
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ 

SPORZĄDZONE DLA DELEGATÓW 

NA VIII KRAJOWY ZJAZD BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

 

Krajowa Komisja Rewizyjna (dalej: „Komisja”), wybrana na okres kadencji 2011-2015 przez 

VII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów (dalej: „KZBR”) w dniu 28 czerwca 2011 r., 

funkcjonowała w następującym składzie: 
 

Danuta Chmielewska   przewodnicząca 

Krzysztof Cieśla   zastępca przewodniczącej 

Kazimierz Grygutis   członek 

Romualda Nowak   członek 

Ryszard Szwejk   członek 
 

Wypełniając obowiązki określone w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.; dalej: „ustawa 

o biegłych rewidentach”), Komisja przedstawia VIII KZBR sprawozdanie ze swojej 

działalności według następujących grup tematycznych: 
 

1. Sprawy organizacyjne i sprawozdawcze. 

2. Wykonanie zadań określonych w ustawie o biegłych rewidentach i statucie Krajowej Izby 

Biegłych Rewidentów w zakresie: 

a) kontroli finansowej działalności Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 

b) opiniowania rocznych sprawozdań finansowych, 

c) kontroli wykonania uchwał podjętych na VII Krajowym Zjeździe Biegłych 

Rewidentów. 

3. Nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych regionalnych oddziałów Krajowej Izby 

Biegłych Rewidentów. 

4. Czynności do wykonania przed przedstawieniem VIII Krajowemu Zjazdowi Biegłych 

Rewidentów wniosku o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów. 
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1. Sprawy organizacyjne i sprawozdawcze. 
 

Komisja działała na podstawie przepisów: 

 ustawy o biegłych rewidentach, 

 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (wprowadzonego uchwałą Nr 5 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r.), który 

wszedł w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego (dalej: 

„KNA”), tj. w dniu 22 kwietnia 2010 r., 

 regulaminu działania Komisji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 2/2011 Komisji 

z dnia 7 marca 2011 r., uwzględniającego uchwały: KZBR, Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów (dalej: „KRBR”) oraz pozostałych organów Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów (dalej: „KIBR”), w tym dotyczące:   

 zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, 

 podstawowych zasad gospodarki finansowej KIBR. 
 

Zgodnie z postanowieniami ww. regulaminu działania Komisji, ustalono następujący podział 

pracy: 
 

Przewodniczący Komisji  Danuta Chmielewska:  

 kierowanie pracami Komisji i realizacją zadań określonych w regulaminie,  

 opracowywanie sprawozdań z działalności Komisji na VIII KZBR oraz wniosku 

o udzielenie absolutorium KRBR. 
 

Zastępca przewodniczącej  Krzysztof Cieśla: 

 zastępowanie przewodniczącej w czasie jej nieobecności, wykonując zadania określone 

w regulaminie, a ponadto: 
 

 opiniowanie projektów planów finansowych, regulaminów finansowych oraz instrukcji 

wewnętrznych dotyczących rachunkowości i finansów KIBR, 

 przeprowadzanie kontroli rozliczeń finansowych VII KZBR. 
 

Członek  Kazimierz Grygutis: 

 kontrolowanie wykonania uchwał i wniosków podjętych przez VII KZBR, 

 kontrolowanie działalności finansowej w zakresie aktywów i pasywów KIBR. 
 

Członek  Romualda Nowak: 

 sprawowanie kontroli finansowej w zakresie przychodów z tytułu składek członkowskich, 

opłat za wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
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i opłat z tytułu nadzoru oraz pozostałych przychodów operacyjnych, kosztów 

i przychodów finansowych oraz zysków i strat nadzwyczajnych, 

 sprawowanie nadzoru nad współpracą z komisjami rewizyjnymi regionalnych 

oddziałów KIBR. 
 

Członek  Ryszard Szwejk: 

 kontrolowanie gospodarki finansowej w zakresie kosztów KIBR niewymienionych 

w innych pozycjach podziału pracy, 

 kontrolowanie gospodarki finansowej KRBR, Krajowej Komisji Nadzoru, Krajowego 

Rzecznika Dyscyplinarnego, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Komisji 

Egzaminacyjnej. 
 

Ponadto członkom Komisji były powierzane do wykonania inne zadania w zakresie kontroli 

doraźnych, określonych tematów lub wydatków, zgłaszanych Komisji zarówno przez jej 

członków, jak i przez pozostałe organy KIBR oraz inne organy zewnętrzne. 
 

Przewodnicząca Komisji bądź upoważniony przez nią członek Komisji uczestniczył 

w posiedzeniach KRBR z głosem doradczym w problemach, będących przedmiotem działania 

Komisji. W dniu 16 stycznia 2013 r. przewodnicząca Komisji wzięła udział w posiedzeniu 

KNA na temat Realizacji zadań z zakresu nadzoru publicznego w świetle sytuacji finansowej 

KIBR. 
 

Komisja wykonywała swoje obowiązki zgodnie z ustalonymi planami i rocznymi 

harmonogramami realizacji zadań. Na każdy rok kadencji Komisja ustalała harmonogram 

realizacji programu działania z podaniem terminów, sposobów i osób odpowiedzialnych 

za wykonanie poszczególnych zadań. W uzasadnionych przypadkach, z własnej inicjatywy lub 

na wniosek innych organów KIBR, Komisja przeprowadzała kontrolę doraźną, wskazując 

osoby odpowiedzialne za jej przeprowadzenie oraz termin i sposób realizacji.  
 

Do zadań wykonywanych przez członków Komisji należało w szczególności: 

1. Dokonywanie okresowych przeglądów i kontroli finansowej wydzielonych obszarów 

działania KIBR i przedstawianie wniosków w tym zakresie. 

2. Sporządzanie protokołów i oceny z czynności kontrolnych przydzielonych obszarów, 

głównie dla potrzeb wydania opinii o rocznym sprawozdaniu finansowym KIBR. 

3. Opracowywanie projektu sprawozdania z działalności Komisji za okres całej kadencji. 
 

W okresie od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. odbyło się 14 posiedzeń 

Komisji. Wszystkie posiedzenia były protokołowane. Między posiedzeniami Komisja 
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dyskutowała i rozstrzygała część kwestii drogą mailową. W takich przypadkach 

przewodnicząca Komisji kierowała sprawę lub dokument do rozpatrzenia drogą elektroniczną 

na adresy e-mailowe poszczególnych członków Komisji (za potwierdzeniem odbioru), 

wyznaczając im termin do zajęcia stanowiska. Biorący udział w głosowaniu członek Komisji 

przedstawiał swój głos w formie elektronicznej, wysyłając go na adres e-mailowy 

przewodniczącej Komisji (za potwierdzeniem odbioru). Przewodnicząca Komisji uzgodnioną 

wersję rozpatrzenia sprawy przekazywała adresatom i do wiadomości członkom Komisji. 

Wyniki głosowania wprowadzane były do protokołu sporządzanego z pierwszego posiedzenia 

odbywającego się po głosowaniu danej kwestii przez Internet.  

 

2. Wykonanie zadań określonych w ustawie o biegłych rewidentach i statucie Krajowej 

Izby Biegłych Rewidentów . 
 

Problemami w zakresie działalności finansowej KIBR, na które zwracano szczególną uwagę 

w toku przeprowadzonych kontroli, były w dalszym ciągu zagadnienia w zakresie: 

 terminowości wpłat składek członkowskich przez biegłych rewidentów oraz zasadności 

i prawidłowości dokumentowania obniżania i spisywania składek członkowskich, 

 prawidłowości naliczania i terminowości wpłat opłat z tytułu nadzoru przez podmioty 

uprawnione do badania sprawozdań finansowych a także terminowości i prawidłowości 

wypełniania przez nie obowiązku składania pisemnych sprawozdań, w tym informacji 

dotyczących wysokości opłat rocznych z tytułu nadzoru, 

 prawidłowości ustalania opłaty do budżetu państwa, wynikającej z art. 30 ustawy 

o biegłych rewidentach, 

 dokumentowania i ewidencji wpłat kandydatów na biegłych rewidentów, 

 zasadności ponoszonych kosztów, poprawności ich udokumentowania i ujmowania 

w księgach rachunkowych KIBR, 

 aktualności polityki rachunkowości KIBR w związku z wdrażanym systemem 

przetwarzania danych oraz dostosowaniem do specyfiki działalności KIBR. 
 

Kontrolę finansową KIBR przeprowadzali członkowie Komisji, każdy w zakresie 

wyznaczonym harmonogramem realizacji zadań. Kontrolę finansową KIBR za każdy rok 

obrotowy (kalendarzowy) Komisja przeprowadzała dwa razy w roku, za okres I-go i II-go 

półrocza z uwzględnieniem zamknięć rocznych w zakresie wyznaczonym harmonogramem 

realizacji zadań. 
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Kontrolą obejmowano następujące obszary: 

 aktywa trwałe i obrotowe, 

 fundusze własne i obce, 

 przychody, a w szczególności z tytułu składek członkowskich i opłat z tytułu nadzoru, 

w tym prawidłowość podziału składek na rzecz regionalnych oddziałów KIBR, 

 koszty działalności Biura KIBR, organów Izby i komisji KRBR, 

 pozostałe przychody i koszty operacyjne, 

 przychody i koszty finansowe, 

 straty i zyski nadzwyczajne. 

Czynności kontrolne dokonywane były z uwzględnieniem wymogów: ustawy 

o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, statutu KIBR, zasad ustalania składek 

członkowskich biegłych rewidentów, podstawowych zasad gospodarki finansowej KIBR oraz 

innych uchwał VII KZBR i KRBR. 
 

Przedmiot, metody, techniki, zasady wyboru i ustalanie wielkości prób przeprowadzonych 

czynności oraz wyniki kontroli były ujmowane w protokołach cząstkowych, stanowiących 

podstawę sporządzenia protokołów kontroli finansowej działalności KIBR za okresy półroczne 

i roczne. Wykonując ustawowe i regulaminowe obowiązki, kontrole obejmowały badanie 

zasadności i poprawności udokumentowania poszczególnych operacji gospodarczych oraz 

zgodności i prawidłowości wykazanych kwot w księgach rachunkowych. 

Komisja, po zapoznaniu się z ustaleniami zawartymi w protokołach z kontroli, redagowała 

wnioski, które kierowano do KRBR. Wszystkie wnioski KRBR przyjęła do realizacji. 

Dotyczyły one systemu rachunkowości, polityki (zasad) rachunkowości, korekt zapisów 

księgowych, spraw finansowo-majątkowych a także wywiązywania się z obowiązku 

dokonywania wpłat składek członkowskich przez biegłych rewidentów i wpłat opłat z tytułu 

nadzoru przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych oraz terminowości 

i prawidłowości wypełniania przez podmioty uprawnione obowiązku, o którym mowa 

w art. 49 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, dotyczącego przekazywania KRBR pisemnych 

sprawozdań z działalności.  

Należy zaznaczyć, że wnioski Komisji poprzedniej kadencji, dotyczące działalności KIBR, 

przekazane do realizacji KRBR, zostały zrealizowane bądź są realizowane. 
 

Jak wspomniano wcześniej, szczególnymi problemami w zakresie działalności finansowej 

KIBR, potwierdzonymi w przeprowadzonych kontrolach, były zagadnienia w zakresie: 

 terminowości wpłat składek członkowskich przez biegłych rewidentów, 
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 terminowości wpłat opłat z tytułu nadzoru przez podmioty uprawnione do badania 

sprawozdań finansowych, 

 terminowości i prawidłowości w kwestii wypełniania przez podmioty uprawnione 

obowiązku, o którym mowa w art. 49 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, dotyczącego 

przekazywania KRBR pisemnych sprawozdań z działalności, w tym informacji 

dotyczących wysokości opłat rocznych z tytułu nadzoru. 
 

Komisja zwracała uwagę na ww. zagadnienia w kontekście następujących konsekwencji:  

 obowiązku KRBR skreślenia z rejestru biegłego rewidenta z rejestru w przypadku 

nieuiszczenia składek członkowskich za okres dłuższy niż rok (art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy 

o biegłych rewidentach), 

 obowiązku KRBR skreślenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych z listy (art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 w powiązaniu z art. 49 ust. 3 i art. 52 ust. 1 pkt 

2 ustawy o biegłych rewidentach), 

 dbałości o prawidłowy wizerunek członków naszego samorządu.  
 

Komisja, analizując wyniki przeprowadzonych kontroli działalności finansowej KIBR 

stwierdza, że w dalszym ciągu największym problemem do rozwiązania jest konieczność 

dyscyplinowania podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

do prawidłowego i terminowego wywiązywania się z obowiązków dotyczących opłat z tytułu 

nadzoru (tj. prawidłowego i terminowego sporządzania sprawozdań i dokonywania wpłat) oraz 

biegłych rewidentów do płacenia składek członkowskich w uchwalonej wysokości 

i w obowiązujących terminach. 

