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Wystąpienie Prezesa KRBR 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy 

Biegli Rewidenci,  

VI kadencja Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów (KRBR), której 

miałem zaszczyt przewodniczyć, dobiegła 

końca. Był to okres jak zawsze pracowity, 

ale i niezwykle wymagający. Znajdujemy 

się w przededniu zmian legislacyjnych, 

które będą miały znaczący wpływ na 

wykonywanie przez nas zawodu. Jako 

Krajowa Rada staraliśmy się sprostać 

wyzwaniom i przygotować samorząd do 

tego momentu, jak najlepiej. 

W okresie sprawozdawczym 

musieliśmy zmierzyć się ze znaczącymi 

zmianami prawodawstwa regulującego obszary rachunkowości i rewizji finansowej na 

szczeblu unijnym. W dniu 13.10.2010 r., w trakcie kadencji poprzedniej KRBR, Komisja 

Europejska wydała Zieloną Księgę: Polityka badania sprawozdań finansowych lekcje 

wyciągnięte z kryzysu, która oficjalnie zapoczątkowała proces zmian dotyczący 

naszej profesji i rynku usług audytorskich. Na naszą kadencję przypadło więc 

uczestniczenie w pracach nad transpozycją przesłania zielonej księgi do oficjalnych 

dokumentów Unii Europejskiej. Działania te na arenie międzynarodowej starliśmy się 

wykonywać bardzo aktywnie, o czym będziecie mogli Państwo przeczytać w części 

dotyczącej działalności międzynarodowej przedkładanego sprawozdania. 

Po blisko czterech latach analizowania płynących z różnych środowisk głosów 

i opinii w czerwcu 2014 r. opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań 

rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

oraz rozporządzenie Nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących 
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ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. 

Dokumenty te są zwieńczeniem zapoczątkowanego zieloną księgą procesu wielkiej 

reformy audytu, której celem była poprawa bezpieczeństwa i jakości na rynku usług 

audytorskich. Kraje członkowskie UE mają czas na wdrożenie nowych przepisów do 

17.06.2016 r. Oznacza to pilną potrzebę prac nad nową ustawą o biegłych 

rewidentach i prace takie trwają już w Ministerstwie Finansów, choć kształt przyszłej 

ustawy nie jest jeszcze nam znany. Wkrótce jednak dokument zapewne zostanie 

upubliczniony. Staraliśmy się jak najlepiej przygotować do tego momentu przyszłą 

KRBR, bo na jej barkach spocznie ciężar związany z udziałem w konsultacjach 

społecznych nad tym kluczowym dla naszego środowiska dokumentem 

i prezentowania stanowiska samorządu w kwestii proponowanych zapisów. Do Rady 

będzie należało także zgłaszanie w imieniu środowiska pomysłów i rozwiązań, które 

uzna ono za zasadne. 

W tej kadencji powołaliśmy specjalny zespół, którego zadaniem była analiza 

unijnych dokumentów i zawartych w nich możliwych opcji do przyjęcia przez Państwa 

Członkowskie oraz wypracowywanie odpowiednich, korzystnych dla środowiska, 

rozwiązań. Prace zespołu, w postaci ostatecznie przyjętych stanowisk KRBR zostały 

przekazane do Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie 

Finansów oraz udostępnione na naszej stronie internetowej. Jest to dorobek, który 

zostawiamy nowej Krajowej Radzie. 

Okres obecnej kadencji to także zmiany w zakresie rachunkowości.  

20.06.2013 r. przyjęto dyrektywę 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań 

finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych 

sprawozdań finansowych niektórych rodzajów jednostek. Dokument ten kończy 

długoletnie prace nad zmianą Czwartej i Siódmej dyrektywy. Wdrożenie do przepisów 

krajowych ma nastąpić do dnia 20.07.2015 r. Dyrektywa unijna przewiduje, m.in. 

możliwość podniesienia progów badania, przeciwko czemu w imieniu środowiska 

protestowaliśmy w przygotowywanych stanowiskach. Z satysfakcją więc mogę 

podkreślić, że nasz pogląd znalazł zrozumienie i w przedłożonym do Sejmu RP 

projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości progi badania pozostały na 

dotychczasowym poziomie. 
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Niemal równolegle z tworzeniem aktów prawnych na poziomie Unii 

Europejskiej w Polsce trwały procesy deregulacyjne, które swoim zasięgiem objęły 

również zawód biegłego rewidenta. W ich efekcie Parlament RP uchwalił ustawę 

z dnia 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

regulowanych, którą zmieniono ustawę z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

oraz o nadzorze publicznym. Obszar deregulacyjny objął swym zakresem 

obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów oraz postępowanie 

kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów. Wprowadzono także zmiany 

dotyczące form wykonywania zawodu poprzez umożliwienie wykonywania czynności 

rewizji finansowej w oparciu o umowę cywilnoprawną bez żadnych ograniczeń. 

Szczególnie obszerne zmiany dotyczą przedmiotu szkoleń, dlatego Rada poświęca 

im sporo miejsca w swym sprawozdaniu. 

Jako sukces tej kadencji mogę poczytać zakończenie rozpoczętego przez 

poprzedników procesu przyjęcia do polskiego prawodawstwa, jako krajowych 

standardów rewizji finansowej, Międzynarodowych Standardów Badania, Usług 

Przeglądu oraz Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych 

Informacji Finansowych, a także jako zasad wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie 

uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Międzynarodowego Standardu 

Kontroli Jakości 1. Z uwagi na istotność i stopień skomplikowania materii była to 

bardzo żmudna i ciężka praca. Ale zakończona sukcesem w dniu 1.04.2015 r.,  

kiedy to Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) zatwierdziła uchwały Krajowej Rady. 

Istotnym jest, że udało się zagwarantować odpowiednio długi okres vacatio legis 

niezbędny, naszym zdaniem, do prawidłowego wdrożenia nowych rozwiązań. 

Niezmiernie ważne jest, by nowe władze KIBR kontynuowały rozpoczęty już przez nas 

proces wspierania biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych, zwłaszcza 

małych i średnich, w zakresie wdrażania nowych regulacji. 

W moim głębokim przekonaniu miniona kadencja Krajowej Rady 

bezsprzecznie upłynęła pod znakiem rozwoju. Krokiem milowym dla samorządu 

okazała się możliwość finansowania poszczególnych działań w ramach  

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW). Dzięki temu programowi, we 

współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Bankiem Światowym udało się zrealizować 
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cykl szkoleń z MSRF oraz MSSF. Uruchomiliśmy także projekt o nazwie Konsultacje KIBR, 

który ma na celu wspomagania członków samorządu w zakresie stosowania 

krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej oraz standardów 

etycznych. 

W tej kadencji w pełni sprofesjonalizowaliśmy pracę Biura KIBR. Mamy nie tylko 

elektroniczny obieg dokumentów, z którego korzystają pracownicy oraz członkowie 

organów, ale także pracujemy na nowoczesnym dedykowanym dla naszych potrzeb 

oprogramowaniu umożliwiającym prowadzenie elektronicznego rejestru biegłych 

rewidentów i listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. 

Program ten, finansowany ze środków SPPW, spełnia wszelkie zasady polityki 

bezpieczeństwa i jest używany także przez pracowników Biura KNA, co znacznie 

ułatwia nam przepływ informacji pomiędzy samorządem a organem nadzoru 

publicznego. 

Za sukces tej kadencji uważam na pewno rozpoczęcie działania Centrum 

Edukacji KIBR, powołanej przez Krajową Radę niepublicznej placówki kształcenia 

ustawicznego. Jej celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej 

zarówno do biegłych rewidentów, jak i do kandydatów. 

Liczę, iż przedkładane sprawozdanie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów za 

okres 2011-2015 spotka się z zainteresowaniem i w czytelny sposób pokaże działania, 

na których skupialiśmy się w ciągu ostatnich czterech lat. 

