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Załącznik 
do sprawozdania z działalności 
Krajowej Komisji Rewizyjnej 
w kadencji 2007-2011 

 
 

Realizacja uchwał VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 
 
 
Zaangażowanie prac przedstawia się następująco: 

 
I.  Uchwała nr 1 VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 

2007 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 
na kadencję 2007-2011  

 
• Upowszechnianie zasad Kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów. 

Po wejściu w życie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 
nadzorze publicznym (dalej też: „ustawa o biegłych rewidentach”), Krajowa Rada 
Biegłych Rewidentów (dalej też: „KRBR”) przyjęła uchwałę w sprawie zasad etyki 
zawodowej biegłych rewidentów, która została zatwierdzona przez Komisję Nadzoru 
Audytowego (dalej też: „KNA”) w dniu 14 grudnia 2009 r. (zalecono, aby sprawy 
nieuregulowane w krajowym kodeksie rozstrzygać zgodnie z kodeksem etyki 
zawodowej Międzynarodowej Federacji Księgowych – IFAC). 

W celu upowszechniania zasad kodeksu, we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Księgowych w Polsce (dalej też: „SKwP”), przetłumaczono Kodeks IFAC 
i zamieszczono go na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 
(dalej też: „KIBR”). Jeden z tematów obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 
biegłych rewidentów poświęcono etyce. 

Komisja ds. etyki na bieżąco rozpatrywała kierowane do niej problemy etyczne. 
Innych działań w sprawie upowszechniania etyki nie wdrożono. 

 
• Upowszechnianie MSRF i MSSF.  

W latach 2009-2010 wydano trzy tomy międzynarodowych standardów rewizji 
finansowej i kontroli jakości. 

Komisja ds. standardów rewizji finansowej postanowiła stopniowo wdrażać 
poszczególne MSRF w Polsce. 

KRBR rozpoczęła uzgodnienia z IFAC w sprawie zamieszczenia MSRF 
na stronie internetowej KIBR. 

W okresie kadencji 6 tematów obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych 
rewidentów dotyczyło ww. zagadnień.  

Przedstawiciele KIBR i SKwP aktywnie uczestniczyli w licznych seminariach 
i konferencjach dotyczących szkolenia w obszarze ww. tematyki. 

W kwietniu 2011 r. rozpoczęto cykl szkoleń z MSRF realizowanych w oparciu 
o Szwajcarskiego-Polski Program Współpracy w zakresie projektu „Budowa 
zgodności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie 
sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym”. 
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• Systematyczne dokształcanie się biegłych rewidentów i aktywne uczestnictwo 
we wszelkich formach doskonalenia warsztatu w szczególności poprzez 
opanowanie międzynarodowych standardów rewizji finansowej 
i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz wysoką 
jakość corocznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych 
rewidentów. 
Cele te realizowano za pośrednictwem Komisji ds. szkoleń, która corocznie dla 
KIBR przygotowywała propozycję uchwały w sprawie tematyki obligatoryjnego 
doskonalenia, przygotowywała założenia organizacyjno-programowe lub wskazówki 
metodyczne, wizytowała seminaria i koordynowała wydawanie materiałów 
szkoleniowych, organizowała spotkania dydaktyczne dla wykładowców. 

 
• Umożliwianie biegłym rewidentom szerokiego dostępu do najnowszych 
światowych i krajowych osiągnięć teorii i praktyki rachunkowo ści i audytu, 
m.in. informowanie o konferencjach, seminariach i sympozjach oraz 
popularyzowanie ich dorobku na stronie internetowej Izby oraz w innych 
publikacjach. 
KIBR na stronach internetowych na bieżąco informowała o konferencjach, 
seminariach i sympozjach. 
Przedstawiciele KIBR brali udział w pracach instytucji międzynarodowych. 
Sprawozdania i informacje na bieżąco zamieszczano na stronach internetowych.   