Wspomniane zagadnienia powodują, zdaniem Komisji, nadmierne i ciągłe angażowanie służb 

finansowo-księgowych Biura KIBR do uzgadniania sald jednostkowych podmiotów 

uprawnionych oraz biegłych rewidentów. W trosce o realność bieżących sald rozrachunków 

z biegłymi rewidentami, podmiotami uprawnionymi oraz kandydatami na biegłych 

rewidentów, Komisja skierowała do KRBR pismo o rozważenie pewnych sugestii.  
 

Od 2013 r. ewidencja zdarzeń gospodarczych KIBR prowadzona jest w nowych systemach 

informatycznych. Ewidencja biegłych rewidentów, podmiotów uprawnionych oraz 

kandydatów na biegłych rewidentów prowadzona jest w systemie EWIDENCJA, zaś 

ewidencja finansowo-księgowa w systemie SIMPLE.ERP. Wdrożenie systemów nastąpiło przy 

udziale konsorcjum firm: SIMPLE S.A. w Warszawie oraz stb24 sp. z o.o. (wcześniej mis24.pl 

sp. z o.o.) we Wrocławiu. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania proces ich 
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wdrażania w zakresie dostosowywania rozwiązań do specyfiki działalności KIBR został 

zakończony. 
 

Od 2013 r. obowiązuje także znowelizowana polityka rachunkowości KIBR, w której 

wprowadzono, m.in. zapisy wnioskowane przez Komisję. 
 

Do dnia 30 kwietnia 2015r. Komisja przeprowadziła następujące kontrole: 
 

Lp. Przedmiot kontroli 

1. Rozliczenie finansowe VII KZBR. 

2. Finansowa działalność KIBR za I półrocze: 2011 r., 2012 r., 2013 r. oraz 2014 r. 

3. Całokształt finansowej działalności KIBR za: 2011 r., 2012 r., 2013 r. oraz 2014 r. 

(zawsze po zakończeniu kontroli finansowej działalności KIBR za każde II półrocze 

kontrolowanego roku). 

4. Coroczne kontrole w zakresie: 

 realizacji uchwał VII KZBR, 

 prawidłowości wyliczenia i terminowości wpłat na rachunek budżetu państwa 

kwot należnych z tytułu udziału w opłatach z tytułu nadzoru, o których mowa 

w art. 30 ust 1 ustawy o biegłych rewidentach. 
 

Wraz z kontrolą całokształtu finansowej działalności KIBR za dany rok obrotowy, Komisja 

dokonywała oceny rocznego sprawozdania finansowego KIBR. 

Oceny sprawozdań finansowych KIBR za lata 2011, 2012 oraz 2013 były pozytywne 

i stanowiły podstawę sformułowania wniosków o ich zatwierdzenie przez KRBR. Mamy 

nadzieje, że pozytywną ocenę uzyska również sprawozdanie finansowe KIBR za 2014 r., które 

w chwili obecnej jest badane przez biegłego rewidenta. 
 

Komisja kontrolowała stopień realizacji uchwał VII KZBR na podstawie rocznych 

sprawozdań z działalności KRBR oraz rozmów z prezesem KRBR i dyrektor Biura KIBR. 

Do informacji KRBR, zawartych w jej sprawozdaniach rocznych mijającej kadencji, Komisja 

nie zgłasza zastrzeżeń. Ostateczna kontrola wykonania uchwał VII KZBR (za okres kadencji) 

przeprowadzona została w drugiej połowie kwietnia 2015 r., a jej efekty prezentuje protokół 

stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania. Z treści tego protokołu wynika, że nie 

został zrealizowany jedynie jeden wniosek, dotyczący „podjęcia działań mających na celu 

ustanowienie instytucji Rzecznika praw biegłych rewidentów”.  
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3. Nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych regionalnych oddziałów Krajowej Izby 

Biegłych Rewidentów. 
 

Wypełniając obowiązki w zakresie nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych 

regionalnych oddziałów KIBR, Komisja analizowała plany pracy i sprawozdania z działalności 

poszczególnych komisji rewizyjnych oraz organizowała spotkania z ich przewodniczącymi. 

W minionej kadencji odbyły się trzy takie spotkania. Uczestników spotkań informowano 

o działalności Komisji, omawiano z nimi sprawy związane z wykonywaniem czynności 

kontrolnych, opracowywaniem planów kontrolnych i przesyłaniem sprawozdań rocznych oraz 

wymieniano doświadczenia w tym zakresie. Inicjowano także dyskusję na temat działalności 

regionalnych oddziałów KIBR i źródeł ich finansowania, a także omawiano sposób 

prowadzenia ewidencji dla potrzeb rozliczeń VAT oraz zmiany wprowadzone od 2011 r. 

w zakresie opodatkowania szkoleń w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, 

organizowanych przez regionalne oddziały KIBR. 

Komisje rewizyjne regionalnych oddziałów KIBR, zgodnie z § 27 ust. 2 pkt 4 statutu KIBR, 

zobowiązane są do opracowywania, za każdy rok obrotowy, sprawozdania z działalności 

i przekazywania go Komisji w terminie 60 dni po zakończeniu roku obrotowego. Zawartość 

sprawozdań przekazywanych do Komisji jest bardzo różnorodna, od krótkich sprawozdań 

ograniczających się do opisu planowanych i wykonanych czynności kontrolnych, po szerokie 

opracowania, opisujące szczegółowo wyniki działalności regionalnych oddziałów KIBR oraz 

stan finansowy za dany rok obrotowy. Uznano za słuszne, iż sprawozdania te w większym 

stopniu powinny odzwierciedlać rzeczywiste rezultaty pracy poszczególnych komisji 

rewizyjnych kosztem danych finansowych, które są opracowywane przez Biuro KIBR. 

Na podstawie przeglądu dotychczasowych sprawozdań stwierdzono wystąpienie różnic 

pomiędzy przychodami oddziałów wykazanymi w księgach KIBR, a wykazywanymi przez 

poszczególne oddziały. Rozbieżności te wynikały głównie z odrębnego momentu uznawania 

przychodów.  
 

Regionalne oddziały KIBR w okresach kwartalnych otrzymują część środków z wpływów 

KIBR z tytułu składek członkowskich biegłych rewidentów należących do danego oddziału. 

Przelew tych środków dokonywany jest w pierwszym miesiącu następującym po danym 

kwartale, jednakże powinien być on zarachowany jako przychód danego kwartału (obowiązuje 

metoda memoriałowa). Ponadto niektóre regionalne oddziały KIBR otrzymują środki 

finansowe pochodzące z funduszy własnych KIBR, niesłusznie kwalifikując je jako przychody 

oddziałów, a nie wpływy. 
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Po zapoznaniu się z odpowiedziami komisji rewizyjnych regionalnych oddziałów KIBR 

na zorganizowaną ankietę, stwierdzono, iż: 

 komisje rewizyjne regionalnych oddziałów KIBR nie ujawniły żadnych istotnych 

nieprawidłowości w działalności regionalnych rad biegłych rewidentów, a współpraca 

pomiędzy tymi organami układa się prawidłowo, 

 nastąpił spadek przychodów z tytułu składek członkowskich biegłych rewidentów (co jest 

rzeczą oczywistą, związaną z przyjętymi przez KRBR zasadami finansowania 

regionalnych oddziałów KIBR), stąd uznano, że istnieje potrzeba pozyskiwania źródeł 

dochodów innych niż ze składek członkowskich, 

 coraz częściej biegli rewidenci podejmują się wykonywania innych prac z uwagi 

na malejącą podaż badania sprawozdań finansowych w sektorze małych i średnich 

przedsiębiorstw, 

 przyczyną opóźnień w składaniu sprawozdań z działalności komisji rewizyjnych 

regionalnych oddziałów KIBR jest ustalony termin do ich przekazywania za dany rok. 
 

W wyniku dyskusji uzgodniono, że: 

 sprawozdania z działalności komisji rewizyjnych regionalnych oddziałów KIBR nie 

powinny być zbyt obszerne, lecz syntetycznie opisywać najistotniejsze wydarzenia 

i zagadnienia (za wyjątkiem przypadków, gdy stwierdzone zostaną nieprawidłowości lub 

wystąpią rozbieżności zdań pomiędzy Regionalną Radą Biegłych Rewidentów a Komisją 

Rewizyjną w danym Regionalnym Oddziale KIBR), 

 zakres kontroli prowadzonych przez komisje rewizyjne w regionalnych oddziałach KIBR 

powinien dotyczyć następujących zagadnień: 

 kontrola prowadzonej ewidencji i dowodów źródłowych pod kątem ich zgodności 

i rzetelności, 

 badanie, czy prowadzona ewidencja księgowa pozwala na przypisanie kosztów 

i przychodów do poszczególnych działań, 

 badanie procedur zawierania umów i ponoszenia wydatków, sprawdzenie czy są one 

stosowane i czy zapewniają gospodarność, celowość oraz legalność, 

 kontrola zaciągania zobowiązań, w tym zgodność faktur z zawartymi umowami, 

 analiza zgodności ponoszonych kosztów z założeniami obowiązującego planu 

finansowego, 

 ocena sytuacji finansowej Regionalnego Oddziału KIBR na koniec roku obrotowego, 

ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania wydatków, 
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 kontrola wykonania uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Biegłych 

Rewidentów w danym Regionalnym Oddziale KIBR. 

 

4. Czynności do wykonania przed przedstawieniem VIII Krajowemu Zjazdowi Biegłych 

Rewidentów wniosku o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Biegłych 

Rewidentów. 
 

Poza zadaniami wykonywanymi przez Komisję do 30 dnia kwietnia 2015 r., do jej 

obowiązków w okresie minionej kadencji należeć jeszcze będzie: 

 przeprowadzenie kontroli finansowej KIBR za II półrocze 2014 r., z uwzględnieniem 

zamknięcia rocznego oraz dokonanie oceny sprawozdania finansowego KIBR za 2014 r., 

 przygotowanie dla VIII KZBR wniosku o udzielenie absolutorium KRBR. 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji za okres kadencji 2011-2015 podlega publikacji 

w materiałach na VIII KZBR. 

 

 

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 r. 

 

 

( - ) 

Danuta Chmielewska 

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej 



11 

 

Załącznik 

do sprawozdania z działalności 

Krajowej Komisji Rewizyjnej 

sporządzonego dla delegatów 

na VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów 

 

WYKONANIE PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ BIEGŁYCH REWIDENTÓW UCHWAŁ 

PODJĘTYCH NA VII KRAJOWYM ZJEŹDZIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

VII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów podjął uchwałę Nr 44 z dnia 30 czerwca 2011 

r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2011-2015. 

W uchwale tej VII Zjazd określił, że misją samorządu biegłych rewidentów jest zwiększanie 

wiarygodności informacji finansowej dla podnoszenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 

Misja ta ma być realizowana poprzez wykonanie w latach 2011-2015 zadań określonych 

w programie. 

W okresie minionej kadencji władz samorządu (do dnia 31 marca 2015 r.) KRBR 

wykonywała w następujący sposób zapisy ww. uchwały: 

 

1. Dbałość o jakość świadczonych usług, m.in. przez: 

a) promocję stosowania przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych 

standardów w zakresie kontroli jakości (krajowego oraz wydanego przez IFAC), 

b) promocję stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej wydanych 

przez IFAC, 

 

KRBR powołała w dniu 23 sierpnia 2011 r. Komisję ds. standaryzacji usług świadczonych 

przez biegłych rewidentów, której celem jest wspieranie Krajowej Rady w stanowieniu 

krajowych standardów rewizji finansowej i zasad wewnętrznej kontroli jakości podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz określania sposobów stosowania 

tych standardów. Do zadań Komisji należy w szczególności opracowywania 

i rekomendowanie - do uchwalenia przez Radę - projektów zasad wewnętrznej kontroli 

jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i w razie potrzeby 

wskazówek w sprawie sposobu stosowania tych standardów. Komisja także opracowuje 

wyjaśnienia zgłoszonych i dostrzeżonych wątpliwości, dotyczących krajowych standardów 

rewizji finansowej oraz zasad wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań finansowych i rekomenduje Radzie ich przyjęcie. 

W dniu 13 września 2011 r. powołano Komisję ds. rozwoju usług biegłego rewidenta 

w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Obie ww. komisje na bieżąco odpowiadają na liczne pytania biegłych rewidentów (a także 

podmiotów uprawnionych i innych organizacji), dotyczące prawidłowości wykonywania 

zawodu, w tym ze szczególnym nastawieniem na regulacje krajowych oraz 

międzynarodowych standardów rewizji finansowej.  

 

W dniu 9 kwietnia 2013 r. KRBR wprowadziła, jako krajowe standardy rewizji 

finansowej: międzynarodowe standardy rewizji finansowej, międzynarodowe standardy usług 

przeglądu (2400 – Przegląd sprawozdań finansowych oraz 2410 – Przegląd śródrocznych 

informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki), 

a także międzynarodowe standardy usług atestacyjnych (3000 – Usługi atestacyjne inne niż 

badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych i 3400 – Sprawdzanie 

prognozowanych informacji finansowych). Uchwała ta nie została jednak zatwierdzona przez 

Komisję Nadzoru Audytowego (KNA) i – tym samym – nie weszła w życie.  
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Również w dniu 9 kwietnia br. KRBR podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia, jako 

zasad wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 – Kontrola jakości firm 

przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne 

zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych. Uchwała ta również nie została zatwierdzona 

przez KNA i nie weszła w życie. 