Pragnę w tym miejscu podziękować za zaufanie, jakim cztery lata temu 

obdarzyli mnie delegaci VII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów powierzając mi 

funkcję Prezesa Krajowej Rady. Chciałbym także podziękować członkom Krajowej 

Rady, z którymi miałem przyjemność pracować, członkom pozostałych organów KIBR 

oraz Komisji Egzaminacyjnej. W imieniu własnym i Rady szczególne podziękowania 

kieruję również do wszystkich osób, które pracują na rzecz regionalnych oddziałów 

KIBR, do członków komisji wspierających Radę swoją pracą przez okres minionych 

czterech lat, a także do organizacji i instytucji, z którymi mieliśmy przyjemność 

współpracować, w tym w szczególności do Komisji Nadzoru Audytowego, 

Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów oraz 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 
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Dziękuję przede wszystkim biegłym rewidentom. Osobiście jestem dumny 

z faktu, że w okresie naszej kadencji przypadł jubileusz XX-lecia Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów i byliśmy pierwszą Krajową Rada, która mogła uroczyście wręczyć 

zasłużonym członkom naszego samorządu medale KIBR. Te prestiżowe wyróżnienia, 

a także odznaka KIBR zostały ustanowione przez KRBR, jak wyraz realizacji postulatów 

ostatniego Zjazdu. 

Osobiste podziękowania za czteroletnią współpracę kieruję do pracowników 

Biura KIBR, z którymi w ciągu tego czasu spotykałem się niemal codziennie i którzy 

w istotny sposób wspierali zarówno mnie, jak i Krajową Radę w realizacji nałożonych 

na nas zadań. Chciałbym też podziękować kontrolerom i wizytatorom Krajowej 

Komisji Nadzoru za ich ciężką pracę, a zwłaszcza za zaangażowanie i poświęcenie 

w trudnym okresie kiedy wykonanie planu kontroli było istotnie zagrożone. 

Dziękuję także wszystkim osobom, które w ciągu tych czterech lat wspierały 

mnie i zachęcały do dalszego działania.  

 

( - ) 

 

Józef Król 

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
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Część I 

1. Informacje ogólne o Krajowej Radzie Biegłych 

Rewidentów VI kadencji 

 

1.1. Skład osobowy 

Józef Król - Prezes 

Danuta Krzywda – Zastępca Prezesa 

Bogdan Dębicki – Zastępca Prezesa 

Jadwiga Szafraniec – Sekretarz 

Ewa Sowińska – Skarbnik (do dnia 7.02.2012 r.) 

Ernest Podgórski – Skarbnik (od dnia 7.02.2012 r.)  

 

Członkowie: 

Krzysztof Burnos 

Henryk Dąbrowski 

Jacek Hryniuk 

Piotr Kołodziejczyk 

Antoni Kwasiborski 

Jan Letkiewicz 

Wacław Nitka 

Maciej Ostrowski 

Maria Rzepnikowska 

 



1.2. Decyzje podjęte w okresie 7.07.2011 r. - 31.03.2015 r. 

W minionej kadencji (do dnia 31.03.2015 r.) KRBR odbyła 54 posiedzenia, 

na których (wraz z głosowaniami w trybie przez Internet) podjęła: 

 2.895 uchwał, w tym: 

 2.690 dotyczących postępowania administracyjnego, 

 60 dotyczących kwestii finansowych, 

 30 dotyczących Komisji Egzaminacyjnej oraz postępowania 

kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów, 

 22 dotyczące obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, 

 11 dotyczących wykonywania zawodu biegłego rewidenta, 

 10 dotyczących obowiązków sprawozdawczych biegłych rewidentów 

i/lub podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 

 72 pozostałe; 

 1.005 postanowień, w tym: 

 646 dotyczących obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, 

 146 dotyczących postępowania administracyjnego, 

 108 dotyczących kwestii finansowych, 

 59 dotyczących przyznania odznaczeń Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów, 

 46 pozostałych; 

 oraz 55 komunikatów, w tym: 

 18 dotyczących obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, 

 15 dotyczących obowiązków sprawozdawczych biegłych rewidentów 

i/lub podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 

 9 dotyczących wykonywania zawodu biegłego rewidenta, 

 2 dotyczące obowiązków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

 11 pozostałych. 

Do końca kadencji planowane są dodatkowe 4 posiedzenia KRBR. 

1.3. Komisje Krajowej Rady Biegłych Rewidentów VI kadencji 

Zgodnie z § 12 ust. 1 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, w celu 

wykonywania zadań, stosownie do potrzeb, KRBR powołuje komisje, określając ich 

tryb działania. Komisje pełnią funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR 

w zakresach odpowiadającym celom, dla których zostały powołane. Działalność 
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komisji przekłada się na działanie KRBR i, tym samym, została ujęta w niniejszym 

sprawozdaniu. 

W okresie minionej kadencji KRBR powołała następujące komisje: 

 Komisję ds. ewidencji (Przewodniczący: Jan Letkiewicz), 

 Komisję ds. szkoleń (Przewodnicząca: Jadwiga Szafraniec), 

 Komisję ds. finansowych (Przewodniczący: Ernest Podgórski <od dnia 

7.02.2012 r.>, Ewa Sowińska <do dnia 7.02.2012 r.>), 

 Komisję ds. etyki (Przewodniczący: Henryk Dąbrowski), 

 Komisję ds. współpracy międzynarodowej (Przewodnicząca: Maria 

Rzepnikowska), 

 Komisję do opiniowania aktów prawnych (Przewodniczący: Bogdan Dębicki), 

 Komisję ds. opracowania statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i innych 

dokumentów Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (Przewodniczący: 

Maciej Ostrowski), 

 Komisję ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów 

(Przewodniczący: Antoni Kwasiborski), 

 Komisję ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw (Przewodniczący: Krzysztof Burnos), 

 Komisję organizacyjno-programową VIII KZBR (Przewodnicząca: Danuta 

Krzywda). 

Szczegółowe informacje o okresie funkcjonowania komisji, ich pełnym 

składzie osobowym oraz liczbie odbytych posiedzeń znajdują się w załączniku 

do niniejszego sprawozdania. 

2. Informacje ewidencyjne dotyczące biegłych 

rewidentów 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym, do kompetencji KRBR należało  

m.in. prowadzenie rejestru biegłych rewidentów. 
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Mając powyższe na względzie, KRBR minionej kadencji powołała Komisję 

ds. ewidencji, realizującą na rzecz KRBR funkcję opiniodawczą i doradczą 

w zakresie m.in.: wpisów i skreśleń z rejestru biegłych rewidentów oraz kierowania 

wniosków do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów (szczegółowe informacje 

o działalności Komisji zamieszczono w załączniku do niniejszego sprawozdania). 

Poniższe wykresy i tabela prezentują dane dotyczące biegłych rewidentów 

oraz decyzji KRBR dotyczących biegłych rewidentów w poszczególnych latach 

trwania VI kadencji, jak również przyporządkowanie biegłych rewidentów do 

poszczególnych regionalnych oddziałów samorządu na dzień 1.07.2011 r. oraz 

31.03.2015 r. 
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Regionalny 

Oddział 

KIBR 

1.07.2011 r. 31.03.2015 r. 

Biegli rewidenci 

ogółem 

w tym wykonujący 

zawód 

Biegli rewidenci 

ogółem 

w tym wykonujący 

zawód 
Białystok 147 85 119 67 

Bielsko-Biała 111 60 111 61 
Bydgoszcz 172 85 145 72 

Częstochowa 67 35 58 28 
Elbląg 64 27 54 17 

Gdańsk 461 215 462 181 
Gorzów Wielkopolski 73 38 66 32 

Katowice 490 291 514 266 
Kielce 172 104 147 92 

Koszalin 146 68 120 61 
Kraków 558 266 558 256 

Legnica 74 28 62 26 
Lublin 250 123 219 105 
Łódź 523 230 479 207 

Olsztyn 138 61 117 54 
Opole  116 57 94 44 

Poznań 823 400 818 377 
Radom 70 22 57 21 

Rzeszów 230 118 200 111 
Suwałki 55 30 41 16 

Szczecin 168 79 142 63 
Tarnów 57 20 47 16 

Toruń 97 59 91 49 
Warszawa 1779 810 1789 752 

Włocławek 45 19 37 14 
Wrocław 510 234 460 187 

Zielona Góra 126 59 103 45 

Razem 7522 3623 7110 3220 
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W okresie minionej kadencji KRBR podjęła postanowienie w sprawie przyjęcia 

procedury wpisu do rejestru biegłych rewidentów, które obejmowało 

m.in. działalność Komisji Egzaminacyjnej (w jego wyniku zmianie uległy wzory 

zaświadczeń dla kandydatów na biegłych rewidentów o ukończeniu 

postępowania kwalifikacyjnego). W efekcie Komisja Egzaminacyjna opracowała 

procedurę gromadzenia i weryfikacji kompletności dokumentów wymaganych 

w toku postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów. 