 
• Rozwijanie działalności informacyjnej o pracach organów Krajowej Izby 

Biegłych Rewidentów. 
W okresie kadencji wydano 5 biuletynów informacyjnych, dokonano zmiany 
wizualizacji strony internetowej, organizowano spotkania z przedstawicielami 
regionalnych oddziałów, prezes KRBR uczestniczył w licznych spotkaniach 
z przedstawicielami samorządu w regionach.  
 

• Dążenie do zorganizowania działalności służącej pomocą biegłym rewidentom 
w rozwiązywaniu merytorycznych i etycznych problemów związanych 
ze świadczonymi usługami. 
W okresie minionej kadencji działały komisje KRBR, które na bieżąco rozpatrywały 
zgłaszane przez biegłych rewidentów oraz podmioty uprawnione do badania 
sprawozdań finansowych zagadnienia dotyczące merytorycznych i etycznych 
problemów związanych ze świadczonymi usługami. 
 

• Aktywne uczestnictwo przedstawicieli KIBR w międzynarodowych gremiach 
pracujących nad doskonaleniem międzynarodowych standardów 
sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej oraz rozpowszechnianie ich 
dorobku w języku polskim. 
W trakcie kadencji przedstawiciele KIBR aktywnie uczestniczyli we wszystkich 

międzynarodowych inicjatywach. 
 

• Organizowanie dorocznej ogólnopolskiej konferencji audytingu. 
Konferencje organizowano corocznie. 
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• Utrzymywanie wysokiego poziomu wymagań stawianych kandydatom 
na biegłych rewidentów. 
Programy oraz terminy egzaminów corocznie akceptowała KRBR na wniosek 
Komisji Egzaminacyjnej. 

 
• Wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia audytu i innych usług wykonywanych 

przez biegłych rewidentów i korzyści, jakie przynosi badanie sprawozdania 
finansowego i inne usługi poświadczające. 
KRBR podpisała w marcu 2009 r. umowę z profesjonalną agencją public relations – 

Agencją LIGNAR PR, która wspomaga samorząd w zakresie polityki komunikacyjnej 
samorządu i jego wizerunku, w tym także wyjaśnianiu znaczenia audytu i innych 
usług wykonywanych przez biegłych rewidentów oraz korzyści, jakie przynoszą. 
Członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz inni przedstawiciele Izby 
brali udział w konferencjach krajowych, reprezentując środowisko biegłych 
rewidentów i podkreślając w swych wystąpieniach istotę i korzyści, jakie przynosi 
badanie sprawozdań finansowych. 
 

• Dbanie o pozytywny wizerunek profesji biegłych rewidentów. 
W lipcu 2008 r. odbyło się spotkanie KRBR poświęcone wypracowaniu modelu 
strategii KIBR na kolejne lata. W efekcie poczynionych ustaleń, we wrześniu 2008 r., 
powołano zespół roboczy do określenia celów strategicznych oraz działań dla 
podniesienia prestiżu zawodu biegłego rewidenta oraz KIBR, w skład którego weszli 
m.in. przedstawiciele KRBR. 

W lutym 2009 r. prezes KRBR skierował do Rzecznika Praw Obywatelskich 
stanowisko KRBR w sprawie wniosku Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego 
dotyczącego stwierdzenia niezgodności ustaw regulujących funkcjonowanie 
samorządów zaufania publicznego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 
W przekazanym stanowisku KRBR negatywnie oceniła inicjatywę Rzecznika. 
W marcu 2009 r. podpisano umowę z Agencją LIGNAR PR, która wspomaga 
samorząd w zakresie polityki komunikacyjnej KIBR i jej wizerunku. Jednocześnie 
postanowiono o powołaniu grupy, której zadaniem było aktywne włączanie się 
w proces promowania zawodu. Powołano także zespół komunikacyjny, którego 
członkowie byli odpowiedzialni za utrzymywanie kontaktów KIBR z otoczeniem 
zewnętrznym.  
 