Po analizie zastrzeżeń zgłoszonych przez KNA do ww. uchwał, KRBR w dniu 10 lutego 

2015 r. podjęła uchwały: w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej oraz w sprawie 

zasad wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych, które w dniu 1.04.2015 r. uzyskały zatwierdzenie przez KNA. Jednocześnie 

w tym dniu KRBR wydała komunikat w sprawie usług pokrewnych, w którym  w celu 

ułatwienia biegłym rewidentom wykonywania usług pokrewnych  opublikowała wydane 

przez IFAC Międzynarodowe Standardy Usług Pokrewnych (MSUPo). 

Zmienione standardy mają zastosowanie:  

 w przypadku podmiotów uprawnionych wykonujących badania lub przeglądy 

sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania 

i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 

31 grudnia 2016 r. i później, 

 w przypadku podmiotów uprawnionych niewykonujących badania lub przeglądów 

sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego – do badania 

i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 

31 grudnia 2017 r. i później, 

 do usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy historycznych informacji 

finansowych rozpoczętych dnia 1 stycznia 2017 r. i później. 

Podmioty uprawnione wykonujące badania lub przeglądy sprawozdań finansowych 

jednostek zainteresowania publicznego, sporządzonych za okresy kończące się pomiędzy 

dniem 31 grudnia 2016 r. a dniem 31 grudnia 2017 r. zobowiązane są do dostosowania swojej 

działalności do przepisów nowych zasad wewnętrznej kontroli jakości do dnia 1 stycznia 

2016 r., a pozostałe podmioty do dnia 1 stycznia 2017 r.  

Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych mogą podjąć decyzję 

o stosowaniu nowych krajowych standardów rewizji finansowej: 

 do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 

przed dniem 31 grudnia 2016 r., 

 do usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy historycznych informacji 

finansowych rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2017 r. 

zamiast dotychczas obowiązujących, pod warunkiem równoczesnego stosowania nowych 

zasad wewnętrznej kontroli jakości, po uprzednim poinformowaniu Krajowej Komisji 

Nadzoru o terminie rozpoczęcia ich stosowania. 

Dodatkowo w okresie minionej kadencji KRBR m.in.: 

 podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji 

finansowej (dotyczyła standardów w wersji sprzed ich zmiany), na mocy której 

dostosowano krajowe standardy rewizji finansowej do zmian wynikających z likwidacji 

Monitora Polskiego „B”, 

 wydała komunikat w sprawie umów o badanie sprawozdań finansowych, poświęcony 

kwestii prawidłowego formułowania ww. umów w kontekście możliwości wydania przez 

biegłego rewidenta – w miejsce opinii – stanowiska niezależnego biegłego rewidenta, 

 wydała komunikat w sprawie zaliczenia do czynności rewizji finansowej badania 

informacji finansowej pro forma, prognozy wyników oraz wyników szacunkowych, 

 wydała w sprawie możliwości stosowania elektronicznego podpisu certyfikowanego przy 

podpisywaniu opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego, 
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 wydała komunikat w sprawie obowiązku uczestniczenia w obserwowaniu spisu z natury. 

 

Od kwietnia 2011 r. trwa cykl szkoleń pt. Przyjęcie i wdrożenie Międzynarodowych 

Standardów Rewizji Finansowej realizowany w ramach współpracy KIBR z Ministerstwem 

Finansów oraz Bankiem Światowym w oparciu o Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 

(SPPW) w zakresie projektu Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie 

krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym. Szkolenia 

realizowane są w latach 2011-2015. 

 

W 2013 r. w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, 

zgodnie z decyzją KRBR, w części „rewizja finansowa” realizowano moduły: „Wybrane 

problemy z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów i MSKJ 1” oraz „Przyjęcie 

i wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF)”, natomiast 

w 2014 r. realizowano moduły (w części „rewizja finansowa”): „Przyjęcie i wdrożenie 

Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF)”, „Międzynarodowe Standardy 

Rewizji Finansowej – teoria, regulacje praktyka” (realizowany w ramach XV Dorocznej 

Konferencji Audytingu).  

 

Jednocześnie podczas kadencji 2011-2015 KRBR podejmowała także inne starania w celu 

przybliżenia biegłym rewidentom tematyki MSRF i MSKJ 1, m.in. poprzez:  

 podpisanie w listopadzie 2012 r. porozumienia z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska 

Sp. z o.o., na mocy którego odbył się (po raz trzeci) cykl seminariów szkoleniowych, 

poświęconych MSRF i MSKJ nr 1 z perspektywy mniejszego podmiotu uprawnionego. 

W trakcie seminariów poruszono m.in. takie zagadnienia, jak: aktualny i prognozowany 

stan prawny MSRF oraz MSKJ 1 w Polsce, aktualne regulacje prawne dotyczące 

czynności rewizji finansowej oraz kontroli jakości i możliwe scenariusze rozwoju; 

procesowa perspektywa MSRF oraz KRSF (porównanie), a także MSRF i MSKJ 1 przy 

badaniu mniejszych jednostek (rozpoznawanie możliwości uproszczenia procedur). 

Szkolenia odbyły się w Warszawie oraz Wrocławiu, 

 opublikowanie w 2014 r. na stronie internetowej samorządu polskich wersji językowych 

następujących materiałów IFAC: 

 Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej 

w badaniu małych i średnich jednostek, 

 Przewodnik zarządzania w małych i średnich firmach audytorskich, 

 Przewodnik wdrażania jakości w małych i średnich firmach audytorskich, 

 podjęcie decyzji o opublikowaniu w 2015 r. na stronie internetowej samorządu polskiej 

wersji językowej Przewodnika przeprowadzania zleceń przeglądu IFAC (tłumaczenie 

zostało sfinansowane ze środków Banku Światowego i do dnia 31 marca 2015 r. nie 

zostało ukończone). 

 

c) zapewnienie realizacji programów szkoleniowych dla małych i średnich podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w zakresie nowoczesnych form 

organizacji i technik badania sprawozdań finansowych, 

 

KRBR powołała w dniu 13 września 2011 r. Komisję ds. rozwoju usług biegłego 

rewidenta w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która realizuje funkcje 

opiniodawcze i doradcze na rzecz Krajowej Rady, w zakresie inicjowania działań 

wyjaśniających znaczenie usług biegłego rewidenta dla rozwoju sektora Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw, identyfikacji barier rozwoju usługi badania sprawozdań finansowych 

w sektorze MŚP oraz poszukiwania sposobów jej promowania i upowszechniania; 
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promowania rozwoju innych, poza badaniem sprawozdań finansowych, usług biegłych 

rewidentów zwiększających zaufanie do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. 

Prace komisji koncentrują się także na identyfikacji oraz poszukiwaniu możliwości 

wspierania mniejszych podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych, działających w sektorze MŚP oraz współpracy z międzynarodowymi 

organizacjami zajmującymi się rozwojem usług biegłych rewidentów dedykowanych 

sektorowi MŚP. 

 

Z inicjatywy Komisji, w dniu 6 listopada 2012 r. w Warszawie odbyło się, seminarium 

poświęcone rozwojowi innych usług biegłego rewidenta opartych na międzynarodowych 

standardach. Celem spotkania było zapoczątkowanie szerszej dyskusji i działań promujących 

wiedzę o innych usługach, które nie są badaniem, ale podnoszą wiarygodność sprawozdań 

finansowych. W seminarium udział wzięło ponad 250 osób. 

 

W dniu 15 stycznia 2015 r. podpisano umowę z DATEV.pl, na mocy której biegli 

rewidenci oraz podmioty uprawnione uzyskają wsparcie w obszarze wykorzystania w pracy 

narzędzi informatycznych zgodnie z MSRF. Porozumienie daje możliwość podmiotom 

uprawnionym uzyskania licencji na oprogramowanie na korzystnych warunkach. W ramach 

współpracy KIBR będzie prowadził ścisły nadzór merytoryczny nad pracami związanym 

z dostosowaniem oprogramowania DATEV.pl do zmieniających się przepisów oraz 

standardów zawodowych, dzięki czemu biegli rewidenci zyskają gwarancję, iż narzędzia, 

których używają, są zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami. Jednocześnie 

na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania trwają zaawansowane rozmowy KRBR 

z dwoma innymi dostawcami oprogramowania dla biegłych rewidentów (CaseWare Poland 

oraz U-FIN Sp. z o.o.), wspomagającego wykonywanie badania sprawozdania finansowego 

zgodnie z MSRF celem przedstawienia biegłym rewidentom przez KRBR alternatywnych 

rozwiązań w tym względzie. 

 

d) podniesienie poziomu szkolenia dla biegłych rewidentów, przede wszystkim w ramach 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, 

 

KRBR powołała w dniu 2 sierpnia 2011 r. Komisję ds. szkoleń, która realizuje funkcje 

opiniodawcze i doradcze na rzecz Krajowej Rady, m.in. w zakresie tematyki oraz minimalnej 

liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, zasad 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, kryteriów oraz nadawania uprawnień dla 

jednostek przeprowadzających obligatoryjne doskonalenie zawodowe, niewywiązywania się 

przez biegłych rewidentów z obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, a także 

działalności szkoleniowej w związku z realizacją zadań określonych w programie działania 

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2011-2015. 

 

KRBR w minionej kadencji podejmowała uchwały w sprawie zakresu tematycznego 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów na poszczególne lata, 

ustalając następujące moduły szkolenia: 

Rok 2012: 

 Ujawnienia w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF (MSR 1, 

MSSF 7, MSSF 8), 
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 Wycena w wartościach szacunkowych i ich badanie, 

 Wkłady niepieniężne (aporty) w ujęciu bilansowym i podatkowym u wnoszącego 

i otrzymującego, 

 Krajowe Standardy Rewizji Finansowej – stosowanie w praktyce, 

 Kontrakty długoterminowe, 

 Inne usługi biegłego rewidenta, 

 Zmiany w MSR/MSSF, 

 Badanie jednostek sektora finansów publicznych, 

 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 

 Przyjęcie i wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF), 

 Stan i perspektywy rewizji finansowej (XIII DKA). 

Rok 2013: 

 Kontrakty długoterminowe, 

 Badanie sprawozdania finansowego w środowisku zaawansowanym informatycznie 

(badania zgodności, badanie IT), 

 Zmiany w MSR/MSSF, 

 Wybrane problemy z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów i MSKJ 1, 

 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 

 Badanie jednostek sektora finansów publicznych, 

 Zmiana zasad polityki rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, 

zdarzenia następujące po dniu bilansowym, 

 Przyjęcie i wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF), 

 Wycena i ujawnianie zapasów w prawie krajowym i międzynarodowym 

 Usługi biegłego rewidenta w warunkach kryzysu finansowego (XIV DKA). 

Rok 2014: 

 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, 

zdarzenia następujące po dniu bilansowym, 

 Wycena i ujawnianie zapasów w prawie krajowym i międzynarodowym, 

 Badanie sprawozdania finansowego w środowisku zaawansowanym informatycznie 

(badania zgodności, badanie IT), 

 Wybrane problemy z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów i MSKJ 1, 

 Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – aktualny stan 

prawny, 

 Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekty bilansowo-podatkowe, 

 Przychody – rachunkowość i rewizja finansowa, 

 Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych, 

 Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami MSRF, 

 Przyjęcie i wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF), 

 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 

 Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej – teoria, regulacje, praktyka. 

Rok 2015: 

 Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – aktualny stan 

prawny, 

 Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekty podatkowo-bilansowe, 

 Przychody – rachunkowość i rewizja finansowa, 

 Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych, 

 Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami MSRF, 
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 Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- 

Kredytowych, 

 Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej spółdzielni mieszkaniowych, 

 Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych w aktualnym stanie 

prawnym, 

 Ryzyka specyficzne dla wybranych branż, 

 Wartość godziwa wg MSSF oraz Ustawy o rachunkowości, 

 Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji i upadłości podmiotów gospodarczych, 

 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – Szwajcarsko-Polski 

Program Współpracy w zakresie projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych 

na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze 

prywatnym”. 

Krajowa Rada corocznie też przyjmowała (w formie komunikatów) wskazówki 

organizacyjno-metodyczne do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych 

rewidentów na dany rok (do szkolenia na 2015 r. przyjęły one formę wytycznych). 