3. Informacje ewidencyjne dotyczące podmiotów 

uprawnionych 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych 

rewidentach…, do kompetencji KRBR należało m.in. prowadzenie listy podmiotów 

uprawnionych. 

Mając powyższe na względzie, KRBR minionej kadencji powołała Komisję 

ds. ewidencji, realizującą na rzecz KRBR funkcję opiniodawczą i doradczą 

w zakresie m.in.: wpisów i skreśleń z listy oraz wszczynania postępowań 
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administracyjnych wobec podmiotów uprawnionych (szczegółowe informacje 

o działalności Komisji zamieszczono w załączniku do niniejszego sprawozdania). 

Poniższe wykresy i tabele prezentują dane dotyczące podmiotów 

uprawnionych oraz decyzji KRBR dotyczących podmiotów w poszczególnych 

latach trwania VI kadencji. 

 

 

 1.07.2011 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.03.2015 r. 

Liczba 

podmiotów na 

liście, w tym: 

1797 1784 1704 1669 1647 1642 

spółki z o.o. 585 589 591 584 586 591 
spółki cywilne 32 33 28 29 28 27 

S.A. 5 5 4 4 4 4 
spółdzielnie 1 1 1 1 1 1 
działalności 

gospodarcze 
1100 1087 1006 973 950 939 

związki rewizyjne 18 18 16 16 14 14 
spółki partnerskie 24 24 23 24 21 21 

spółki jawne 4 4 4 5 5 5 
spółki 

komandytowe 
28 23 31 33 38 40 

 

 

 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 
Liczba wpisów na listę 49 68 69 86 12 
Liczba skreśleń z listy: 64 149 107 109 17 

na wniosek 56 119 86 99 17 
z powodu nieuregulowania 

opłaty rocznej z tytułu nadzoru 
- 16 - - - 

z powodu niezawarcia  

umowy OC 
- - 1 - - 

z powodu niepoddania się 

kontroli KKN 
2 - 2 7 - 

inne 6 14 18 3 - 
* od 1.07.2011 r.) 

**do 31.03.2015 
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4. Dane finansowe dotyczące Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów za lata 2011-2014 

Zgodnie z art. 21 ust. 7 do 9 oraz 11 ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych 

rewidentach…, do kompetencji KRBR należało: określanie wysokości opłat z tytułu 

wpisu na listę podmiotów uprawnionych, określanie wysokości opłat rocznych z tytułu 

nadzoru oraz zasad ich podziału, określanie wysokości składek członkowskich 

biegłych rewidentów oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego planu 

finansowego KIBR i sprawozdania z jego wykonania oraz zatwierdzanie rocznych 

planów finansowych regionalnych oddziałów KIBR. 

Mając powyższe na względzie, KRBR w minionej kadencji zdecydowała 

o powołaniu Komisji ds. finansowych, realizującej na rzecz KRBR funkcję opiniodawczą 

i doradczą w zakresie m.in. przygotowywania projektów planów finansowych KIBR, 

określania wysokości ww. opłat i składek oraz określania wzorów wymaganych 

oświadczeń biegłych rewidentów ubiegających się o prawo do opłacania niższej 

składki członkowskiej, a także przygotowania projektów uchwał VIII Krajowego Zjazdu 

Biegłych Rewidentów, dotyczących kwestii finansowych. Komisją kierował Skarbnik 

KRBR (szczegółowe informacje o działalności Komisji zamieszczono w załączniku do 

niniejszego sprawozdania). 

Poniżej przedstawiono stany grup aktywów i pasywów bilansu oraz skrócone 

rachunki zysków i strat KIBR za lata 2011-2014. 
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Stany grup aktywów i pasywów bilansu  

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za lata 2011-2014 (w zł) 

* Dane za 2014 r. pochodzą z niezatwierdzonej przez KRBR wersji sprawozdania finansowego za ten rok. 
 

  

Poz. Wyszczególnienie 
Dane na dzień 31 grudnia w latach 

2011 2012 2013 2014* 

AKTYWA  43 641 167,22 44 303 234,20 42 886 962,54 41 973 814,32 

A.  Aktywa trwałe 17 473 653,48 17 692 294,05 21 262 790,39 20 618 152,13 

I. Wartości niematerialne i prawne 262 989,95 481 789,37 771 817,25 1 258 379,63 

 1. Inne wartości niematerialne i prawne 25 176,34 136 353,16 90 552,27 1 258 379,63 

 2. Zaliczki na wartości niematerialne  

    i prawne 

237 813,61 345 436,21 681 264,98   

II. Rzeczowe aktywa trwałe 15 230 576,25 16 446 119,36 15 690 306,54 15 122 443,33 

 1. Środki trwałe 15 019 514,73 16 261 048,64 15 505 235,82 15 122 443,33 

 2. Środki trwałe w budowie 185 070,72 185 070,72 185 070,72 0,00 

 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 25 990,80 0,00 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 51 660,00 52 500,00 

 1.Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 51 660,00 52 500,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 1 962 141,74 4 500,10 3 870 361,20 3 327 843,66 

 1. Długoterminowe aktywa finansowe 1 957 641,64   3 865 861,10 3 323 343,56 

 2. Inne inwestycje długoterminowe 4 500,10 4 500,10 4 500,10 4 500,10 

V. Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

17 945,54 759 885,22 878 645,40 856 985,51 

 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

    dochodowego 

0,00 752 545,23 872 921,00 813 153,00 

 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 17 945,54 7 339,99 5 724,40 43 832,51 

B. Aktywa obrotowe 26 167 513,74 26 610 940,15 21 624 172,15 21 355 662,19 

I. Zapasy 52 350,08 65 996,81 83 895,78 151 725,66 

 1. Materiały 8 471,39 14 815,08 6 259,24 13 345,16 

 2. Produkty gotowe 43 878,69 51 181,73 77 636,54 138 380,50 

II. Należności krótkoterminowe 3 805 858,77 4 816 687,71 5 162 257,93 4 422 319,31 

 1. Należności od pozostałych jednostek 3 805 858,77 4 816 687,71 5 162 257,93 4 422 319,31 

III. Inwestycje krótkoterminowe 22 097 838,20 21 654 683,49 16 255 479,18 16 650 677,79 

 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 22 097 838,20 21 654 683,49 16 255 479,18 16 650 677,79 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

211 466,69 73 572,14 122 539,26 130 939,43 

PASYWA 43 641 167,22 44 303 234,20 42 886 962,54 41 973 814,32 

A. Kapitał (fundusz) własny 39 491 444,25 37 982 232,02 37 158 065,42 35 767 626,92 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 39 334 466,75 39 334 466,75 39 334 466,75 39 334 466,75 

II. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 615 186,22 615 186,22 615 186,22 475 186,22 

III. Zysk (strata) netto -458 208,72 -1 967 420,95 -2 791 587,55 -4 042 026,05 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 149 722,97 6 321 002,18 5 728 897,12 6 206 187,40 

I. Rezerwy na zobowiązania 246 736,25 1 174 886,51 1 393 785,96 1 475 800,20 

 1. Rezerwa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 

77 876,50 752 545,23 872 921,00 813 153,00 

 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne 

    i podobne 

118 859,75 294 350,89 458 864,96 662 647,20 

 3. Pozostałe rezerwy 50 000,00 127 990,39 62 000,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 691 966,69 3 803 419,30 3 535 671,27 3 284 075,55 

 1. Wobec pozostałych jednostek 2 655 769,12 3 760 080,88 3 511 996,21 3 260 759,55 

 2. Fundusze specjalne 36 197,57 43 338,42 23 675,06 23 316,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 211 020,03 1 342 696,37 799 439,89 1 446 311,65 

 1. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 211 020,03 1 342 696,37 799 439,89 1 446 311,65 
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Skrócone rachunki zysków i strat  