• Podejmowanie działań zapewniających podmiotom uprawnionym należny 
udział w audytowaniu wykorzystania środków unijnych. 

W lipcu 2007 r. reprezentanci KRBR odbyli spotkanie z przedstawicielami 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które dotyczyło badania wykorzystania 
środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę 
na potrzebę większego udziału w tych badaniach biegłych rewidentów, jako osób 
legitymujących się najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi w tym względzie. 

W czerwcu 2009 r. wystosowano pisma do Donalda Tuska, premiera 
Rzeczypospolitej Polskiej, Jolanty Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej, 
Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego oraz Bożeny Lublińskiej-
Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w których krytycznie 
odniesiono się do istniejących wytycznych w kwestii przeprowadzania audytu 
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zewnętrznego zadań i projektów realizowanych ze środków pomocowych, w tym Unii 
Europejskiej. 
 

• Inicjowanie działań zmierzających do doskonalenia przepisów 
uwzględniających rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczących 
rachunkowości i biegłych rewidentów. 

W sierpniu 2007 r., przy udziale przedstawicieli KRBR, zakończono prace nad 
zbiorem dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Praca ta, rozpoczęta późną jesienią 2006 r., zaowocowała przyjęciem 
w lipcu 2007 r., na wniosek Zarządu Giełdy przez Radę Giełdy, dokumentu Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW, co stanowiło zakończenie ważnego etapu 
ewolucji zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych. Dokument kładzie 
nacisk na wiarygodność danych finansowych przedstawionych przez uczestników 
rynku regulowanego w Polsce, za których zewnętrzną weryfikację odpowiedzialni 
są biegli rewidenci.  

W lipcu 2008 r., przy współudziale KIBR oraz kilkudziesięciu innych organizacji 
zrzeszających podmioty oferujące produkty i usługi finansowe, organizacji i instytucji 
reprezentujących interesy klientów, innych instytucji finansowych oraz przy udziale 
ekspertów ze środowiska akademickiego, opracowany został Kanon Dobrych Praktyk 
Rynku Finansowego. We wrześniu 2008 r. KRBR zarekomendowała ten dokument 
do stosowania przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych oraz 
biegłych rewidentów. 

 
• Opiniowanie projektów ustaw dotyczących rachunkowości i innych zagadnień 

związanych z ochroną obrotu gospodarczego i upublicznianie stanowiska 
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 
Od początku kadencji Rady funkcjonowała Komisja do opiniowania aktów 
prawnych, której zadaniem było przygotowywanie uwag i opinii w zakresie 
przesyłanych do KIBR aktów prawnych.  

W okresie sprawozdawczym do Komisji do opiniowania aktów prawnych wpłynęło 
385 projektów aktów prawnych, z czego Komisja opracowała stanowiska dla 26. 
 

• Umacnianie współpracy z organami administracji państwowej skutkującej 
podnoszeniem roli audytu i osoby biegłego rewidenta jako godnego zaufania 
fachowca uwiarygodniającego informacje finansowe. 
KRBR współpracowała z urzędami administracji państwowej. Najczęstsze kontakty 
utrzymywano z Komisją Nadzoru Audytowego, Ministerstwem Finansów, Komisją 
Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Generalnym 
Inspektorem Informacji Finansowych oraz Generalnym Inspektoratem Nadzoru 
Bankowego. 
 