 

W wyniku zmian deregulacyjnych, od dnia 1 stycznia 2015 r., w gestii Ministra Finansów 

znalazły się następujące obszary dotyczące obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla 

biegłych rewidentów:  

 określanie form i sposobów odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz 

rodzajów dokumentów potwierdzających odbycie obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego i zakres oświadczenia o odbyciu samokształcenia zawodowego, a także 

sposób udokumentowania i tryb rozpatrywania wniosku o odbycie obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, 

 określanie sposobu oceny przez KRBR spełnienia kryteriów, na podstawie których 

jednostki wpisywane są do wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, trybu dokonywania wpisu do wykazu 

jednostek uprawnionych, rodzajów dokumentów składanych wraz z wnioskiem o wpis 

do tego wykazu oraz, 

 określanie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania KRBR przez jednostki 

uprawnione informacji dotyczących prowadzonego przez nie obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego. 

Zmiany w wyniku deregulacji spowodowały również m.in., iż z początkiem 2015 r. 

KRBR, odpowiadając na zgłaszane od wielu lat do samorządu postulaty środowiska, 

wprowadziła rozliczanie obowiązku szkolenia obligatoryjnego w okresie 3-letnim.  

 

W okresie minionej kadencji KRBR wydała komunikat w sprawie zmiany granicznego 

terminu złożenia wniosku o zwolnienie lub uznanie za spełniony obowiązku obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego w 2014 r. (wskazano w nim na termin 31 grudnia 2014 r.), 

niezbędny ze względu na fakt, iż od dnia 1 stycznia 2015 r. KRBR nie ma już możliwości 

uznawania za odbyte lub zwalniania biegłych rewidentów ze szkoleń w zakresie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.  

Dodatkowo KRBR wydała w tym okresie komunikaty poświęcone następującym 

kwestiom:  

 w sprawie ubiegania się o wpis do wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ze wzorami dokumentów do złożenia dla 

jednostek, które planują przeprowadzać obligatoryjne doskonalenie zawodowe), 

 w sprawie obowiązków biegłych rewidentów dotyczących podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 
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(wskazujący na przykłady prawidłowego wypełniania obowiązku obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego w nowych ramach prawnych),  

 w sprawie potwierdzenia przez biegłego rewidenta odbycia samokształcenia zawodowego 

(zawierający wzór wniosku o samokształceniu zawodowym), 

 w sprawie możliwości ubiegania się przez biegłego rewidenta o wyrażenie zgody przez 

KRBR na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym 

(zawierający wniosek o odbycie szkolenia w okresie późniejszym). 

 

Wychodząc naprzeciwko zgłaszanym od wielu lat do samorządu postulatom, w tym 

od kandydatów na biegłych rewidentów, ale także od samych biegłych rewidentów w dniu 

4 czerwca 2013 r. KRBR podjęła uchwałę o powołaniu niepublicznej placówki kształcenia 

ustawicznego Centrum Edukacji KIBR (CE KIBR) oraz nadaniu jej statutu. Umożliwiło 

to rozpoczęcie od 1.01.2014 r. działalności CE KIBR. 

Celem prowadzonej przez nową placówkę działalności szkoleniowej  w części 

skierowanej do kandydatów na biegłych rewidentów  jest edukacja i rozwój zawodowy 

kandydatów, a także doskonalenie ich wiedzy, umiejętności i kompetencji. Cele 

te realizowane są poprzez organizację kursów, opracowywanie i wydawanie materiałów dla 

słuchaczy, doskonalenie metod nauczania wchodzącego w zakres przygotowania 

zawodowego biegłych rewidentów, podnoszenie wiedzy i umiejętności wykładowców, 

a także współpracę z organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą. 

Od kwietnia 2014 r. CE KIBR rozpoczęło szkolenia przygotowujące do poszczególnych 

egzaminów przewidzianych postępowaniem kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Do dnia 

31.03.2015 r. przeprowadzono (lub rozpoczęto) osiem kursów dla kandydatów na biegłych 

rewidentów (m.in. z Ekonomii i kontroli wewnętrznej, Teorii i zasad rachunkowości, 

Ekonomia i kontrola wewnętrzna, Rachunkowość finansowa, Finanse, Prawo podatkowe cz. I, 

Sprawozdania finansowe i ich analiza), w których uczestniczyło 189 osób. W najbliższym 

czasie zaplanowano kolejne kursy dla kandydatów na biegłych rewidentów a także dla 

biegłych rewidentów. Chcąc dotrzeć z ofertą kursów do jak najszerszej liczby osób, 

w listopadzie 2014 r. CE KIBR uruchomiło swoją stronę na portalu społecznościowym 

Facebook. 

W ramach oferty kierowanej do biegłych rewidentów, CE KIBR w okresie 

sprawozdawczym przeprowadziło m.in. dwudniowy warsztat pt. Badanie sprawozdań 

finansowych zgodnie z MSRF i KSRF, szkolenia dotyczące aktualnych zmian w podatku 

VAT, badania sprawozdań finansowych zgodnie z MSRF, badania sprawozdań finansowych 

organizacji pozarządowych, jak również poświęcone specyfice rachunkowości i rewizji 

finansowej w spółdzielniach mieszkaniowych, a także zorganizowało bezpłatne seminarium 

na temat raportowania pozafinansowego oraz związanych z tym możliwości rozwoju 

zawodowego dla biegłych rewidentów (program seminarium obejmował wprowadzenie 

w problematykę odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, przedstawienie 

najnowszych trendów oraz zmian, jakie pojawiły się w raportowaniu CSR i jego weryfikacji, 

a także przybliżenie standardów obowiązujących w przypadku sprawozdawczości 

niefinansowej). Do przeprowadzenia ww. kursów CE KIBR zaangażowało 19 wykładowców. 

Większość z nich to doświadczeni nauczyciele akademiccy. 

W ślad za sukcesem Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, w 2014 r. 

KRBR podjęła uchwały w sprawie powołania i nadania statutu niepublicznym placówkom 

kształcenia ustawicznego Ośrodków Szkolenia Regionalnych Oddziałów KIBR: w Krakowie, 

Lublinie, Poznaniu oraz Warszawie. Celem działalności szkoleniowej, prowadzonej przez 

ww. placówki ma być w szczególności doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

biegłych rewidentów. Cele te mają być realizowane poprzez organizację kursów, 
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opracowywanie materiałów metodycznych dla słuchaczy oraz współpracę z organizatorami 

kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą. 

 

 

e) wprowadzenie nowoczesnych form edukacji biegłych rewidentów, w tym e-learningu 

i warsztatów, 

 

Z inicjatywy Komisji ds. szkoleń po raz pierwszy w 2012 r. KRBR umożliwiła, 

wychodząc naprzeciw kierowanym przez środowisko do samorządu postulatom, 

przeprowadzanie szkoleń w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego również 

w formie e-learning. Spowodowało to, iż o ile w 2012 r. takową zgodę wydano dla jednego 

podmiotu uprawnionego, tak już w 2014 r.  dla sześciu. W 2014 r. również sama KRBR 

postanowiła zorganizować szkolenie w formule e-learning. Szkolenie to odbywało się 

z tematu Wybrane problemy z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów i MSKJ 1 

i spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska. 

 

f) stworzenie „Platformy Wiedzy” – bazy danych obejmującej obowiązujące akty prawne, 

interpretacje oraz tematyczne ścieżki dostępu do publikacji, do której będą mieć dostęp 

wszyscy członkowie Izby. 

 

W okresie minionej kadencji w ramach działań finansowanych ze środków szwajcarskich 

od grudnia 2014 r. w Biurze KIBR uruchomiono projekt o nazwie Konsultacje KIBR. 

W ramach tej aktywności świadczone jest wsparcie merytoryczne w zakresie stosowania 

krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej oraz standardów etycznych 

obowiązujących biegłych rewidentów. Zespół konsultantów i ekspertów KIBR udziela 

bezpłatnych pisemnych porad. Program pilotażowy ma trwać 6 miesięcy (jego zakończenie 

planowane jest na 30 czerwca 2015 r.). Po tym okresie, na podstawie zebranych uwag oraz 

oceny stopnia satysfakcji odbiorców, KIBR zadecyduje o dalszych etapach rozwoju systemu 

wsparcia merytorycznego. 

Wśród działań zaplanowanych przez KRBR do realizacji w ramach SPPW KRBR 

wskazała m.in. stworzenie szeroko pojętego oprogramowania do utworzenia portalu wiedzy 

biegłych rewidentów; platforma ta miałaby m.in. umożliwiać konsultacje online, organizację 

seminariów/konferencji opartych o technologie webinar, zamieszczanie i tworzenie 

podcastów, jako nowej formy komunikacji np. o standardach zawodowych w okresie 

wprowadzania MSRF, a także dostęp do platformy e-learningowej. 

 

2. Umacnianie prestiżu zawodu biegłego rewidenta, m.in. przez: 

a) kontynuowanie działań PR w zakresie wyjaśniania społecznej misji biegłych 

rewidentów, 

b) promocję zawodu biegłego rewidenta, 

 

Z końcem 2012 r. KRBR zakończyła współpracę z Agencją LIGNAR PR (powodem było 

zakończenie działania przez Agencję w dotychczasowym zakresie). Od dnia 1 stycznia 

2013 r. KIBR współpracuje z Agencją Forward PR i w ramach tej Agencji jest obsługiwana 

przez ten sam zespół osób, z którymi współpracowała poprzednio. W ramach współpracy 

działa m.in. biuro prasowe Agencji, które zajmuje się kontaktami z mediami.  

Działania PR w minionej kadencji były realizowane, m.in. poprzez prace biura 

prasowego, które zajmowało się kontaktami z mediami, wsparcie w programowaniu 

i organizacji wydarzeń KIBR, wydawanie rekomendacji dotyczącej angażowania się Izby 
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w różne przedsięwzięcia, wsparcie w redakcji wydawnictw KIBR, bieżące doradzanie 

w kwestiach wizerunkowych. 

Agencja PR działała na rzecz inspirowania publikacji i wywiadów z przedstawicielami 

Izby. Agencja dbała o to, aby w prasie ogólnopolskiej (Dziennik Gazeta Prawna, 

Rzeczpospolita, Parkiet), radiu (infor.pl) i telewizji branżowej (TVN CNBC) pojawiał się głos 

samorządu w ważnych dla środowiska tematach. Inspirowane publikacje dotyczyły kwestii 

takich, jak dobre praktyki współpracy z biegłym rewidentem, zasady dobrego i świadomego 

wyboru podmiotu uprawnionego, wybór członków KRBR do międzynarodowych organizacji 

zawodowych. Co roku udawało się inspirować rozmowy z prezesem KRBR przy okazji 

publikacji Rankingu audytorów Rzeczpospolitej i Parkietu – jednego z ważniejszych 

wydawnictw dla środowiska w roku. 

Agencja obsługiwała bieżące zapytania prasowe. Dzięki temu w mediach i prasie 

pojawiały się komentarze samorządu na ważne dla środowiska tematy: deregulacja, reforma 

rynku audytorskiego, wywiązywanie się z obowiązku nadzoru, struktura rynku. 

KIBR w trakcie kadencji organizowała szereg wydarzeń skierowanych do środowiska 

biegłych rewidentów i do przedsiębiorców. Agencja PR wspierała organizację, przygotowanie 

ekspertów do wystąpień i odpowiadała za obsługę medialną wydarzeń organizowanych lub 

współorganizowanych przez KIBR z partnerami zewnętrznymi. Tak było m.in. w przypadku 

konferencji pt. Samorząd zawodowy zaufania publicznego elementem demokratycznego 

państwa, która odbyła się w dniu 15 października 2013 r. w Senacie RP, III Strategicznego 

Forum Zawodu Księgowego w Warszawie w dniach 7-8.05.2014 r. czy Konferencji Etyka 

w procesach zarządzania, sprawozdawczości i rewizji finansowej organizowanej w dniu 

24 listopada 2014 r. Agencja wspierała też promocję w mediach konferencji konsultacyjnych 

organizowanych przez EFRAG wraz z Komitetem Standardów Rachunkowości, 

we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce i Krajową Izbą Biegłych 

Rewidentów. 

KIBR w ramach obchodów z okazji XX-lecia istnienia zdecydowało się na wydanie 

specjalnej publikacji jubileuszowej. Agencja PR opracowała koncepcję wydawnictwa 

i koordynowała prace nad całym procesem powstawania książki. Premiera wydawnictwa 

miała miejsce przy okazji gali obchodów jubileuszu – egzemplarz albumu otrzymał każdy 

z zaproszonych gości. 

KIBR po rekomendacji Agencji PR zdecydował się stworzyć na stronie internetowej 

samorządu nowy dział Aktualności, w którym publikowane są wywiady, informacje istotne 

dla środowiska, relacje z wydarzeń. Za opracowanie tekstów, wywiady z ekspertami 

i redakcję odpowiedzialna jest Agencja Forward PR. Od momentu stworzenia sekcji 

na stronie opublikowano kilkadziesiąt informacji. Cyklicznie pojawiały się wywiady 

z Józefem Królem na tematy bieżące i ważne dla środowiska, opublikowana została 

m.in. rozmowa z Andrzejem S. Nartowskim, prezesem Polskiego Instytutu Dyrektorów 

na temat kompetencji członków rad nadzorczych i komitetów audytu. Z analiz Biura 

samorządu wynika, że ta część strony internetowej KIBR jest ceniona i odwiedzana przez 

użytkowników serwisu. 