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za lata 2011-2014 (w zł) 

Poz. Wyszczególnienie 
Dane za lata obrotowe 

2011 2012 2013 2014* 

A. Przychody: 18 454 926,68 19 134 127,30 18 799 362,73 20 629 031,67 

 1) Składki 2 349 680,00 2 339 068,00 2 404 722,00 2 455 989,00 

 2) Opłata z tytułu nadzoru 8 623 139,00 9 622 553,72 9 203 532,01 10 698 402,89 

 3) Wpłaty kandydatów na biegłych 

rewidentów za egzaminy 

4 352 480,00 4 543 379,40 4 361 950,00 3 805 340,00 

 4) Opłata z tytułu wpisu na listę 

podmiotów uprawnionych 

49 500,00 102 000,00 103 500,00 129 000,00 

 5) Przychody z tytułu szkoleń 2 460 367,91 1 975 804,73 2 373 841,62 2 987 517,50 

 6) Przychody ze sprzedaży 

wydawnictw 

231 570,06 208 836,33 111 832,89 146 305,12 

 7) Przychody z dorocznych konferencji 

audytingu 

263 606,12 214 061,36 182 460,50 300 435,79 

 8) Przychody ze sprzedaży towarów 

i materiałów 

76,00 0,00 130,25 39 225,00 

 9) Pozostałe 124 507,59 128 423,76 57 393,46 66 816,37 

B. Koszty: 20 609 936,74 21 576 448,16 21 208 683,37 22 178 600,72 

 1) Koszty związane z obsługą 

działalności organów Izby i 

funkcjonowania samorządu 

9 986 203,03 12 165 063,18 11 714 071,00 11 634 847,00 

 2) Koszty dorocznych konferencji 

audytingu 

553 543,40 376 409,29 313 495,00 411 041,00 

 3) Koszty Komisji Egzaminacyjnej 3 931 431,09 3 633 509,83 3 827 906,00 4 214 674,72 

 4) Koszty działalności RO KIBR 4 023 340,80 3 662 171,06 3 101 984,00 3 109 311,00 

 5) Koszty obligatoryjnego szkolenia w 

RO  

1 370 079,46 935 378,26 1 216 936,00 1 373 164,00 

 6) Koszty sprzedanych wydawnictw 89 776,76 107 374,83 56 458,00 83 199,00 

 7) Pozostałe koszty działalności 

szkoleniowo-wydawniczej 

655 562,20 696 541,71 977 833,37 1 352 364,00 

C. Wynik na sprzedaży -2 155 010,06 -2 442 320,86 -2 409 320,64 -1 549 569,05 

D. Pozostałe przychody operacyjne 1 336 902,32** 411 724,51 437 260,82 444 642,46 

E. Pozostałe koszty operacyjne 761 632,07*** 904 525,65 2 716 750,51 3 662 684,83 

F. Wynik z działalności operacyjnej -1 579 739,81 -2 935 122,00 -4 688 810,33 -4 767 611,42 

G. Przychody finansowe  1 348 750,30 1 422 098,10 1 679 975,98 587 111,08 

H. Koszty finansowe  149 342,71 532 273,55 12 504,20 30 000,71 

I. Wynik z działalności brutto -380 332,22 -2 045 297,45 -3 021 338,55 -4 210 501,05 

J. Podatek dochodowy 77 876,50 -77 876,50 -229 751,00 -168 475,00 

K. Wynik netto, w tym: -458 208,72 -1 967 420,95 -2 791 587,55 -4 042 026,05 

 wynik za 2014 r. ND ND ND -1 250 438,50 

 wynik za 2013 r. ND ND -824 166,60 -824 166,60 

 wynik za 2012 r. ND -1 509 212,23 -1 509 212,23 -1 509 212,23 

 wynik za 2011 r. -992 259,77 -992 259,77 -992 259,77 -992 259,77 

 wynik za 2010 r. -368 075,46 -368 075,46 -368 075,46 -368 075,46 

 wynik za 2009 r. 902 126,51 902 126,51 902 126,51 902 126,51 

*Dane za 2014 r. pochodzą z niezatwierdzonej przez KRBR wersji sprawozdania finansowego za ten rok. 

** Pozostałe przychody operacyjne za 2011 r. zostały przekształcone w sprawozdaniu finansowym za 2012 r. 

i zaprezentowane w nim w wartości 952 668,08 zł. 

*** Pozostałe koszty operacyjne za 2011 r. zostały przekształcone w sprawozdaniu finansowym za 2012 r. 

i zaprezentowane w nim w wartości 377 397,83 zł. 

 

Ze względu na spełnianie przez KIBR warunków, o których mowa w art. 64 ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdania finansowe 

samorządu za lata kalendarzowe 2011-2014 podlegały badaniu przez biegłego 

rewidenta. Podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych, które 
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– w wyniku przeprowadzanych corocznie w KIBR procedur przetargowych – zostały 

wybrane do wykonania badania poszczególnych sprawozdań finansowych były: 

 za 2011 r.: CSWP Audyt Sp. z o.o., nr na liście 3632, 

 za 2012 r.: CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k., nr na liście 3767, 

 za 2013 r.: Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o., nr na liście 3848, 

 za 2014 r.: Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o. Sp. k., nr na liście 3887. 

Sprawozdania finansowe KIBR za lata 2011-2013 każdorazowo otrzymywały 

pozytywną opinię Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz opinię biegłego rewidenta bez 

zastrzeżeń. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, sprawozdanie 

finansowe KIBR za 2014 r. nie otrzymało jeszcze opinii od Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

jak również nie miało jeszcze miejsce jego zbadanie przez biegłego rewidenta. 

Niezwłocznie po wyrażeniu przez biegłego rewidenta opinii do sprawozdań 

finansowych samorządu za poszczególne lata, sprawozdania te, jak również opinie 

Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz opinie biegłego rewidenta były zamieszczane na 

stronie internetowej KIBR (zakładka „Samorząd/Działalność krajowa/Gospodarka 

finansowa”). 
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Część II 

1. Reprezentowanie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 

wobec organów państwowych i samorządowych, 

instytucji naukowych, organizacji gospodarczych 

i społecznych oraz międzynarodowych organizacji 

zawodowych 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych 

rewidentach…, do kompetencji KRBR należało reprezentowanie Krajowej Izby 

Biegłych Rewidentów wobec organów państwowych i samorządowych, instytucji 

naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych 

organizacji zawodowych. 

1.1. Działalność krajowa 

W okresie minionej kadencji Krajowa Rada Biegłych Rewidentów na bieżąco 

współpracowała m.in. z Komisją Nadzoru Audytowego, Ministerstwem Finansów 

(w szczególności z Departamentem Rachunkowości i Rewizji Finansowej), 

Komitetem Standardów Rachunkowości, Ministerstwem Gospodarki, 

Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Sprawiedliwości, Komisją Nadzoru 

Finansowego oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Współpraca ta wiązała się w dużej mierze z opiniowaniem projektów aktów 

prawnych kierowanych przez ww. instytucje do KIBR. Wzorem Rady poprzednich 

kadencji, także i w tej kadencji Krajowa Rada Biegłych Rewidentów powołała 

Komisję do opiniowania aktów prawnych (szczegółowe informacje o działalności 

Komisji zamieszczono w załączniku do niniejszego sprawozdania). Komisja 

realizowała funkcję opiniodawczą oraz doradczą na rzecz KRBR w zakresie 

m.in.: monitorowania, analizy i opiniowania projektowanych zmian legislacyjnych 

w zakresie prawa gospodarczego, finansów, rachunkowości oraz rewizji 

finansowej i zawodu biegłego rewidenta oraz uczestnictwa w charakterze 

ekspertów KIBR na etapie tworzenia prawa w ww. zakresie. Komisja w okresie 
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minionej kadencji (do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania) 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 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 

14.05.2014 r. ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

regulowanych, na mocy której zmieniono przepisy ustawy z dnia 7.05.2009 r. 

o biegłych rewidentach… Zmiany weszły w życie z dniem 1.01.2015 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 
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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 kandydatów z obowiązku odbycia 

praktyki i aplikacji, zmiana formy egzaminu dyplomowego. 

