administrujących jednostek w zakresie możliwości korzystania z usług
biegłych rewidentów;

4) kontynuowanie działań na rzecz przestrzegania standardów etycznych przez biegłych
rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych;
5) organizowanie konferencji dla przedstawicieli biznesu i administracji rządowej w celu
promowania uniwersalności kompetencji biegłego rewidenta.
Ad. 3. Dla umocnienia wizerunku Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jako organizacji
profesjonalnej i opiniotwórczej w kraju i za granicą:
1) opracowanie całościowej strategii działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
2) przestrzeganie standardów obowiązujących organizacje członkowskie Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC);
3) prowadzenie aktywnej współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
w tym aktywny udział w procesie tworzenia prawa, dotyczącego funkcjonowania profesji
biegłych rewidentów, rachunkowości, podatków i finansów;
4) udział w debatach publicznych dotyczących kwestii gospodarczych i społecznych oraz
obecność

i

aktywność Krajowej

Izby Biegłych Rewidentów na znaczących

konferencjach, seminariach i debatach krajowych i międzynarodowych.
Ad. 4. Dla ochrony stabilnej sytuacji finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów:
1) dbanie o transparentność polityki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
2) doskonalenie struktury przedmiotowej i podmiotowej budżetu samorządu;
3) rozwijanie współpracy z regionalnymi oddziałami w zakresie realizacji polityki
finansowej;
4) pozyskiwanie

dodatkowych

źródeł

finansowania,

zarówno

krajowych,

jak

i międzynarodowych.
Ad. 5. Dla wzmacniania zaufania biegłych rewidentów do samorządu:
1) dbanie o przejrzystość działania organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
2) współdziałanie organów samorządu i regionalnych oddziałów przy realizacji misji
samorządu;
3) rozwijanie działań integrujących środowisko;
4) uwzględnienie w kontrolach prowadzonych przez KKN funkcji prewencyjnoszkoleniowej;
5) zamieszczenie na stronie internetowej www.kibr.org.pl rocznego sprawozdania
finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta i komisji rewizyjnej;

6) rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących szkoleń obligatoryjnych przez
biegłych rewidentów trwale niewykonujących zawodu.
Ad. 6. Dla ochrony interesów zawodowych:
1) podejmowanie działań na rzecz zmian w przepisach, dotyczących w szczególności:
a) rozszerzenia kręgu podmiotów, zobowiązanych ustawowo do poddania badaniu lub
przeglądowi sprawozdań finansowych - w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu
gospodarczego (np. o jednostki, korzystające z dotacji państwowych),
b) wprowadzenia obowiązku formalnego, uproszczonego weryfikowania sprawozdań
finansowych, które nie podlegają obowiązkowemu badaniu,
c) rozszerzenia palety innych dopuszczalnych usług świadczonych przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych, które nie kolidują z utrzymaniem
niezależności biegłego rewidenta (np. najem/podnajem powierzchni lokalowej),
d) wyłączenia usług w zakresie czynności rewizji finansowej, świadczonych przez
biegłych rewidentów, z przepisów o zamówieniach publicznych,
e) ustanowienia tytułu „biegły rewident w stanie spoczynku” lub „honorowy członek
KIBR” lub innego w tym duchu, oraz utworzenie listy „honorowych członków
KIBR”, obejmując nią wieloletnich zasłużonych dla zawodu biegłych rewidentów,
którzy nie będą już wykonywali zawodu, nie będą zobowiązani do odbywania
szkoleń obligatoryjnych, wraz z możliwością opłacania minimalnej składki,
f) kontroli prowadzonych przez Krajową Komisję Nadzoru,
g) rozszerzenia uprawnień biegłych rewidentów do podpisywania dokumentów
za zgodność z oryginałem na zasadach analogicznych do doradców podatkowych,
h) reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami
administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych
aktów administracyjnych,
i) uwzględnienie w strukturze organizacyjnej Izby nowego organu Krajowego Rzecznika
Biegłych Rewidentów;
2) systematyczne

monitorowanie

na

stronach

rządowego

i

sejmowego

centrum

legislacyjnego stanu prac legislacyjnych w zakresie dotyczącym biegłych rewidentów;
3) przy opiniowaniu aktów prawnych i w postępowaniu legislacyjnym ich dotyczącym
uwzględnianie również interesu zawodowego biegłych rewidentów;
4) zamieszczanie na stronie internetowej www.kibr.org.pl uwag i opinii, przekazywanych
właściwym organom w postępowaniach legislacyjnych;

5) wspomaganie inicjatyw podejmowanych przez podmioty uprawnione do badania
sprawozdań finansowe działalności lobbingowej;
6) podjęcie działań w celu ustalenia zgodności z Konstytucją RP rocznych opłat oraz ich
wysokości wnoszonych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych
z tytułu nadzoru.