Agencja Forward PR opracowała program promocji zawodu na uczelniach wyższych 

Biegły rewident. Zawód z perspektywą. Program skierowany został do studentów polskich 

uczelni, na których wykładane są kierunki związane z ekonomią, rachunkowością 

i zarządzaniem. Celem programu jest poszerzanie wiedzy o użyteczności zawodu biegłego 

rewidenta wśród studentów kierunków oraz zachęcenie studentów do kształcenia się i wyboru 

kariery biegłego rewidenta, poprzez pokazanie zawodu jako atrakcyjnej i ciekawej 

perspektywy rozwoju zawodowego. O realizacji programu zdecyduje przyznanie środków 

z SPPW. 
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Krajowa Izba Biegłych Rewidentów podjęła decyzję o rozszerzeniu działań służących 

promocji idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). 

KIBR w swoim działaniu stara się postępować w zgodzie z ideą społecznej 

odpowiedzialności biznesu i promować ideę CSR w środowisku biegłych rewidentów. 

Samorząd swoją postawą stara się wytaczać dobre praktyki dla skupionych wokół KIBR 

biegłych rewidentów i firm audytorskich. Na prośbę Izby, Agencja Forward PR stworzyła 

koncepcję platformy CSR KIBR i zajęła się opracowaniem jej merytorycznej zawartości. 

Platforma dostępna jest na stronie internetowej KIBR. Użytkownicy serwisu znajdą na niej 

podstawy dotyczące CSR, opisane kwestie związane z raportowaniem danych niefinansowych 

i tworzeniem tzw. raportów społecznych, opis działań samorządu w ramach społecznej 

odpowiedzialności biznesu. Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji w zakresie CSR 

znajdą też informację dotyczącą szkoleń organizowanych przez KIBR. 

 

Do innych działań, służących w minionej kadencji władz samorządu, kontynuowaniu 

działań PR w zakresie wyjaśniania społecznej misji biegłych rewidentów oraz promocji 

zawodu biegłego rewidenta wymienić również należy (w kolejności chronologicznej): 

 w dniu 13 stycznia 2012 r. KRBR podpisała porozumienie z Rachunkowość Sp. z o.o., 

na mocy którego na łamach kwartalnika Audytor w czasopiśmie branżowym 

Rachunkowość stale popularyzowane są tematy interesujące środowisko biegłych 

rewidentów i podmioty uprawnione (w tym m.in. podsumowania najważniejszych decyzji 

podejmowanych w ostatnim czasie przez władze samorządu, publikacje merytoryczne 

z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej, pytania (wraz z odpowiedziami na nie) 

czytelników z zakresu problematyki związanej z rewizją finansową), 

 w dniu 22 maja 2012 r. KRBR podpisała porozumienie ze Stowarzyszeniem Audytorów 

Wewnętrznych IIA Polska, w którym strony zobowiązały się do współpracy dotyczącej 

promowania wiedzy i pozytywnego wizerunku oraz prestiżu zawodowego biegłych 

rewidentów oraz audytorów wewnętrznych, jak również do wymiany informacji, 

doświadczeń i bieżącej wiedzy dotyczącej pracy biegłych rewidentów i audytorów 

wewnętrznych oraz współdziałania przy podejmowaniu i realizacji inicjatyw mających 

na celu podnoszenie poziomu kwalifikacji członków obu organizacji, 

 w dniu 23 kwietnia 2013 r. KRBR nawiązała współpracę z Polskim Instytutem 

Dyrektorów (PID), stając się mecenasem tej organizacji. Na mocy porozumienia obie 

strony wspólnie budują dobre praktyki współpracy pomiędzy spółkami a biegłym 

rewidentem, co w dłuższej perspektywie ma się przyczynić do wzrostu zaufania 

inwestorów do efektów pracy członków naszego samorządu. Biegli rewidenci dzięki tej 

współpracy mogą liczyć na liczne korzyści, w tym m.in. brać udział (w roli ekspertów) 

w wydarzeniach organizowanych przez PID, uczestniczyć, na preferencyjnych 

warunkach, w seminariach i konferencjach organizowanych przez PID, otrzymać 

rekomendację KIBR do wpisu na listę kandydatów na profesjonalnych członków rad 

nadzorczych i komitetów audytu, prowadzoną przez PID, 

 w dniu 16 czerwca 2014 r. KRBR podjęła współpracę z Akademicką Fundacją 

Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka, zasłużonego byłego Prezesa KRBR. 

Fundacja stawia sobie za zadanie promowanie i wspieranie utalentowanych studentów 

i absolwentów uczelni wyższych zajmujących się problematyką rachunkowości i audytu. 

Na jesieni 2014 r. KRBR z Fundacją zainaugurowały pierwszą edycję wspólnego 

konkursu na najlepszą pracę magisterską podejmującą tematykę rewizji finansowej. 

Konkurs patronatem objęło Ministerstwo Finansów. W najbliższym czasie współpraca 

ma zostać rozszerzona o prowadzenie kampanii edukacyjnych na wybranych uczelniach 

wyższych, 
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 w dniu 4 lipca 2014 r. KRBR podpisała porozumienie o współpracy z CSRinfo, które 

angażuje samorząd biegłych rewidentów w projekt edukacyjny dotyczący społecznej 

odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Celem projektu jest zwiększenie 

świadomości i aktywności wśród członków rad nadzorczych w zakresie CSR. Cele 

organizator planuje osiągnąć dzięki analizie pracy rad nadzorczych (zorganizowanie 

badania wśród członków rad nadzorczych) oraz opracowaniu podręcznika i standardu 

praktyk dla członków rad nadzorczych. W ramach niniejszego projektu strony planują 

również zorganizowanie panelu dyskusyjnego z udziałem interesariuszy, cyklu 

seminariów dla przedstawicieli rad nadzorczych oraz spotkania prasowego, 

 KIBR objęła patronatem honorowym III Polski Kongres Prawa Podatkowego 

organizowany przez Instytut Allerhanda, który odbył się w dniu 14 kwietnia 2015 r. 

w Warszawie. 

 

c) działania na rzecz przestrzegania standardów etycznych przez biegłych rewidentów 

i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, 

 

KRBR powołała w dniu 2 sierpnia 2011 r. Komisję ds. etyki, która realizuje funkcje 

opiniodawcze i doradcze na rzecz Krajowej Rady, m.in. w zakresie implementacji Kodeksu 

etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) 

do stosowania przez polskich biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania 

sprawozdań finansowych, opracowywania stanowisk w zakresie prawidłowości stosowania 

zasad zawartych w zasadach etyki zawodowej biegłych rewidentów, współpracy 

z instytucjami i organizacjami w sprawach dotyczących etyki zawodowej biegłych 

rewidentów (w szczególności z Grupą Roboczą Federacji Europejskich Księgowych (FEE) 

ds. etyki), upowszechniania zasad etyki, jako wzorca postępowania etycznego i gwaranta 

niezależności. 

 

W okresie sprawozdawczym, tuż po rozpoczęciu nowej kadencji otrzymano informację 

o zatwierdzeniu przez KNA uchwały KRBR poprzedniej kadencji w sprawie zasad etyki 

zawodowej biegłych rewidentów, na mocy której od dnia 1 stycznia 2012 r.  jako zasady 

etyki zawodowej biegłych rewidentów  wprowadzono Kodeks etyki zawodowych księgowych 

IFAC. Zastąpił on obowiązujące dotąd zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów. 

W uchwale wprowadzającej Kodeks IFAC zawarto postanowienie, zgodnie z którym 

w sprawach nieuregulowanych lub uregulowanych odmiennie w Kodeksie IFAC niż 

w ustawie z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach… należy stosować przepisy ustawy. 

Nowe zasady różnią się od poprzednich budową oraz założeniami koncepcyjnymi. 

Obowiązujące do końca 2011 r. zasady etyki zostały zbudowane w oparciu o reguły 

(ang. rules-based approach), stanowiące zbiór zakazów i nakazów do przestrzegania dla 

biegłego rewidenta, natomiast Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC zbudowany jest 

w oparciu o zasady (ang. principal-based approach), co oznacza, że w dużej mierze dokument 

ten wskazuje, iż w związku z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta mogą zachodzić 

sytuacje, w których m.in. jego niezależność oraz bezstronność mogą nie być zachowane 

i w związku z tym zachodzi potrzeba zastosowania odpowiednich środków zapobiegawczych 

(tzw. zabezpieczeń). 

Nowym zasadom etyki KRBR poświęciła w listopadzie 2011 r.  we współpracy z Wolters 

Kluwer Polska Sp. z o.o.  cykl bezpłatnych seminariów, które odbyły się w pięciu 

regionalnych oddziałach samorządu. 

 

W dniu 24 listopada 2014 r. w Warszawie KRBR zorganizowała konferencję pt. Etyka 

w procesach zarządzania, sprawozdawczości i rewizji finansowej. W trakcie trzech paneli 
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dyskusyjnych, zaproszeni goście starali się odpowiedzieć na pytania, dotyczące postrzegania 

kwestii etyki w biznesie, opłacalności przestrzegania zasad etycznych w dzisiejszych czasach 

czy roli etyki w procesie wzrostu zaufania między partnerami biznesowymi. Do dyskusji 

panelowych zaproszeni zostali teoretycy, doradcy w biznesie, przedstawiciele sektorów 

bankowego i giełdowego, pracodawcy i reprezentanci świata biznesu, przedstawiciele 

międzynarodowych organizacji księgowych oraz organy nadzoru nad rynkiem. Partnerami 

wydarzenia byli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polski Instytut Dyrektorów 

oraz Akademia Leona Koźmińskiego. Konferencja zrealizowana została w ramach SPPW.  

 

W 2014 r. KRBR podjęła decyzję o opublikowaniu na stronie internetowej samorządu 

komunikatu KNA, dotyczącego zagrożeń etycznych związanych z działaniem przez biegłych 

rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych jako rewident 

ds. szczególnych. 

 

W dniu 5 maja 2015 r. KRBR planuje podjąć uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, która zaktualizuje część obowiązującego 

Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC (tłumaczenie dotyczy paragrafów 

poświęconych: konfliktowi interesów, osobom sprawującym nadzór, naruszeniom wymogów 

kodeksu, jak również odnosiło się do fragmentów słownika pojęć, zawartego w Kodeksie). 

 

d) aktywny udział biegłych rewidentów w tworzeniu prawa dotyczącego funkcjonowania 

profesji biegłych rewidentów na arenie krajowej i międzynarodowej, 

 

KRBR powołała w dniu 2 sierpnia 2011 r. Komisję do opiniowania aktów prawnych, która 

realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz Krajowej Rady, m.in. w zakresie 

monitorowania, analizy i opiniowania projektowanych zmian legislacyjnych w zakresie prawa 

gospodarczego, finansów, rachunkowości oraz rewizji finansowej i zawodu biegłego 

rewidenta; uczestnictwa w charakterze ekspertów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 

na etapie tworzenia prawa w ww. zakresie, przygotowywania opracowań i projektów zmian 

w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących istotnych kwestii dla wykonywania 

zawodu biegłego rewidenta, funkcjonowania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz 

środowiska gospodarczego. 

 

W okresie minionej kadencji, obok zmian regulacyjnych na poziomie Unii Europejskiej, 

w Polsce trwały procesy deregulacyjne. W ich efekcie, w ramach tzw. II transzy deregulacji, 

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w dniu 14 maja 2014 r. ustawę o ułatwieniu 

dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, na mocy której zmieniono 

przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach… Zmiany weszły w życie 

z dniem 1 stycznia 2015 r. Do najbardziej znaczących zmian wynikających z deregulacji 

należy zaliczyć: 

 wprowadzenie możliwości dla biegłych rewidentów wykonywania czynności rewizji 

finansowej na podstawie umowy cywilno-prawnej bez ograniczeń (dotychczas ta forma 

wykonywania zawodu dopuszczona była wyłącznie dla osób, które nie były nigdzie 

zatrudnione i nie prowadziły działalności gospodarczej), 

 w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego: wprowadzenie 3-letniego cyklu 

rozliczeniowego dla wypełnienia obowiązku szkolenia, możliwość odbycia części szkoleń 

obligatoryjnych w ramach samokształcenia zawodowego, możliwość odbycia szkolenia 

w terminie późniejszym, 

 w zakresie postępowania kwalifikacyjnego dla biegłych rewidentów: umożliwienie 

zwolnienia kandydatów ze wszystkich egzaminów pisemnych, możliwość zwolnienia 
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kandydatów z obowiązku odbycia praktyki i aplikacji, zmiana formy egzaminu 

dyplomowego. 