W dniu 22.05.2012 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 23.04.2013 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. 
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W dniach od 10.10.2013 r. do 8.05.2014 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 

7.05.2009 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 okresie sprawozdawczym KRBR rekomendowała do składu Komitetu 

Standardów Rachunkowości (VI oraz VII kadencji) przedstawicieli samorządu 

biegłych rewidentów. Przedstawicielami KIBR w obu kadencjach byli: Tomasz 

Konieczny, Danuta Krzywda, Ernest Podgórski, Anna Sirocka oraz Renata 

Sochacka. 

1.2. Działalność międzynarodowa 

W celu inicjowania i koordynacji współpracy KIBR z europejskimi 

i międzynarodowymi organizacjami, stanowiącymi standardy rewizji finansowej 

oraz polskimi, europejskimi i międzynarodowymi organizacjami, stanowiącymi 

standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, działała – powołana 

przez KRBR – Komisja ds. współpracy międzynarodowej (szczegółowe informacje 

o działalności Komisji zamieszczono w załączniku do niniejszego sprawozdania). 

Miniona kadencja władz samorządu obfitowała w liczne zmiany przepisów 

regulujących funkcjonowanie biegłych rewidentów – zarówno na poziomie Unii 

Europejskiej, jak i krajowe. 
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W dniu 13.10.2010 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 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 
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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 Ministerstwa 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 

N 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 20.06.2013 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 
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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 w sprawie możliwości podniesieniem 

progów badania, argumentując, że oznaczałoby to poszerzenie kręgu 

podmiotów gospodarczych zwolnionych z obowiązku weryfikacji swoich 

sprawozdań finansowych, co zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu 

gospodarczego. 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, 
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 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 (8 spotkań, 5 telekonferencji – przedstawiciel: Wiesław 

Leśniewski), ds. ładu korporacyjnego i prawa spółek (1 spotkanie 

– przedstawiciel: Krzysztof Burnos), ds. rewizji finansowej/ds. polityki rewizji 

finansowej i usług atestacyjnych (13 spotkań, 2 telekonferencje 

– przedstawiciele: Antoni Reczek <do dnia 6.05.2014 r.>, Anna Kazirod  

<od dnia 13.05.2014 r.>), ds. sektora publicznego (4 spotkania, 

3 telekonferencje – przedstawiciele: Paweł Zaczyński <do dnia 20.03.2013 r.>, 

Maria Rzepnikowska <od dnia 4.06.2013 r. do końca 2014 r.>) oraz: forum 

ds. Małych i Średnich Firm Audytorskich (4 spotkania – przedstawiciel: Krzysztof 

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

(3 spotkania, 4 telekonferencje – przedstawiciel: Krzysztof Burnos), 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 (1 spotkanie 

– przedstawiciel: Krzysztof Burnos), grupy zadaniowej FEE ds. wyboru audytora 

(współpraca online – przedstawiciel: Krzysztof Burnos). 

Dodatkowo przedstawiciele KRBR brali udział w posiedzeniach Rady FEE 

(5 spotkań), Zarządu FEE (10 spotkań) oraz Zgromadzenia Członków FEE 

(8 spotkań). 

W dniu 30.08.2013 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 
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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, który wziął udział 

w 36 posiedzeniach oraz 3 telekonferencjach (przedstawiciele: Anna Sirocka 

<do dnia 31.03.2012 r.> oraz Joanna Frykowska <od dnia 1.04.2012 r.>).  

W dniach 7-8.05.2014 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 dostosować, 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 15.07.2014 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 15.01.2015 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 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 
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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. 

KIBR była gospodarzem VI spotkania transgranicznego, które odbyło się w 

dniu 13.06.2013 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 27-29.05.2015 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. 

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 
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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 stykają, oraz wyzwań 

i perspektyw rozwoju (ankieta IFAC). 

1.3. Działania finansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy 

W okresie minionej kadencji KRBR prowadziła na bieżąco współpracę 

z Ministerstwem Finansów oraz Bankiem Światowym celem realizacji zadań 

finansowanych z grantu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 

(SPPW) w ramach projektu Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na 

poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze 

prywatnym. W ramach współpracy reprezentanci Banku cyklicznie zapraszani byli 

na posiedzenia KRBR, na których dyskutowano na temat bieżących zagadnień 

dotyczących wspólnych działań. Dzięki środkom z Programu udało się 

zrealizować lub zapoczątkować poniższe działania. 

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. 
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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. 

Na wniosek regionalnych oddziałów KIBR, w 2012 r. Bank Światowy wyraził 

zgodę na zwiększenie liczby grup szkoleniowych z pierwotnie zaplanowanych 

111 do 128. 

Poniżej zaprezentowano zestawienie sumujące realizację szkolenia 

w poszczególnych latach. 
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W dniu 24.03.2014 r. nastąpił odbiór końcowy aplikacji dedykowanej 

EWIDENCJA, wykorzystywanej zarówno przez członków organów KIBR, komisji 

KRBR, Komisji Egzaminacyjnej, jak również przez pracowników Biura KIBR oraz 

kontrolerów, a także pracowników Biura KNA dla celów wywiązywania się 

samorządu z obowiązków nałożonych, m.in. przez ustawę z dnia 7.05.2009 r. 

o biegłych rewidentach… Aplikacja powiązana jest z  również dedykowanym 

Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów  programem finansowo-księgowym 

SIMPLE.ERP. Dzięki temu procesowi usprawnione zostały w sposób znaczący 

działania samorządu. 

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.  

W 2015 r., w ramach współpracy KIBR z Bankiem Światowym, przeprowadzono 

szkolenie przygotowane specjalnie dla kandydatów na biegłych rewidentów  

(dla 10 grup szkoleniowych). Odpowiedzialnym za stronę merytoryczną projektu 
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i wykładowców była BPP. Szkolenie obejmowało łącznie sesję dwudniową 

(16 godzin) oraz jednodniową (8 godzin) i zrealizowane zostało w okresie od 

stycznia do marca 2015 r. w części regionalnych oddziałów samorządu. Łącznie 

w szkoleniu udział wzięło 270 kandydatów na biegłych rewidentów. 

Dodatkowo w ramach SPPW w dniach 19-20.06.2012 r. przedstawiciele KRBR 

wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Dublina, poświęconym nowoczesnym 

formom przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, w tym 

m.in. w formie e-learning, a w dniach 28-30.10.2013 r. reprezentanci KIBR wzięli 

udział w wyjeździe studyjnym do Szkockiego Instytutu Dyplomowanych 

Księgowych (The Institute of Chartered Accountants - ICAS). Odbywające się 

w trakcie pobytu w Edynburgu spotkania poświęcone były następującym 

obszarom: zarządzanie działalnością instytutu, usługi wspierające osoby 

wykonujące zawód, obligatoryjne doskonalenie zawodowe, system edukacyjny 

i egzaminacyjny. 

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 30.06.2015 r.). Po tym 

okresie, na podstawie zebranych uwag oraz oceny stopnia satysfakcji odbiorców,  

KIBR zadecyduje o dalszych etapach rozwoju systemu wsparcia merytorycznego. 