• Wspieranie działalności Komitetu Standardów Rachunkowości. 
W okresie całej kadencji przedstawiciele KIBR, w tym członkowie KRBR, 
uczestniczyli w pracach Komitetu Standardów Rachunkowości. W kadencji 2006-
2008 byli to: dr Zdzisław Fedak, Jacek Hryniuk, prof. dr hab. Alicja Jaruga, dr Danuta 
Krzywda oraz Antoni Reczek; w kadencji 2008-2010: Zbigniew Adamkiewicz, 
dr Danuta Krzywda, dr Ernest Podgórski, Antoni Reczek oraz Anna Sirocka; 
w kadencji 2010-2012 są to: dr Danuta Krzywda, dr Ernest Podgórski, Antoni 
Reczek, Anna Sirocka oraz dr Renata Sochacka.  
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• Działania profilaktyczne w celu unikania błędów kwalifikuj ących się 
do postępowania dyscyplinarnego. 
W celu uniknięcia przez biegłych rewidentów popełniania błędów w trakcie 
wykonywania czynności rewizji finansowej KRBR prowadziła prace nad 
wzbogaceniem treści i form obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i każdego 
roku opracowywała i przyjmowała wskazówki organizacyjno-metodyczne do nowych 
modułów szkolenia.  
 

• Działania integrujące członków samorządu w tym, m.in. poprzez uczestnictwo 
przedstawicieli regionalnych oddziałów KIBR w komisjach KRBR. 
Jedną z form integracji środowiska były organizowane w okresie sprawozdawczym 
doroczne konferencje audytingu.  
W miarę możliwości członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów spotykali się 
z biegłymi rewidentami w regionalnych oddziałach oraz uczestniczyli 
w  konferencjach organizowanych przez regiony, a także w walnych zgromadzeniach 
regionalnych oddziałów. 
 

• Prace nad możliwością stworzenia kompleksowego systemu ochrony zawodu 
biegłego rewidenta. 
W styczniu 2010 r. podpisano porozumienie w sprawie zasad zawierania umów 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Stronami porozumienia są: 
KIBR oraz, na zasadzie koasekuracji, trzy zakłady ubezpieczeń: PZU SA, TU Allianz 
SA oraz TuiR Axa SA. Porozumienie pozwala zawrzeć podmiotom uprawnionym 
do badania sprawozdań finansowych obowiązkowe ubezpieczenie OC 
na preferencyjnych warunkach, ze składką znacznie niższą od ogólnie 
obowiązujących taryf zakładów ubezpieczeń. Porozumienie zostało zawarte 
za pośrednictwem konsorcjum brokerów ubezpieczeniowych. 
 

• Partnerska współpraca ze wszystkimi gremiami i instytucjami, z którymi biegli 
rewidenci współdziałają, szczególnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, 
Krajow ą Radą Doradców Podatkowych, Komitetem Standardów 
Rachunkowości, uczelniami wyższymi kształcącymi kadry księgowych.  
W takcie kadencji KRBR oraz SKwP wspólnie działały w ramach podpisanego 
porozumienia o współpracy realizując, m.in. w latach 2007-2008 seminaria w ramach 
umowy polsko-francuskiej, seminaria w ramach obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego biegłych rewidentów, wydawnictwa dla kandydatów ma biegłych 
rewidentów oraz wydając publikację „Mi ędzynarodowych Standardy Rewizji 
Finansowej i Kontroli Jakości 2009”. W ramach porozumienia w okresie 
sprawozdawczym odbyły się trzy wspólne posiedzenia Komisji wykonawczej 
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Prezydium Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, których przedmiotem było m.in.: omówienie 
założeń do umowy francusko-polskiej w dziedzinie rachunkowości i badania 
sprawozdań finansowych na rok 2008 oraz realizacji, zadań wynikających z umowy 
na rok 2007 r., kwestie związane ze wspólnym wydawnictwem obu organizacji 
„Mi ędzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005 – wydanie zbiorcze 
obejmujące regulacje z zakresu rewizji finansowej, usług atestacyjnych i etyki”, 
a także ze wspólnym wydaniem „Międzynarodowych Standardów Rewizji 
Finansowej i Kontroli Jakości 2009” oraz tłumaczeniem Międzynarodowych 
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Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
W takcie posiedzeń omawiano także zagadnienia związane z obligatoryjnym 
doskonaleniem zawodowym i współdziałaniem obu organizacji w tym zakresie.  