 

Komisja w okresie minionej kadencji otrzymała 425 projektów aktów prawnych, spośród 

których zaopiniowała 28. Do najważniejszych projektów aktów prawnych, opiniowanych 

przez Komisję, należały: 

 projekt nowelizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 Leasing, najem 

i dzierżawa, 

 projekt ustawy o doradztwie podatkowym, 

 projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczegółowych 

wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu 

publicznego, 

 projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE 

w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, 

 projekt ustawy o rachunkowości, 

 projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, 

 projekt założeń projektu ustawy o biegłych sądowych, 

 projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych, 

 projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

 projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. 

 

W okresie sprawozdawczym KRBR podejmowała decyzje o rekomendacji do składu 

Komitetu Standardów Rachunkowości (VI oraz VII kadencji) przedstawicieli samorządu 

biegłych rewidentów. Przedstawicielami KIBR w obu kadencjach są: Tomasz Konieczny, 

Danuta Krzywda, Ernest Podgórski, Anna Sirocka oraz Renata Sochacka.  

 

e) współpracę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z Komisją Europejską 

i opiniotwórczymi ośrodkami międzynarodowymi, 

 

KRBR powołała w dniu 2 sierpnia 2011 r. Komisję ds. współpracy międzynarodowej, 

która realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz Krajowej Rady, m.in. w zakresie 

współpracy z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi biegłych 

rewidentów w sprawach dotyczących wykonywania zawodu, współpracy z europejskimi 

i międzynarodowymi organizacjami stanowiącymi standardy rewizji finansowej, współpracy 

z polskimi, europejskimi i międzynarodowymi organizacjami stanowiącymi standardy 

rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, współpracy z Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej i Parlamentem Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie spraw międzynarodowych, 

koordynacji współpracy pozostałych komisji Rady z europejskimi i międzynarodowymi 

organizacjami zrzeszającymi biegłych rewidentów w sprawach dotyczących wykonywania 

zawodu. 

 

W dniu 13 października 2010 r. Komisja Europejska wydała Zieloną Księgę: Polityka 

badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu. Oficjalnie zapoczątkowała 

ona zmiany dotyczące wykonywania zawodu biegłego rewidenta i funkcjonowania 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Po ich analizie przez 

regulatorów, środowiska zawodowe oraz przez otoczenie zewnętrzne, wydane zostały 
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następujące dwa akty prawne, które w sposób zasadniczy zmieniają dotychczasowy stan 

prawny w przedmiotowym względzie: 

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16.04.2014 r. 

zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań 

finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, oraz 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. 

w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań 

finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE. 

Przepisy ww. aktów prawnych opublikowano w dniu 27.05.2014 r. Przepisy dyrektywy 

2014/56/UE (ale także – pomimo zasady bezpośredniego stosowania – niektóre przepisy 

rozporządzenia Nr 537/2014) wymagają transpozycji do prawa polskiego. Terminem 

granicznym w tym względzie jest data 17.06.2016 r. (obowiązek bezpośredniego stosowania 

wymogów rozporządzenia nr 537/2014 wskazany został właśnie od tego dnia). Krajowa Rada 

minionej kadencji wypracowała stanowisko Izby wobec zmian proponowanych przez Unię 

Europejską i upubliczniła je na stronie internetowej samorządu. 

Głównym celem przeprowadzanych przez Unię Europejską zmian jest wzmocnienie 

zaufania inwestorów do rzetelności danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych 

podmiotów gospodarczych. Wypracowanie ww. dokumentów nie było łatwe, o czym 

świadczy fakt, iż celem osiągnięcia kompromisu Unia Europejska wprowadziła do 51 opcji 

w dyrektywie 2014/56/UE oraz 32 opcje w rozporządzeniu Nr 537/2014 do wyboru przez 

państwa członkowskie Wspólnoty. 

Zmiany wprowadzane na podstawie ww. aktów prawnych do krajowych porządków 

prawnych mają za zadanie spowodować m.in.: 

 wzmocnienie roli komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, 

 wspieranie odpowiedzialności i przejrzystości dzięki dodatkowym elementom 

sprawozdawczym, 

 wzmocnienie nadzoru i przejrzystości w procedurze powołania podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań finansowych, 

 wprowadzenie obowiązkowej rotacji, 

 zagwarantowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, 

 wspieranie badania wspólnego, 

 wspieranie bezpiecznego rynku dzięki utworzeniu Komitetu Europejskich Organów 

Nadzoru Audytowego (KEONA). 

W związku z konsultacjami prowadzonymi przez Departament Rachunkowości i Rewizji 

Finansowej w Ministerstwie Finansów, KRBR przekazała do Ministerstwa Finansów 

stanowisko samorządu w sprawie wdrożenia postanowień dyrektywy 2014/56/UE 

zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań 

finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (…) oraz rozporządzenia 

Nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań 

sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (…), jednocześnie udostępniając 

je na stronie internetowej samorządu. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie 

zostały upublicznione rozwiązania, jakie regulator planuje wprowadzić w tym względzie. 

W dniu 20 czerwca 2013 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę 2013/34/UE 

w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

i powiązanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów jednostek (zastępującą Czwartą 

i Siódmą dyrektywę prawa spółek). Kraje członkowskie mają czas na jej implementację 

do 20.07.2015 r. Nowa dyrektywa zawiera propozycje podniesienia progów badania. Wobec 

niebezpieczeństwa możliwości bezpośredniej transpozycji przepisów w tym względzie 

do prawa krajowego, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów w dniu 21.12.2014 r. skierowała 

do Ministerstwa Finansów stanowisko, w którym m.in. negatywnie wypowiedziała się 
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w sprawie możliwości podniesieniem progów badania, argumentując, że oznaczałoby 

to poszerzenie kręgu podmiotów gospodarczych zwolnionych z obowiązku weryfikacji 

swoich sprawozdań finansowych. Z treści poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 

o rachunkowości wynika, iż progi badania pozostaną na niezmienionym poziomie. 

 

W okresie minionej kadencji przedstawiciele KIBR współpracowali na bieżąco 

m.in. z następującymi zagranicznymi organizacjami zawodowymi: 

 Federacja Europejskich Księgowych (Fédération des Experts-comptables Européens – 

Federation of European Accountants - FEE), 

 Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants –

IFAC), 

 Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Edukacji i Badań w Zakresie Rachunkowości 

(International Association For Accounting Education & Research – IAAER), 

 Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (European Financial 

Reporting Advisory Group – EFRAG), 

 Instytut Biegłych Księgowych i Rewidentów Anglii i Walii (Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales – ICAEW), 

 Association of Chartered Certified Accountants – ACCA, 

 Organizacja Ekspertów i Licencjonowanych Księgowych Rumunii (The Body of Expert 

and Licensed Accountants of Romania – CECCAR), 

 Krajowa Izba Biegłych Rewidentów we Francji (Compagnie Nationale des Commissaires 

aux Comptes – CNCC, 

 Międzynarodowa Federacja Ekspertów Księgowych Krajów Frankofońskich (Fédération 

Internationale des Experts-Comptables Francophones - FIDEF). 

W okresie sprawozdawczym Przedstawiciele KIBR czynnie uczestniczyli w pracach 

następujących grup roboczych FEE: ds. etyki i kompetencji zawodowych, ds. ładu 

korporacyjnego i prawa spółek, ds. rewizji finansowej/ds. polityki rewizji finansowej i usług 

atestacyjnych), ds. sektora publicznego oraz: forum ds. Małych i Średnich Firm Audytorskich, 

grupy zadaniowej FEE ds. Małych i Średnich Firm Audytorskich, grupy zadaniowej FEE 

ds. polityki w zakresie rewizji finansowej w sprawie wpływu propozycji Komisji Europejskiej 

na Małe i Średnie Firmy Audytorskie, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa oraz organizacje 

członkowskie, grupy zadaniowej FEE ds. wyboru audytora. 

Dodatkowo przedstawiciele KRBR brali udział w posiedzeniach Rady FEE, Zarządu FEE 

oraz Zgromadzenia Członków FEE. 

W dniu 30 sierpnia 2013 r. Krajowa Rada rekomendowała Marię Rzepnikowską 

na członka Zarządu FEE. Ww. kandydatura została przyjęta podczas Statutowego 

Zgromadzenia Członków FEE – w drodze głosowania – w dniu 18.12.2013 r. 

Podczas Walnego zgromadzenia IAAER w lutym 2013 r. Danuta Krzywda została 

wybrana na stanowisko Wiceprezesa IAAER na lata 2013-2014, a w listopadzie 2014 r. 

podczas spotkania IAAER w trakcie Światowego Kongresu Wykładowców i Naukowców 

w Zakresie Rachunkowości, została ponownie wybrana na to stanowisko na kadencję 2014-

2015. 

KRBR, we współpracy z podmiotem Ernst & Young Audit Sp. z o.o., delegowała 

wspólnego reprezentanta do prac Grupy Ekspertów Technicznych (Technical Experts Group 

 TEG) przy EFRAG.  

 

W ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi KRBR – wraz z KSR i SKwP 

– współpracuje przy organizacji konferencji konsultacyjnych Europejskiej Grupy Doradczej 

ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). 
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W listopadzie 2012 r. odbyły się konsultacje, których przedmiotem był dokument 

dyskusyjny dotyczący ramowych założeń w zakresie ujawniania informacji 

w sprawozdaniach finansowych. Dokument został wydany w ramach inicjatywy, której celem 

jest wpływanie na kierunki zmian w MSSF poprzez przedstawianie Radzie 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) propozycji i rozwiązań, które 

wydają się najwłaściwsze z europejskiego punktu widzenia. Konferencję poprzedziły, 

odbywające się tego samego dnia, warsztaty konsultacyjne, na temat przeglądu 

powdrożeniowego MSSF 8 Segmenty operacyjne. 

 

Na przełomie 2012 i 2013 r. w Polsce odbył się kolejny okresowy przegląd mający 

na celu ocenę wdrożenia postanowień Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych 

funkcjonariuszy publicznych w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych. Przeglądu 

dokonywała Grupa Robocza OECD ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach 

Handlowych. Biegli rewidenci byli jedną z grup objętych ww. przeglądem, z uwagi 

na ustawowy obowiązek niezwłocznego zawiadamiania organu powołanego do ścigania 

przestępstw w przypadku, gdy w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej, 

dowiedzą się o przyjęciu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy przez 

funkcjonariusza publicznego. W przeglądzie brali więc udział przedstawiciele KIBR. 

 

KIBR była gospodarzem VI spotkania transgranicznego, które odbyło się w dniu 

13 czerwca 2013 r. w Warszawie. Inicjatorem corocznych spotkań Unii Regionalnej na rzecz 

Rozwoju Zawodu Księgowego i Biegłego Rewidenta (The Regional Union for Progress of the 

Accountancy and Audit Profession – RUPAAP) jest CECCAR, która zorganizowała pierwszą 

tego typu konferencję już w 2007 r. Przesłaniem spotkań jest rozwój i promocja współpracy 

pomiędzy organizacjami zawodowymi z regionu, wzajemna pomoc i wsparcie w rozwoju 

profesji oraz utworzenie jednolitego regionalnego głosu w ramach zawodu księgowego 

i biegłego rewidenta. Oprócz przedstawicieli organizacji zawodowych z regionu na spotkania 

transgraniczne zapraszani są również reprezentanci takich organizacji międzynarodowych, jak 

FEE, IFAC, FIDEF czy Bank Światowy. 

 

W dniach 7-8 maja 2014 r. KRBR, we współpracy z ICAEW oraz Stowarzyszeniem 

Księgowych w Polsce w Warszawie współorganizowała Strategiczne Forum Zawodu 

Księgowego. Podczas obrad jego uczestnicy dyskutowali, m.in. o: zmianach otoczenia oraz 

sposobach, w jakie organizacje zawodowe mogą się do tych zmian dopasowywać, 

odpowiadaniu na potrzeby interesariuszy zewnętrznych oraz potrzeby gospodarek krajowych, 

planowaniu strategicznym, finansowaniu, strukturach i podstawach prawnych działania 

organizacji zawodowych, nowych formach współpracy międzynarodowej, a także odbyła się 

dyskusja na temat współpracy organizacji zawodowych z organami nadzoru i innymi 

organami władzy publicznej. 

 

W dniu 15 lipca 2014 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy KIBR 

a Federacją Biegłych Rewidentów, Księgowych i Managerów Finansowych Gruzji 

(The Federation of Auditors, Accountants and Financial Managers of Georgia  GFAAFM), 

na mocy której strony realizują działania, mające na celu promowanie i rozwijanie zawodu 

biegłego rewidenta oraz księgowego, a także ochrony wspólnych interesów zawodowych 

i biznesowych w obu krajach. 

 

W dniu 15 stycznia 2015 r. w Warszawie doszło do podpisania między KIBR a ACCA 

porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju i promocji kwalifikacji zawodowych, wymiany 

wiedzy i doświadczeń w obszarze kształcenia i egzaminowania specjalistów z obszarów 
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finansów i rachunkowości. Na mocy porozumienia obie organizacje zobowiązały się 

do podejmowania działań na rzecz promocji standardów zawodowych zgodnych z MSRF, 

etyką zawodową oraz przyczyniających się utrzymywania wysokiej jakości wykonywania 

zawodu przez swoich członków. W ramach porozumienia KIBR i ACCA będą dzielić się 

również swoimi poglądami na temat rozwoju rachunkowości i rewizji finansowej w Polce 

i na świecie, a także podejmować wspólne inicjatywy na forum krajowym 

i międzynarodowym. 