Ze środków szwajcarskich realizowany jest również zakup specjalistycznego 

oprogramowania Trados, m.in. dla celów tłumaczenia w KIBR (z języka 

angielskiego) standardów rewizji finansowej oraz zasad wewnętrznej kontroli 

jakości IFAC. Jest to szczególnie istotne z uwagi na przyjęcie przez KRBR uchwał 

wprowadzających MSRF i MSKJ 1 do polskiego systemu prawa (mowa o tych 

działaniach w dalszej części niniejszego sprawozdania), co wymaga bieżącego, 

szybkiego i profesjonalnego tłumaczenia nowych (i nowelizowanych) 

standardów IFAC, a także ich projektów. 
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Wśród działań zaplanowanych przez KRBR do realizacji w ramach Programu, 

znajdują się m.in.:  

 opracowanie wzorcowej dokumentacji badania sprawozdania 

finansowego zgodnej z MSRF w formie tradycyjnej (papierowej, Word  

lub Excel), 

 organizacja szkoleń pt. MSRF w praktyce – studia przypadku, wykorzystanie 

programu wspierającego badanie sprawozdań (we współpracy 

z dostawcą oprogramowania), 

 zapewnienie polskiej wersji językowej programu wspierającego 

zarządzanie podmiotem uprawnionym, jako narzędzia, które poprawi 

i ułatwi pracę podmiotów uprawnionych, 

 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, 

 utworzenie elektronicznego polsko-angielskiego słownika 

terminologicznego z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, 

 przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań, mających na celu 

promocję zawodu biegłego rewidenta. Ich celem będzie budowanie 

i umacnianie prestiżu profesji poprzez opracowanie i przeprowadzenie 

kampanii wizerunkowej i informacyjnej, skierowanej do środowiska 

samorządowego, obecnych i potencjalnych kandydatów na biegłych 

rewidentów, a także profesji pokrewnych i szerokiego rynku, czyli 

odbiorców usług świadczonych przez biegłych rewidentów. W ramach 

tych działań planuje się, m.in. stworzenie wzorców stron internetowych dla 

podmiotów i biegłych rewidentów, przebudowanie strony internetowej 

KIBR, szkolenia wizerunkowe dla środowiska (m.in. z autoprezentacji czy 

prowadzenia negocjacji), działania promocyjne na uczelniach wyższych 

w celu pozyskiwania kandydatów do zawodu oraz uświadamiania 

wartości usług biegłego rewidenta. 
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2. Informacje dotyczące krajowych standardów rewizji 

finansowej oraz zasad wewnętrznej kontroli jakości 

w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych 

rewidentach… do kompetencji KRBR należało określenie  w formie uchwał 

zatwierdzanych przez KNA  krajowych standardów rewizji finansowej oraz zasad 

wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych. 

Mając na względzie powyższe, w minionej kadencji KRBR powołała Komisję 

ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów oraz Komisję 

ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw. Zadaniami komisji były m.in.  odpowiednio  wspieranie Rady 

w stanowieniu krajowych standardów rewizji finansowej i zasad wewnętrznej 

kontroli jakości podmiotu uprawnionego, jak również realizacja funkcji 

opiniodawczej i doradczej w zakresie inicjowania działań wyjaśniających 

znaczenie usług biegłego rewidenta dla rozwoju sektora Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw (MŚP) czy identyfikacji barier rozwoju usługi badania sprawozdań 

finansowych w sektorze MŚP oraz poszukiwanie sposobów jej promowania 

i upowszechniania (szczegółowe informacje o działalności obu komisji 

zamieszczono w załączniku do niniejszego sprawozdania). 

W okresie sprawozdawczym, tuż po rozpoczęciu nowej kadencji otrzymano 

informację o niezatwierdzeniu przez KNA uchwał KRBR z dnia 14.06.2011 r. 

w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej oraz w sprawie zasad 

wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, na mocy których KRBR poprzedniej kadencji próbowała 

wprowadzić  jako krajowe regulacje, obowiązujące polskich biegłych 

rewidentów  Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości 

IFAC. Po analizie zastrzeżeń zgłoszonych przez KNA do ww. uchwał, KRBR obecnej 

kadencji prowadziła intensywne prace nad ponownym przygotowaniem uchwał 
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(m.in. w 2013 r. wprowadzono w KIBR sformalizowane procedury dotyczące 

opracowywania polskojęzycznych wersji standardów i publikacji wydawanych 

przez IFAC). W efekcie tych prac w dniu 10.02.2015 r. KRBR 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 31.12.2016 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 31.12.2017 r. i później, 

 do usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy historycznych 

informacji finansowych rozpoczętych dnia 1.01.2017 r. i później. 

Podmioty uprawnione wykonujące badania lub przeglądy sprawozdań 

finansowych jednostek zainteresowania publicznego, sporządzonych za okresy 

kończące się pomiędzy dniem 31.12.2016 r. a dniem 31.12.2017 r. zobowiązane 

są do dostosowania swojej działalności do przepisów nowych zasad wewnętrznej 

kontroli jakości do dnia 1.01.2016 r., a pozostałe podmioty do dnia 1.01.2017 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 31.12.2016 r., 



str. 38 
 

Część II  
   

 

 do usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy historycznych 

informacji finansowych rozpoczętych przed dniem 1.01.2017 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 komunikat w sprawie możliwości stosowania elektronicznego 

podpisu certyfikowanego przy podpisywaniu opinii i raportu z badania 

sprawozdania finansowego, 

 wydała komunikat w sprawie obowiązku uczestniczenia w obserwowaniu 

spisu z natury. 

Jednocześnie podczas kadencji 2011-2015 KRBR podejmowała starania 

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

 zorganizowanie – z inicjatywy Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta 

w sektorze MŚP - w dniu 6.11.2012 r. w Warszawie seminarium, 

poświęconego rozwojowi innych usług biegłego rewidenta opartych na 

międzynarodowych standardach IFAC zatytułowanego Standaryzacja 

sporządzania i przeglądu sprawozdań finansowych zgodnie z MSUP 2400 

oraz MSUP 4410 – rozszerzona oferta usług biegłych rewidentów dla MŚP. 
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Podczas spotkania dyskutowano o zmienionych w ostatnim czasie 

standardach dotyczących usług przeglądu i kompilacji. Seminarium 

zgromadziło prawie 200 uczestników (głównie biegłych rewidentów, 

ale także prelegentów zagranicznych oraz gości krajowych – 

przedstawicieli Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej 

Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Miesięcznika 

Rachunkowość, firmy DATEV.pl), 

 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, 

 zorganizowanie – z inicjatywy Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta 

w sektorze MŚP - w dniu 7.11.2013 r. w Warszawie seminarium 

pt. Skalowalność Międzynarodowych Standardów kluczem do efektywnie 

przeprowadzonego badania? (sfinansowane ze środków Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy). 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, 
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 opublikowanie w 2014 r. na stronie internetowej samorządu polskich wersji 

językowych następujących materiałów IFAC: 

 Przewodnika stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji 

Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek, 

 Przewodnika zarządzania w małych i średnich firmach 

audytorskich, 

 Przewodnika wdrażania jakości w małych i średnich firmach 

audytorskich, 

 podpisanie w dniu 15.01.2015 r. umowy 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. Do momentu 

sporządzenia niniejszego sprawozdania trwały zaawansowane rozmowy 

KRBR z dwoma innymi dostawcami oprogramowania dla biegłych 

rewidentów (CaseWare Poland oraz U-FIN Sp. z o.o.). Celem 

prowadzonych uzgodnień jest podpisanie kolejnych umów, które 

umożliwią biegłym rewidentom korzystanie – na preferencyjnych 

warunkach – także z innych narzędzi informatycznych wspomagających 

wykonywanie badania sprawozdania finansowego zgodnie z MSRF, 

 przygotowanie do publikacji na stronie internetowej samorządu polskiej 

wersji językowej IFAC-owskiego Przewodnika przeprowadzania zleceń 

przeglądu (tłumaczenie, finansowane ze środków SPPW, do dnia 

sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zostało ukończone). 

3. Informacje dotyczące zasad etyki zawodowej 

biegłych rewidentów 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych 

rewidentach… do kompetencji KRBR należało określenie  w formie uchwały 

zatwierdzanej przez KNA  zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów. 

KRBR minionej kadencji zdecydowała o powołaniu Komisji ds. etyki, 

realizującej na rzecz KRBR funkcję opiniodawczą i doradczą w zakresie  
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m.in. implementacji Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC do stosowania 

przez polskich biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania 

sprawozdań finansowych (szczegółowe informacje o działalności Komisji 

zamieszczono w załączniku do niniejszego sprawozdania). 

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 

1.01.2012 r.  jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów  wprowadzono 

Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC. Zastąpił on obowiązujące 

dotychczas 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. 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 24.11.2014 r. w Warszawie – z inicjatywy Komisji ds. etyki  

zorganizowano konferencję pt. Etyka w procesach zarządzania, 

sprawozdawczości i rewizji finansowej. W trakcie trzech paneli 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 sfinansowana została w ramach 

SPPW. 

W 2014 r. KRBR opublikowała na stronie internetowej samorządu komunikat 

KNA, dotyczący zagrożeń etycznych związanych z działaniem przez biegłych 
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rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych jako 

rewident ds. szczególnych.  