KRBR wspólnie z SKwP współpracowała z Ministerstwem Finansów przy realizacji 
projektu Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym 
w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym. KRBR 
wspólnie z SKwP była współorganizatorem, m.in. odbywającego się w dniach 9-13 
lipca 2007 r. w Warszawie spotkania Rady IFAC ds. Międzynarodowych Standardów 
Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB), odbywającej się w dniu 
26 listopada 2010 r. w Warszawie konferencji EFRAG i Komitetu Standardów 
Rachunkowości oraz odbywającej się w dniu 7 lutego 2011 r. w Warszawie 
konferencji poświęconej zielonej księdze (współorganizatorem było także Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne). KRBR wspólnie we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Księgowych w Polsce dokonała tłumaczenia Kodeksu etyki zawodowych księgowych 
IFAC i zamieściła je na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 
Trwają także prace nad tłumaczeniem Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw 

KIBR objęła patronatem honorowym odbywającą się w marcu 2008 r. w Warszawie 
konferencję pt. „Sprawozdania roczne i ich ocena przez biegłych rewidentów”, którą 
zorganizowali: Oddział Okręgowy SKwP w Warszawie i Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  

Współpracowano z innymi samorządami zawodowymi, uczestnicząc w Stałej 
Konferencji Prezesów Samorządów Zawodowych. Współpraca ta polegała 
na podejmowaniu wspólnych inicjatyw w celu ochrony idei samorządów zaufania 
publicznego. M.in. w 2007 r. podpisano apel 16 samorządów zawodowych 
pt. „Prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego pytają o przyszłość Polski”, 
skierowany do partii politycznych w trakcie trwania kampanii wyborczej, dotyczący 
kluczowych kwestii samorządności oraz sprzeciwiający się jej ograniczaniu. 
W 2007 r. przedstawiciele KRBR spotkali się ze Zbigniewem Szymikiem, 
ówczesnym przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych. W trakcie 
spotkania dyskutowano m.in. o sposobach kształtowania pozytywnego wizerunku 
organizacji samorządowych, podejmowania działań w zakresie lobbowania w sprawie 
rozwoju zawodów oraz właściwego kształtowania opinii publicznej na temat prac 
wykonywanych przez członków obu organizacji. 

W okresie 2007-2008 przedstawiciele KRBR brali udział w spotkaniach 
z reprezentantami Stowarzyszenia „Libertas”, poświęconym m.in. przedstawieniu 
przez Stowarzyszenie jego perspektyw w kwestii rozwoju samorządu biegłych 
rewidentów w Polsce, a także wypracowaniu płaszczyzny współpracy między obiema 
organizacjami. 

Reprezentanci KIBR spotykali się ze środowiskami akademickimi, biorąc udział 
w organizowanych przez Katedry Rachunkowości konferencjach. W grudniu 2010 r. 
KRBR zaakceptowała wzór porozumienia zawieranego przez KRBR z uczelniami 
wyższymi w celu zapewnienia możliwości zwalniania kandydatów na biegłych 
rewidentów z wybranych egzaminów przewidzianych postępowaniem 
kwalifikacyjnym. Następnie podpisano przedmiotowe porozumienia ze Szkołą 
Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, 
Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Górnośląską Wyższą Szkołą 
Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. 

Przedstawiciele KIBR uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami życia 
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gospodarczego i politycznego. 

 

Z uwagi na wejście w życie z dniem 6 czerwca 2009 r. nowej ustawy wiele z uchwał 
podjętych przez VI Zjazd straciło moc, bądź też ich zapisy stały się nieaktualne i nie 
mogły być dalej realizowane. Dotyczyło to następujących uchwał:  
− nr 2 w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 
Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 2002 r. w sprawie zasad ustalania składki 
członkowskiej biegłych rewidentów oraz zasad ustalania opłaty z tytułu wpisu 
na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i opłaty 
rocznej z tytułu nadzoru,  
− nr 3 w sprawie zmiany uchwały nr 2 z dnia 29 czerwca 2003 r. V Krajowego 
Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby 
Biegłych Rewidentów, 
− nr 4 w sprawie zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych 
rewidentów, 
− nr 5 w sprawie doskonalenia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów. 