 

Na bieżąco wypełniano, na prośbę międzynarodowych organizacji zawodowych, ankiety 

dotyczące funkcjonowania zawodu biegłego rewidenta w Polsce oraz wdrażania regulacji 

europejskich. W okresie sprawozdawczym udzielono odpowiedzi łącznie na 46 ankiet, w tym 

w 2 przypadkach były to ankiety skierowane do środowiska biegłych rewidentów, 

udostępnione na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Dotyczyły one 

zasad rachunkowości obowiązujących małe i średnie przedsiębiorstwa (ankieta Komisji 

Europejskiej skierowana do użytkowników sprawozdań finansowych oraz osób 

je sporządzających, mająca na celu opracowanie przewodnika dla MŚP) oraz działalności 

małych i średnich firm audytorskich, problemów, z jakimi się borykają, oraz wyzwań 

i perspektyw rozwoju (ankieta IFAC). 

 

W dniach 27-29 maja 2015 r. w Arłamowie odbędzie się XV Zjazd Prezesów Izb 

Biegłych Rewidentów: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Na Zjazd zaproszony został także 

Peter Kriz, Prezes FEE oraz przedstawiciele Banku Światowego. Obrady poświęcone będą 

w głównej mierze kwestiom związanym z europejską reformą audytu, w tym wdrażania 

w poszczególnych krajach Wspólnoty zapisów zmienionej dyrektywy 2006/43/WE oraz 

związanym z tym podziałem zadań pomiędzy samorządy i organy nadzoru publicznego. 

Uczestnicy spotkania będą również dyskutować na temat wprowadzania w ich krajach MSRF 

i rodzajach wsparcia, jakiego organizacje zawodowe mogą w tym zakresie udzielić swoim 

członkom. 

 

f) inicjowanie corocznych konferencji gospodarczych organizowanych we współpracy 

z innymi samorządami zawodowymi oraz organizacjami gospodarczymi, 

 

 W minionej kadencji KRBR zapoczątkowała organizację corocznych ogólnopolskich 

konferencji z cyklu Audyt dla Bezpieczeństwa i Rozwoju Biznesu. Są one ważnym forum 

wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami biznesu, organizacjami kształtującymi 

praktyki rynkowe i instytucjami regulującymi, dzięki czemu przyczyniają się do promowania 

zawodu biegłego rewidenta.  

Pierwsza edycja konferencji, zatytułowana Ryzyko pod kontrolą, odbyła się w dniu 

10 maja 2012 r., w Warszawie. Obrady konferencji były próbą identyfikacji i analizy źródeł 

ryzyka w działalności gospodarczej. Konferencja zgromadziła ok. 210 osób niebędących 

biegłymi rewidentami. 

Konferencja w 2012 r. była szczególna nie tylko ze względu, iż zapoczątkowała cykl 

wydarzeń w tym względzie, ale również dlatego, iż stanowiła część obchodów XX-lecia 

działalności samorządu biegłych rewidentów. Z tego względu KRBR minionej kadencji 

powołała Komitet organizacyjny obchodów XX rocznicy powstania Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów, który realizował funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz Rady w zakresie 

organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia działalności samorządu, w tym m.in. w zakresie 

organizacji niniejszej konferencji (koordynatorem działań Komitetu w imieniu Józefa Króla 

była Jadwiga Szafraniec). 
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Kolejna edycja konferencji odbyła się w dniu 9 maja 2013 r. w Warszawie i dotyczyła 

relacji Biegły rewident – Akcjonariat – Zarząd. Tematem przewodnim była współpraca 

biegłego rewidenta z rynkiem i tymi jego uczestnikami, którzy przybrali najbardziej dojrzałą 

formę spółki – spółkami akcyjnymi. W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób spoza 

środowiska biegłych rewidentów. 

W 2014 r. konferencja odbyła się w dniu 22 maja, również w Warszawie. Tematem 

trzeciej edycji było Odpowiedzialne raportowanie. Podczas obrad szukano odpowiedzi 

na pytanie, jak mierzyć i prezentować działalność w zakresie społecznej odpowiedzialności 

biznesu (CSR). Zastanawiano się, czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu jest to obszar 

do budowy przewagi firmy i podnoszenia jej konkurencyjności, a także rozmawiano 

o rosnącej roli raportowania działań CSR w komunikacji z otoczeniem firmy oraz o kierunku, 

w jakim zmierza raportowanie. Również i w tym roku wydarzenie zgromadziło ok. 100 

niebędących biegłymi rewidentami.  

Relacje z konferencji pojawiały się corocznie w czołowych dziennikach biznesowych: 

Rzeczpospolitej i Dzienniku Gazecie Prawnej. 

W dniu 19 maja 2015 r. w Warszawie odbędzie się czwarta już edycja Konferencji. Jej 

tytułem będzie: Start-up z przyszłością. Zaproszeni eksperci będą mówić m.in. o: sposobach 

pozyskania finansowania, sposobach wejścia na rynek, utrzymania się na nim i ekspansji 

na rynki zagraniczne. Konferencja będzie okazją do szerszego przyjrzenia się warunkom 

rozwojowym polskich projektów start-upowych, a także do możliwości poznania, na gruncie 

doświadczeń zaproszonych ekspertów i przedstawicieli biznesu, szans i ograniczeń, jakie 

towarzyszą innowacyjnym przedsięwzięciom. 

 

g) inicjowanie działań szkoleniowych w zakresie regulacji rachunkowości polskiej, 

MSR/MSSF oraz krajowych standardów rewizji finansowej. 

 

W kwietniu 2011 r. rozpoczął się cykl szkoleń pt. Przyjęcie i wdrożenie 

Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Obecne KRBR kontynuuje rozpoczęte 

w poprzedniej kadencji szkolenia organizowane w ramach współpracy KIBR 

z Ministerstwem Finansów oraz Bankiem Światowym w oparciu o SPPW. 

 

W związku z planowanym przyjęciem do prawa unijnego MSRF i zastąpienia nimi 

w Polsce krajowych standardów rewizji finansowej, w kwietniu 2011 r. rozpoczął się cykl 

szkoleń pt. Przyjęcie i wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. 

Szkolenia organizowane było w ramach współpracy KIBR z Ministerstwem Finansów oraz 

Bankiem Światowym w oparciu o SPPW. Zgodnie z przyjętymi założeniami szkolenie miało 

charakter modułowy i realizowane było w latach 2011-2014 w następującym układzie: 

 Moduł I Wprowadzenie do tematyki Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, 

 Moduł II Planowanie oraz przeprowadzenie badania, 

 Moduł III Raportowanie, 

 Moduł IV Powtórka oraz zastosowanie MSRF w studium przypadku.  

Za dobór i przygotowanie wykładowców oraz obsadę dydaktyczną poszczególnych grup 

zajęciowych a także opracowanie i wydanie materiałów szkoleniowych odpowiadała wybrana 

w postępowaniu przetargowym przez Bank Światowy firma BPP Professional Education 

Sp. z o.o. (BPP). Rekrutacja na szkolenia odbywała się wyłącznie za pośrednictwem części 

regionalnych oddziałów samorządu. Szkolenie adresowane było w pierwszej kolejności 

do biegłych rewidentów wykonujących zawód. Mogli w nim jednak również uczestniczyć 

biegli rewidenci, którzy mieli zamiar rozpocząć wykonywanie zawodu, a także aplikanci. 
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Na wniosek regionalnych oddziałów KIBR, w 2012 r. Bank Światowy wyraził zgodę 

na zwiększenie liczby grup szkoleniowych z pierwotnie zaplanowanych 111 do 128. 

Szkolenia odbywają się w RO KIBR. 

Po aktualizacji w połowie 2014 r. założeń SPPW – na podstawie zgłaszanych przez 

KIBR propozycji – uruchomione zostały szkolenia dla 4 grup podstawowych oraz 

2 zaawansowanych z zakresu tematycznego Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej (we wcześniejszych latach szkolenie to było w całości 

koordynowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce). Szkolenie kompleksowe 

z MSSF (96 godzin zajęć) zorganizowane zostało we współpracy z regionalnymi oddziałami 

KIBR w: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu oraz Warszawie. Łącznie uczestniczyło w nim 127 

osób, natomiast szkolenie zaawansowane MSSF (48 godzin zajęć) zorganizowane zostało 

we współpracy z regionalnymi oddziałami KIBR w Poznaniu i Warszawie i łącznie 

uczestniczyło w nim 60 osób. 

Dodatkowo w 2015 r. odbywały się (trwające na dzień sporządzenia niniejszego 

sprawozdania) jednodniowe szkolenia organizowane przez Bank Światowy i BPP z tematu 

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – aktualizacja. Uczestnikami 

szkolenia w pierwszej kolejności były osoby, które ukończyły kompleksowe i zaawansowane 

kursy MSSF oraz wykonujący zawód biegli rewidenci. Zajęcia dla 20 grup odbywały się 

w różnych częściach Polski i były bezpośrednio koordynowane przez Bank Światowy i firmę 

BPP. 

 

3. Działania na rzecz samorządu, w tym: 

a) konstruktywne współdziałanie z Komisją Nadzoru Audytowego, 

 

KRBR na bieżąco konstruktywnie współpracuje z Komisją Nadzoru Audytowego, 

m.in. konsultując projekty swoich uchwał, wyjaśniając w trybie roboczym wątpliwości 

dotyczące interpretacji zapisów ustawowych, a także udzielając KNA wymaganych 

wyjaśnień. 

W minionym okresie KRBR ściśle współpracowała z przedstawicielami KNA przy 

tworzeniu projektów uchwał w sprawie wprowadzenia, jako krajowych standardów rewizji 

finansowej międzynarodowych standardów rewizji finansowej, międzynarodowych 

standardów usług przeglądu oraz międzynarodowych standardów usług atestacyjnych oraz 

wprowadzenia, jako zasad wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych, Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1. 

KRBR na bieżąco zamieszczała na swojej stronie internetowej materiały, o które 

zwracało się KNA, a także przedstawiciele Rady, w tym Prezes KRBR, spotykali się 

z członkami KNA. 

Reprezentanci KNA brali udział w II edycji organizowanej przez KIBR konferencji 

z cyklu Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego, a także w Dorocznych 

Konferencjach Audytingu. 

W dniu 9 kwietnia br. KRBR rekomendowała dwóch przedstawiciel KIBR (pana Jacka 

Hryniuka i pana Sławomira Mirkowskiego) na nowa kadencję KNA, która rozpoczęła się 

z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

b) podejmowanie działań zmierzających do integracji środowiska biegłych rewidentów, 

 

Działania integracyjne podejmowane są głównie przez regionalne oddziały KIBR. 

KRBR, w ramach działań integracyjnych środowiska organizuje, m.in. Doroczne Konferencje 

Audytingu. 
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W minionej kadencji KRBR zorganizowano cztery konferencje, które tradycyjnie odbyły 

się w Jachrance k. Warszawy. Udział w konferencjach audytingu był dla biegłych rewidentów 

jedną z alternatywnych propozycji wypełnienia ustawowego obowiązku w zakresie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. 

Mając na względzie powyższe, KRBR minionej kadencji powołała Komitet 

organizacyjny dorocznych konferencji audytingu, który realizował funkcje opiniodawcze 

i doradcze na rzecz Rady w zakresie organizacji tych konferencji. 

W dniach 26-28 października 2011 r. odbyła się XII Doroczna Konferencja Audytingu. 

Tematem jej był Wpływ Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej na praktykę 

rewizji finansowej w Polsce. W trakcie konferencji dyskutowano m.in. o niedawno 

przygotowanych przez Komisję Europejską propozycji nowych rozwiązań systemowych, 

zainicjowanych Zieloną Księgą i dotyczących, między innymi, zakresu stosowania i trybu 

wdrożenia przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej Międzynarodowych Standardów 

Rewizji Finansowej. 

XIII Doroczna Konferencja Audytingu pt. Stan i perspektywy rewizji finansowej odbyła 

się w dniach 24-26 października 2012 r. W trakcie konferencji zastanawiano się m.in. nad 

odpowiedzią na pytanie o kierunek, w którym zmierza rewizja finansowa. XIII Konferencja 

stanowiła część obchodów przypadającego na 2012 r. jubileuszu XX-lecia działalności KIBR. 

Z tej okazji w przeddzień Konferencji w warszawskim Teatrze Kamienica odbyła się 

uroczysta gala, w której udział wzięły osoby, które w ciągu 20 lat były członkami organów 

samorządu i Komisji Egzaminacyjnej, a także przewodniczyły zarządom (obecnie radom) 

i komisjom rewizyjnym regionalnych oddziałów KIBR. Na galę przybyli także goście z kraju 

i zagranicy reprezentujący organizacje, z którymi współpracuje samorząd. Część artystyczną 

uświetnił koncert zespołu Raz Dwa Trzy. Z okazji XX-lecia KIBR samorząd wydał 

okolicznościową publikację poświęconą historii organizacji i rozwojowi profesji w Polsce. 