W 2014 r. KRBR podjęła również 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 5.05.2015 r. KRBR podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, którą zaktualizowano część 

obowiązującego Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC (tłumaczenie 

dotyczyło paragrafów poświęconych: konfliktowi interesów, osobom 

sprawującym nadzór, naruszeniom wymogów kodeksu, jak również odnosiło się 

do fragmentów słownika pojęć, zawartego w Kodeksie). Na dzień sporządzenia 

niniejszego sprawozdania przedmiotowa uchwała nie została jeszcze 

zatwierdzona przez KNA. 

4. Informacje dotyczące działalności szkoleniowej oraz 

wydawniczej, w tym obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego biegłych rewidentów 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych 

rewidentach… do kompetencji KRBR należało prowadzenie działalności 

wydawniczej i szkoleniowej, w tym w zakresie obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego. 

KRBR w minionej kadencji zdecydowała o powołaniu Komisji ds. szkoleń, 

realizującej na rzecz KRBR funkcję opiniodawczą i doradczą w zakresie  

m.in. ustalania tematyki oraz minimalnej liczby godzin obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, określania zasad 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz kryteriów nadawania 

uprawnień dla jednostek przeprowadzających obligatoryjne doskonalenie 

zawodowe (szczegółowe informacje o działalności Komisji zamieszczono 

w załączniku do niniejszego sprawozdania). 
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4.1. Działalność szkoleniowa 

4.1.1. Szkolenia w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 

W okresie minionej kadencji do dnia 31.12.2014 r. obligatoryjne doskonalenie 

zawodowe dla biegłych rewidentów odbywało się na podstawie przepisów 

ogólnych ustalonych przez KRBR poprzedniej kadencji w 2009 r. W wyniku zmian 

deregulacyjnych, od dnia 1.01.2015 r., w gestii Ministra Finansów znalazły się 

następujące obszary:  

 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 postulaty środowiska, wprowadziła 

rozliczanie obowiązku szkolenia obligatoryjnego w okresie 3-letnim. 

W okresie sprawozdawczym, do momentu wejścia w życie nowych regulacji, 

KRBR podejmowała w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 

uchwały dotyczące następujących kwestii:  

 w sprawie ustalenia wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzenia 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów 

w poszczególnych latach, 
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 w sprawie zakresu tematycznego i minimalnej liczby godzin 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów 

w poszczególnych latach (każdorazowo do tego typu uchwał KRBR 

wydawała szczegółowe wskazówki organizacyjno-metodyczne w formie 

komunikatów), 

 w sprawie zasad uzyskiwania uprawnień do przeprowadzania 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów. 

Dodatkowo w tym okresie 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 

1.01.2015 r. KRBR nie ma już możliwości uznawania szkoleń w zakresie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego za odbyte lub zwalniania z nich 

biegłych rewidentów. 

Z inicjatywy Komisji ds. szkoleń po raz pierwszy w 2012 r. umożliwiono 

przeprowadzanie szkoleń w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 

również w formie e-learningu. Forma ta cieszy się coraz większą popularnością. 

W 2012 r. zgodę na prowadzenie szkolenia w postaci e-learningu wydano dla 

jednego podmiotu szkolącego, a już w 2014 r. dla sześciu. W 2014 r. również KRBR 

postanowiła zorganizować szkolenie w formule e-learning. Było ono poświęcone 

tematowi Wybrane problemy z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów  

i MSKJ 1 i spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska. 

W związku z wejściem w życie zmienionych przepisów, KRBR była zmuszona 

(podobnie jak w przypadku obszaru postępowania kwalifikacyjnego dla 

kandydatów na biegłych rewidentów) uchylić obowiązujące w tym względzie 

przepisy i podjąć nowe, uwzględniające zmiany deregulacyjne. Tym samym KRBR 

podjęła uchwały w następujących kwestiach:  

 w sprawie zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, 

 w sprawie zasad uzyskiwania uprawnień do przeprowadzania 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, 
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 w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego dla biegłych rewidentów w latach 2015-2016 (jednocześnie 

do szkolenia w 2015 r. wydano komunikat w sprawie wytycznych 

organizacyjno-metodycznych), 

 w sprawie okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby godzin 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów. 

Dodatkowo KRBR wydała w tym okresie następujące komunikaty:  

 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 (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). 

Każdego roku członkowie Komisji ds. szkoleń i/lub KRBR przeprowadzali 

wizytacje obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, mające na celu kontrolę 

przestrzegania przez jednostki prowadzące szkolenia zasad opisanych we 

wskazówkach organizacyjno-metodycznych. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono odpowiednio: w 2011 r.  

 7 (w tym 4 w regionalnych oddziałach KIBR), w 2012 r.  7 (w tym 

2 w regionalnych oddziałach KIBR), w 2013 r.  8 (w tym 5 w regionalnych 
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oddziałach KIBR) oraz w 2014 r.  5 (w tym 3 w regionalnych oddziałach KIBR) 

wizytacji obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. 

W ocenie wizytatorów organizacja zajęć w wizytowanych jednostkach była 

wzorcowa lub zadowalająca, korzystano z zalecanej literatury oraz opracowań 

własnych wykładowców, w wizytowanych podmiotach wykorzystywane były 

urządzenia multimedialne, a realizacja programu we wszystkich przypadkach 

spełniała wymogi KRBR. 

Poniższe wykresy prezentują dane dotyczące liczby: modułów szkoleniowych, 

które były realizowane w okresie sprawozdawczym, regionalnych oddziałów 

KIBR, które przeprowadzały szkolenia oraz pozostałych jednostek, które szkoliły  

 w poszczególnych latach przypadających na VI kadencję KRBR, jak również 

informacje dotyczące wywiązywania się biegłych rewidentów z obowiązku 

uczestnictwa w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym. 
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4.1.2. Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 

W dniu 4.06.2013 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 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 momentu sporządzenia niniejszego sprawozdania 

przeprowadzono osiem kursów dla kandydatów na biegłych rewidentów, 

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 
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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. 

W 2014 r. KRBR podjęła także 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, 

opracowywanie materiałów metodycznych dla słuchaczy oraz współpracę 

z organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą. 

4.2. Konferencje 

4.2.1. Doroczne Konferencje Audytingu 

W minionej kadencji KRBR kontynuowała organizację dorocznych konferencji 

audytingu. 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 

(przewodnicząca: Danuta Krzywda, Zastępca Prezesa KRBR). 

W dniach 26-28.10.2011 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 propozycjach 

nowych rozwiązań systemowych, zainicjowanych Zieloną Księgą i dotyczących, 

między innymi, zakresu stosowania i trybu wdrożenia przez Państwa Członkowskie 

Unii Europejskiej Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. 
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XIII Doroczna Konferencja Audytingu pt. Stan i perspektywy rewizji finansowej 

odbyła się w dniach 24-26.10.2012 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 16-18.10.2013 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 

22-24.10.2014 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  

21-23.10.2015 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. 

Podczas dorocznych konferencji audytingu, organizowanych w latach  

2011-2014, KIBR gościł wielokrotnie wybitnych przedstawicieli renomowanych 

międzynarodowych organizacji zawodowych, jak np. Arnolda Schildera, 

Przewodniczącego IAASB, André Kilesse, Wiceprezesa a następnie Prezesa FEE, 
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Petera Kriza, Wiceprezesa a obecnie Prezesa FEE, Kazuo Hiramatsu, Prezesa 

IAAER, Michela De Wolf, Prezesa FIDEF, Henri Fortin, Dyrektora Centrum Reformy 

Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego w Wiedniu, czy Martyna 

Jonesa, Zastępcę Prezesa ICAEW. 

Pozostałe informacje na temat poszczególnych dorocznych konferencji 

audytingu zorganizowanych w latach 2011-2014 zamieszczono w poniższej tabeli. 

Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

Liczba zgłoszonych referatów 28 27 22 19 

Liczba uczestników 357 320 243 251 

 

Podczas wszystkich konferencji wydawane były Wiadomości Konferencyjne. 

Znajdowały się w nich m.in. streszczenia prezentowanych referatów, wywiady 

z gośćmi i uczestnikami konferencji, informacje o najważniejszych wydarzeniach 

podczas konferencji. Przebieg i dorobek dorocznych konferencji audytingu 

dokumentowany był natomiast w publikowanych materiałach 

pokonferencyjnych. Wydane zostały cztery publikacje książkowe oraz 

zarejestrowano na płytach DVD 37 wystąpień gości zagranicznych konferencji. 