 
Powyższe uchwały zostały zastąpione nowymi uregulowaniami: 
 

II.  Uchwała nr 2 VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 
2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 
Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 2002 r. w sprawie zasad ustalania 
opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych i opłaty rocznej z tytułu nadzoru. 

 
W związku z nowymi przepisami w minionej kadencji zmianie uległa wysokość 
składki członkowskiej biegłych rewidentów. W uprzednim stanie prawnym 
wysokość składki ustalana była przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
w oparciu o zasady uchwalone przez Zjazd. Zgodnie z zasadami z 2002 r. (uchwała 
nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 
2002 r. w sprawie zasad ustalania składki członkowskiej biegłych rewidentów oraz 
zasad ustalania opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych i opłaty rocznej z tytułu nadzoru zmieniona uchwałą nr 2 
VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 2007 r.) wysokość 
rocznej składki nie mogła przekraczać równowartości 80 euro (ustalonej 
wg średniego kursu NBP) oraz była zróżnicowana w zależności od tego, czy biegły 
rewident był wpisany wyłącznie do rejestru (składka niższa), czy także na listę (czyli 
wykonywał zawód). Dla tej ostatniej grupy ustalana przez Radę składka była ponad 
dwukrotnie wyższa i wynosiła w 2008 r. i 2009 r. odpowiednio: dla biegłych 
rewidentów z rejestru – 30 zł kwartalnie, a dla biegłych rewidentów wykonujących 
zawód – 70 zł kwartalnie. Jednocześnie ustalono możliwość opłacania niższej składki 
członkowskiej, w wysokości 5 zł kwartalnie, dla biegłych rewidentów znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej, finansowej lub rodzinnej, 
na podstawie udokumentowanego wniosku biegłego rewidenta, po uzyskaniu zgody 
KRBR, oraz dla biegłych rewidentów wpisanych wyłącznie do rejestru, 
utrzymujących się wyłącznie ze świadczeń społecznych, którzy ukończyli 65 lat 
i złożyli stosowne oświadczenie. 
W nowym stanie prawnym o wysokości składki decyduje Krajowa Rada Biegłych 
Rewidentów na podstawie zasad ustalonych przez Zjazd. W dniu 23 czerwca 2009 r. 



 
 

8

KRBR podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej 
biegłych rewidentów w II półroczu 2009 r., w której ustalono wysokość składki 
na 70 zł kwartalnie, jednocześnie pozostawiając możliwość opłacenia jej w niższej 
wysokości 5 zł kwartalnie. 
W dniu 21 marca 2010 r. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów 
podjął uchwałę Nr 6 w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych 
rewidentów. Zjazd przyjął, że roczna składka członkowska biegłego rewidenta nie 
może przekraczać 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
kalendarzowy poprzedzający rok ustalania składki, a także dał umocowanie dla 
KRBR do wyrażania zgody, w wyjątkowych przypadkach, po złożeniu 
uzasadnionego i udokumentowanego wniosku przez biegłego rewidenta, 
niewykonującego zawodu, niebędącego członkiem organów podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, znajdującego się w trudnej 
sytuacji zdrowotnej, finansowej lub rodzinnej, na opłacenie niższej składki 
członkowskiej w wysokości ustalonej przez Krajową Radę na dany rok. Zjazd 
zdecydował także, że niższa składka członkowska przysługuje również biegłym 
rewidentom utrzymującym się wyłącznie ze świadczeń emerytalnych albo 
rentowych, niewykonującym zawodu biegłego rewidenta, niebędącym członkami 
organów podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. KRBR 
została zobligowana do określenia w formie uchwały szczegółowych zasad i wzorów 
wymaganych oświadczeń biegłych rewidentów, ubiegających się o prawo 
do opłacania niższej składki członkowskiej. KRBR w dniu 1 czerwca 2010 r. podjęła 
uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej biegłych rewidentów w 2010 r., 
w której określono wysokość rocznej składki na kwotę 300 zł (tj. 75 zł kwartalnie), 
natomiast niższej składki na kwotę 20 zł (tj. 5 zł kwartalnie). Jednocześnie w tym 
dniu podjęto uchwałę w sprawie sposobu dokonywania wpłaty składki 
członkowskiej, w której ustalono, że opłata składki następuje w okresach 
kwartalnych. W dniu 22 czerwca 2010 r. KRBR podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
procedur obowiązujących przy ubieganiu się o niższą składkę członkowską biegłych 
rewidentów. 
W dniu 8 marca 2011 r. KRBR podjęła uchwałę w sprawie wysokości składki 
członkowskiej biegłych rewidentów w 2011 r., określając wysokość rocznej składki 
na kwotę 320 zł (tj. 80 zł kwartalnie) oraz niższej składki na kwotę 20 zł (tj. 5 zł 
kwartalnie).  