W dniach 16-18 października 2013 r. miały miejsce obrady XIV Dorocznej Konferencji 

Audytingu. Temat konferencji brzmiał Usługi biegłego rewidenta w warunkach kryzysu 

finansowego. Podczas obrad dyskutowano m.in. na temat strategii usług biegłego rewidenta 

oraz metodologii wykonywania przez biegłego rewidenta czynności w warunkach 

spowolnienia gospodarczego. 

Jubileuszowa XV Doroczna Konferencja Audytingu, która odbyła się w dniach 22-24 

października 2014 r., zatytułowana została Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej – 

teoria, regulacje, praktyka. Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o wyzwaniach 

stojących przed zawodem w związku z koniecznością implementacji nowych regulacji Unii 

Europejskiej. 

Kolejna, XVI Doroczna Konferencja Audytingu odbędzie się w dniach 21-23 

października 2015 r., również w Jachrance k. Warszawy, a jej tematem będą Zmiany 

w sprawozdawczości rewizji finansowej. Udział w Konferencji pozwoli na zaliczenie 

16 godzin zajęć samokształcenia zawodowego. 

 

c) inicjowanie zmian w organizacji samorządu służących rozwojowi samorządności, 

 

Prace nad zmianami w organizacji samorządu są prowadzone przez powołane przez 

KRBR w dniu 2 sierpnia 2011 r. komisje: do opiniowania aktów prawnych oraz 

ds. opracowania statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i innych dokumentów 

Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, poprzez proponowanie odpowiednich zapisów 

do przyszłego projektu zmian ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 

We wrześniu 2014 r. KRBR przekazała do Ministerstwa Finansów projekt ustawy 

o biegłych rewidentach… z propozycjami zmian odnoszącymi się do całości dokumentu.  
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d) podejmowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do wprowadzenia usług 

alternatywnych świadczonych na rzecz jednostek gospodarczych niepodlegających 

obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych, 

 

Powołana przez KRBR Komisja ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw nadal pracuje nad stworzeniem projektu wytycznych/standardu 

poświęconego proporcjonalnemu stosowaniu MSRF przy badaniach sprawozdań finansowych 

MŚP koncepcją tzw. „uproszczonego przeglądu” (dotyczącego usługi przeglądu, na podstawie 

Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2400 <MSUP 2400>), przy pomocy którego 

usługa ta miałaby być świadczona na rzecz jednostek gospodarczych niepodlegających 

obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych oraz opracowaniem standardu 

dotyczącego usług kompilacyjnych na podstawie Międzynarodowego Standardu Usług 

Pokrewnych 4410 (MSUP 4410). 

 

W dniu 7 listopada 2013 r. w Warszawie KRBR zorganizowała seminarium 

pt. Skalowalność Międzynarodowych Standardów kluczem do efektywnie przeprowadzonego 

badania? (sfinansowane ze środków SPPW). Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom 

zrozumienia prawidłowego stosowania MSRF i MSKJ 1 w Polsce poprzez promowanie 

właściwych praktyk międzynarodowych standardów przy badaniu jednostek z sektora MŚP. 

W trakcie trzech sesji warsztatowych zaproszeni eksperci dyskutowali o tym, że właściwe 

rozpoznanie skalowalności standardów sprawi, że nie będą one barierą w realizacji badań 

MŚP, ale kluczem do efektywnie przeprowadzonego audytu. Wśród uczestników seminarium 

znaleźli się m.in. reprezentanci ACCA, IFAC (w tym Rady Międzynarodowych Standardów 

Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych, The International Auditing and Assurance 

Standards Board - IAASB) oraz Banku Światowego, 

 

e) opracowanie i wdrożenie systemu odznaczeń za zasługi na rzecz środowiska biegłych 

rewidentów i rewizji finansowej, 

 

W dniu 15 stycznia 2013 r. KRBR przyjęła postanowienie w sprawie ustanowienia 

medalu i odznaki Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz przyjęcia procedury ich 

przyznawania, realizując tym samym jeden z postulatów Krajowego Zjazdu Biegłych 

Rewidentów z 2011 r. Na podstawie ww. postanowienia ustanowiono medal KIBR dla osób 

(lub instytucji), które odznaczyły się szczególnymi osiągnięciami na rzecz KIBR oraz na polu 

rewizji finansowej i/lub rachunkowości oraz trzy rodzaje odznak: brązową, srebrną oraz złotą 

 w zależności od stażu lat posiadania uprawnień biegłego rewidenta (do tego okresu dolicza 

się również okres posiadania uprawnień dyplomowanego biegłego księgowego) oraz zakresu 

prac na rzecz KIBR. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania medalem KIBR 

uhonorowano 62 osoby oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (pierwsze medale zostały 

wręczone podczas uroczystej gali z okazji XX-lecia samorządu), odznakami zaś: 201 biegłych 

rewidentów (odznaką brązową), 176 biegłych rewidentów (odznaką srebrną) oraz 146 

biegłych rewidentów (odznaką złotą). 

Przed przyjęciem ww. postanowienia, w dniu 3 lipca 2012 r. KRBR powołała 

na trzyletnią kadencję Kapitułę Odznaczeń Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, w skład 

której weszli (w składzie większość stanowić muzą osoby niebędące członkami KIBR): 

Andrzej Nartowski (Przewodniczący), Andrzej Nowaczewski (Zastępca Przewodniczącego), 

Henryka Bochniarz, Albin Bombik, Romuald Jankowski, Hanna Litwińczuk, Teresa 

Martyniuk, Stanisław Mierzejewski (do dnia 24.09.2013 r.), Irena Sobańska oraz Jadwiga 

Szafraniec (od dnia 24 września 2013 r.). Zadaniem Kapituły jest gromadzenie wpływających 
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do samorządu wniosków o uhonorowanie medalem KIBR, a następnie rekomendowanie 

Krajowej Radzie wybranych przez Kapitułę wniosków do przyznania medalu. 

 

 

 

f) podjęcie działań mających na celu uregulowanie statusu biegłych rewidentów – 

„seniorów” niewykonujących zawodu, w szczególności w zakresie obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego oraz opłacania składek, 

 

W dniach od 10 października 2013 r. do 8 maja 2014 r. Prezes Józef Król uczestniczył 

w szeregu posiedzeń Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem 

biurokracji w Sejmie RP. Komisja ta, pod przewodnictwem posła Adama Szejnfelda, 

zajmowała się projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych. 

Projekt zakładał m.in. deregulację zawodu biegłego rewidenta w ramach tzw. II transzy 

deregulacji. KRBR skierowała do Komisji pismo (dwukrotnie) z propozycjami 

usankcjonowania w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach… instytucji 

„honorowego biegłego rewidenta” (na podobieństwo sędziów w stanie spoczynku). 

Honorowy biegły rewident, w myśl przedstawionej przez samorząd propozycji, pozwalałby 

biegłym rewidentom trwale niewykonującym zawodu na zachowanie tytułu, a jednocześnie 

zwalniałby z konieczności opłacania składki członkowskiej oraz corocznego odbywania 

szkoleń zawodowych. Niestety Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych 

z ograniczaniem biurokracji nie podzieliła poglądów KIBR i nie wprowadziła zmian 

do obowiązującej ustawy w przedmiotowej kwestii. 

W dniu 20.12.2011 r. oficjalnie działalność rozpoczęła, powołana z inicjatywy KRBR, 

Fundacja Seniora, której celami statutowymi są:  

 wspieranie biegłych rewidentów i byłych biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej 

działalności zawodowej, 

 opieka i pomoc społeczna biegłym rewidentom i byłym biegłym rewidentom, 

 aktywizacja biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności zawodowej, 

 działalność w zakresie edukacji i nauki, 

 współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celami 

Fundacji.  

W skład Zarządu Fundacji weszli: Stanisław Leszek (Prezes) oraz Andrzej Nowaczewski. 

Z kolei w skład Rady Fundacji weszli: Ernest Podgórski (Przewodniczący), Jan Letkiewicz 

(Zastępca Przewodniczącego), Krzysztof Burnos, Bogdan Dębicki, Jacek Hryniuk, Józef Król 

oraz Wacław Nitka.  

KRBR minionej kadencji rozpoczęła działania, mające na celu zarejestrowanie Fundacji 

jako organizacji pożytku publicznego, co umożliwiłoby przekazywanie na jej rzecz 1% 

podatku. 

 

g) podjęcie działań mających na celu ustanowienie instytucji Rzecznika praw biegłego 

rewidenta, 

 

Podczas minionej kadencji KRBR nie rozpoczęła prac w tym względzie. 

 

h) okresowe dokonywanie ocen efektywności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 

 

W chwili obecnej nie dokonuje się takiej oceny. 
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W kwestii ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych w minionej kadencji, w dniu 

21 grudnia 2011 r. KIBR udzieliła pełnomocnictwa konsorcjum brokerskiemu Gras Savoye 

Polska Sp. z o.o. oraz Domowi Brokerskiemu VECTOR Sp. z o.o., które przygotowało nową, 

bardziej rozbudowaną i atrakcyjniejszą cenowo ofertę ubezpieczenia dla podmiotów 

uprawnionych. Oferta ta przyjęła kształt Umowy Generalnej pomiędzy Ubezpieczycielem 

HDI ASEKURACJA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (aktualnie TuiR WARTA S.A.) 

a KIBR, na bazie której podmioty uprawnione mogą zawierać obowiązkowe i dobrowolne 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Wśród warunków nowej umowy, na tle 

wcześniejszych ofert wyróżniają pojawiły się m.in. następujące elementy: 

 dodatkowa, nieodpłatna ochrona (w ramach ubezpieczenia obowiązkowego) za szkody 

wyrządzone uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą dokumentów znajdujących się 

w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność, 

 korzystniejsze zasady naliczania składek, uwzględniające rozbicie obrotu na poszczególne 

czynności podlegające ubezpieczeniu, 

 składka minimalna dla podmiotów, które nie wykonują czynności rewizji finansowej, 

 możliwość ubezpieczenia na znacznie wyższych sumach gwarancyjnych, 

 dobrowolne ubezpieczenie z tytułu prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, którego 

zakres nie jest objęty ochroną w ramach ubezpieczenia obowiązkowego, 

 dobrowolne ubezpieczenie karno-skarbowe, dla osób fizycznych będących biegłymi 

rewidentami. 

Jednocześnie pozostawiono możliwość dla podmiotów uprawnionych wyboru płatności 

ratalnej bez zwyżki składki, jak również honorowanie zniżek za bezszkodowy przebieg 

ubezpieczenia u poprzednich ubezpieczycieli. 

 

i) zobowiązanie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów do rozpatrzenia możliwości 

dofinansowania działalności regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów z rocznej opłaty z tytułu nadzoru, 

 

Do chwili obecnej KRBR, z uwagi na zapisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych 

rewidentach…, nie znalazła możliwości przeznaczenia części opłaty z tytułu nadzoru 

na dofinansowanie działalności regionalnych oddziałów KIBR. W związku z powyższym 

KRBR rozpatruje inne możliwości pozyskiwania przez regionalne oddziały środków 

finansowych, m.in. poprzez podniesienie wysokości składki członkowskiej biegłych 

rewidentów i rozszerzenie w oddziałach działalności szkoleniowej. 

 

j) powołanie Komisji w celu przygotowania zmian w statucie Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów i innych dokumentach pod obrady kolejnego Krajowego Zjazdu Biegłych 

Rewidentów. 

 

KRBR powołała w dniu 2 sierpnia 2011 r. Komisję ds. opracowania statutu Krajowej 

Izby Biegłych Rewidentów i innych dokumentów Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, 

której zadaniem było przygotowanie i przekazanie Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów 

projektów uchwał do podjęcia przez VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów 

(w szczególności projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Krajowej Izby 

Biegłych Rewidentów), z zastrzeżeniem projektów uchwał, których opracowanie należy 

do kompetencji Komisji ds. finansowych lub Komisji organizacyjno-programowej 

VII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. W tym dniu powołana została również 

Komisja ds. finansowych, której jednym z zadań było przygotowanie projektów uchwał 

VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, dotyczących kwestii finansowych. Dodatkowo 

w dniu 8 kwietnia 2014 r. KRBR powołała Komisję organizacyjno-programową 
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VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, do której zadań należało m.in. przygotowanie 

projektów uchwał VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, przygotowanie projektów 

uchwał, postanowień oraz komunikatów Krajowej Rady Biegłych Rewidentów związanych 

z VIII Krajowym Zjazdem Biegłych Rewidentów. 

Wszystkie ww. komisje wypełniły swoje zadania, przekazując komplet dokumentów, 

do których sporządzenia zostały zobligowane. 

 