 
 

III.  Uchwała nr 3 VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 
2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2 z dnia 29 czerwca 2003 r. V Krajowego 
Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej 
Izby Biegłych Rewidentów. 

 
W dniu 21 marca 2010 r. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów 
uchwalił nowe zasady gospodarki finansowej KIBR.  
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IV.  Uchwała nr 4 VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 
2007 r. w sprawie zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych 
rewidentów. 

 
W okresie obowiązywania ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie (tj. do dnia 5 czerwca 2009 r.) organem 
kompetentnym do ustanawiania zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla 
biegłych rewidentów był Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Po wejściu w życie 
nowej ustawy (tj. od dnia 6 czerwca 2009 r.) kompetencje te zostały przeniesione 
na Krajową Radę Biegłych Rewidentów, a uchwała w sprawie zasad obligatoryjnego 
doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów podlega zatwierdzeniu przez 
Komisję Nadzoru Audytowego. Na mocy nowej ustawy KRBR została zobligowana 
do przekazania KNA, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 
(tj. do dnia 6 sierpnia 2009 r.), m.in. uchwały w sprawie zasad obligatoryjnego 
doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów. Dotychczasowe zasady, 
zgodnie z zapisem nowej ustawy, traciły moc z dniem 6 grudnia 2009 r. KRBR 
podjęła uchwałę w sprawie zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla 
biegłych rewidentów w dniu 3 sierpnia 2009 r., jednak Komisja Nadzoru 
Audytowego uchwały tej nie zatwierdziła. W efekcie KRBR podjęła ponownie 
uchwałę w sprawie zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych 
rewidentów w dniu 3 listopada 2009 r. W sprawie obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego Krajowa Rada Biegach Rewidentów podjęła także, obok uchwały 
Nr 1422/33/2009 z dnia 3 listopada 2009 w sprawie zasad obligatoryjnego 
doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, także uchwały: 
Nr 1423/33/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie zakresu tematycznego oraz 
minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych 
rewidentów oraz Nr 1424/33/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie zasad 
uzyskiwania uprawnień do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego. 
Wszystkie uchwały zostały zatwierdzone przez KNA w dniu 14 grudnia 2009 r. 

 
Uwagi w stosunku do uchwały zjazdowej: 
− istotnie zwiększono minimalną liczbę godzin obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego (odpowiednio z liczby 15 godzin obowiązujących biegłych 
rewidentów wpisanych wyłącznie do rejestru i liczby 30 godzin obowiązujących 
biegłych rewidentów wykonujących zawód do 40 godzin obowiązujących 
wszystkich), 

− nie wprowadzono możliwości zaliczania obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego na podstawie udziału biegłego rewidenta w innych formach 
szkolenia, 

− nie zorganizowano doskonalenia zawodowego poprzez e-learning, 
− nie wprowadzono możliwości zaliczenia obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego na podstawie różnorodnych form szkolenia w systemie uzyskiwania 
określonej liczby punktów, 

− nie ustalono zasad samokształcenia nadzorowanego przez regionalne oddziały 
KIBR. 

 
Uwagi KKR w okresie kadencji  
− nie podjęto działań zmierzających do dostosowania tematyki szkoleń 

do preferencji biegłych rewidentów, 
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− nie podjęto konkretnych działań związanych z metodyką szkolenia (aby forma ich 
realizacji nabrała charakteru seminariów a nie wykładów), 

− nie dostosowano czasowych bloków tematycznych w sposób umożliwiający 
zrealizowanie minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego. 

− sposób realizacji obligatoryjnego szkolenia jest znacznie bardziej restrykcyjny niż 
wymagania określone przez IFAC. 

  
V. Uchwała nr 5 VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 

2007 r. w sprawie w sprawie doskonalenia zasad etyki biegłych rewidentów  
(dot. normatywnej pracochłonności i minimalnej stawki pracochłonności).  

 
Prac nad realizacją uchwały nie rozpoczęto.  

KRBR stoi na stanowisku aby nie realizować powyższej uchwały. 

Uchwałą KRBR z dnia 3 listopada 2009 r. przyjęto nowe zasady obligatoryjnego 
doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zatwierdzone przez KNA w dniu 
14 grudnia 2009 r. 

 
VI.  Zalecenie dotyczące ponownego rozpatrzenia wniosków i uwag zgłoszonych 

do Komisji ds. przygotowania dokumentów zjazdowych przed walnymi 
zgromadzeniami biegłych rewidentów regionalnych oddziałów KIBR i po tych 
zgromadzeniach, a także podczas VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. 

 
W celu realizacji zalecenia Komisja organizacyjna, pod przewodnictwem zastępcy 
prezesa KRBR, uwzględniając dyskusję jaka odbyła się podczas spotkania 
z przedstawicielami regionalnych oddziałów (w dniach 9 – 10 października 2007 r. 
w Jachrance k. Warszawy) dokonała pogrupowania i oceny wniosków. Wnioski 
zostały też ponownie przesłane do regionalnych oddziałów w celu ich weryfikacji 
oraz ich uwzględnienia przy opiniowaniu projektu nowej ustawy samorządowej. 
Komisja przedłożyła KRBR sprawozdanie, które zostało przyjęte przez Radę 
postanowieniem Nr 84/14/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. Zgodnie z postanowieniem 
ocena wniosków, sposób ich wykonania oraz określenie wykonawców będzie 
możliwe do wykonania dopiero po wejściu w życie nowej ustawy o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie. Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez dyrektor 
Biura KIBR wnioski zostały przekazane Komisji do opiniowania aktów prawnych, 
która wykorzystała je w toku przygotowywania stanowiska KIBR w sprawie projektu 
ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Ponadto wnioski 
były uwzględniane w trakcie prac nad projektami dokumentów przygotowywanych 
na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.  
 

VII.  Stanowisko w sprawie godziwej wartości świadczeń biegłych rewidentów  
 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów stoi na stanowisku aby w obszarze tym nie 
podejmować działań.  
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VIII.  Stanowisko w sprawie zmian regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec 
biegłych rewidentów.  

 
Wprowadzono nowy regulamin postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych 
rewidentów uchwałą z dnia 16 lutego 2010 r., zatwierdzony przez KNA w dniu 
31 marca 2010 r. 

 
IX.  Stanowisko w sprawie trybu prac nad aktami prawnymi regulującymi 

zagadnienia rachunkowości oraz działalność biegłych rewidentów i ich 
samorządu. 

 
Powołano Komisję do opiniowania aktów prawnych w składzie dziewięciu osób, 
która korzysta z ekspertów. 

 

 