4.2.2. Konferencje z cyklu Audyt dla Bezpieczeństwa i Rozwoju Biznesu 

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 10.05.2012 r., w Warszawie. Obrady konferencji były próbą identyfikacji 

i analizy źródeł ryzyka w działalności gospodarczej. Konferencja zgromadziła 

ok. 210 osób niebędących biegłymi rewidentami. Konferencję patronatem 

objęły: Ministerstwo Finansów, Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie, 

Polski Instytut Dyrektorów. 
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Konferencja w 2012 r. miała szczególny charakter nie tylko ze względu na fakt, 

iż zapoczątkowała ona cykl konferencyjny, ale również dlatego, że stanowiła 

część obchodów XX-lecia samorządu biegłych rewidentów. KRBR powołała 

wówczas Komitet organizacyjny obchodów XX rocznicy powstania Krajowej Izby 

Biegłych Rewidentów, który następnie przekształcił się w Komitet 

organizacyjnych konferencji Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu 

(działania Komitetu w imieniu Prezesa Józefa Króla koordynowała Jadwiga 

Szafraniec, Sekretarz KRBR). 

Kolejna edycja konferencji odbyła się w dniu 9.05.2013 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 ponad 100 osób spoza środowiska biegłych rewidentów. 

Patronami konferencji byli: Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie, 

Polski Instytut Dyrektorów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie 

Inwestorów Indywidualnych, Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA 

POLSKA oraz ACCA Polska. 

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. Konferencja odbyła się pod patronatem: Ministerstwa Gospodarki, 

Ministerstwa Finansów, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Polskiego 

Instytutu Dyrektorów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Akademii Leona 

Koźmińskiego.  

Relacje z konferencji pojawiały się corocznie w czołowych dziennikach 

biznesowych: Rzeczpospolitej i Dzienniku Gazecie Prawne, a także zostały 
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zamieszczone na kanale You Tube KIBR, dostępnym poprzez stronę internetową 

KIBR. 

W dniu 19.05.2015 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. Patronami konferencji są,  

m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Giełda Papierów Wartościowych SA 

w Warszawie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdański Park 

Naukowo-Technologiczny, Agencja Rozwoju Pomorza. 

4.2.3. Inne wydarzenia 

W minionej kadencji KRBR zorganizowała w Warszawie seminaria poświęcone 

tematyce MSRF oraz MSKJ 1: w 2012 r. –  dotyczące rozwoju innych usług 

biegłego rewidenta opartych na międzynarodowych standardach IFAC, 

zatytułowane Standaryzacja sporządzania i przeglądu sprawozdań finansowych 

zgodnie z MSUP 2400 oraz MSUP 4410, oraz w 2013 r. – pt. Skalowalność 

Międzynarodowych Standardów kluczem do efektywnie przeprowadzonego 

badania? Więcej informacji o seminariach znajduje się w części poświęconej 

krajowym standardom rewizji finansowej oraz zasadom wewnętrznej kontroli 

jakości w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. 

W 2014 r. w Warszawie zorganizowano konferencję pt. Etyka w procesach 

zarządzania, sprawozdawczości i rewizji finansowej. Więcej informacji na temat 

tej konferencji znajduje się w sprawozdaniu w części poświęconej zasadom etyki 

zawodowej biegłych rewidentów. 
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4.3. Działalność wydawnicza 

Działalność wydawnicza KRBR w mijającej kadencji skoncentrowana była 

przede wszystkim na publikowaniu podręczników przygotowywanych dla potrzeb 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. Zadania 

związane z dystrybucją publikacji wśród organizatorów szkoleń obligatoryjnych 

i klientów indywidualnych realizowane były przez Biuro KIBR, które prowadziło 

sprzedaż bezpośrednią i wysyłkową. 

W okresie sprawozdawczym nakładem KIBR wydano łącznie 8 nowych 

podręczników do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych 

rewidentów oraz 2 dodruki publikacji sprzed 2011 r. 

Poszczególne tytuły tych publikacji, wraz z ich nakładem, jak również sprzedaż 

podręczników w poszczególnych latach, zamieszczono w poniższych tabelach: 

Lp. Autor oraz tytuł 
Liczba stron 

publikacji 

Nakład 

(dodruk) 
Sprzedaż w okresie 

1.07.2011 r.- 31.12.2014 r. 

1 

Alina Barcikowska, Ewa Sobińska, 

Justyna Beata Zakrzewska: 

Badanie małych i średnich 

jednostek z zastosowaniem 

krajowych i międzynarodowych 

standardów rewizji finansowej* 

238 300** 741** 

2 

Andrzej J. Konopacki: 

Ryzyko badania sprawozdań 

finansowych w czasach kryzysu 

gospodarczego* 

159 300*** 694*** 

3 

Marta Towpik, Radosław Kałużny, 

Agnieszka Piechocka-Kałużna: 

Badanie wartości szacunkowych 

w sprawozdaniach finansowych. 

Wybrane aspekty teoretyczne 

i praktyczne 

189 2.000 2.000 

4 

Antoni Kwasiborski,  

Waldemar Lachowski: 

Stosowanie Krajowych 

Standardów Rewizji Finansowej 

252 1.800 1.800 

5 

Izabela Maciejewska,  

Małgorzata Wojtczak: 

Badanie sprawozdań finansowych 

jednostek sektora finansów 

publicznych 

223 1.500 1.342 

6 

Antoni Kwasiborski: 

Usługi biegłego rewidenta inne niż 

badanie sprawozdań finansowych 

166 1.800 1.727 

7 

Krzysztof Burnos,  

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos: 

Kodeks etyki oraz MSKJ 1 

narzędziami doskonalenia usług 

biegłego rewident 

160 1.500 999 
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8 

Izabela Maciejewska: 

Wybrane zagadnienia z zakresu 

badania sprawozdania 

finansowego w środowisku 

zaawansowanym informatycznie 

(badanie zgodności, badanie 

wiarygodności, środowisko 

informatyczne) 

192 1.000 499 

9 

Praca zbiorowa pod redakcja 

André Helina: 

Dokumentowanie procesu 

badania w sposób zgodny 

z wymogami Międzynarodowych 

Standardów rewizji finansowej 

374 1.500 893 

10 

Agata Sajewicz: 

Przychody. Rachunkowość 

i rewizja finansowa 

182 1.500 1.052 

Sprzedaż Przewodnika stosowania Międzynarodowych 

Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich 

jednostek IFAC 

576 

Sprzedaż podręczników do obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego wydanych w latach poprzednich 
662 

razem 2.135 13.200 12.985 

* Dodruk. 

** Łączny nakład podręcznika wyniósł 3.300 i w całości został wyczerpany. 

*** Łączny nakład podręcznika wyniósł 2.300 i w całości został wyczerpany. 

Struktura produkcji i sprzedaży podręczników 

do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 

Rok 
Liczba nowych 

tytułów 

Liczba wyprodukowanych 

w danym roku egzemplarzy  

(w tym dodruki) 

Liczba sprzedanych  

w danym roku 

egzemplarzy 

2011 2 3.600 3.751 

2012 2 3.800 3.496 

2013 2 2.800 2.362 

2014 2 3.000 2.675 

razem 8 13.200 12.284 

 

Poza wyżej wymienionymi podręcznikami do szkolenia obligatoryjnego KIBR 

opublikowała także: 

 Kodeks etyki zawodowych księgowych. Aktualizacja lipiec 2009  IFAC 

2012, nakład 7.500 egz., publikacja zamieszczona została również 

na stronie internetowej KIBR do bezpłatnego użytku, 

 Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji 

Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek. Wydanie II-tomowe  

 IFAC 2013, nakład 1.000 egz., publikacja zamieszczona została również 

na stronie internetowej KIBR do bezpłatnego użytku, 
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 Przewodnik wdrażania kontroli jakości w małych i średnich firmach 

audytorskich  IFAC 2013, publikacja zamieszczona na stronie internetowej 

KIBR do bezpłatnego użytku, 

 Przewodnik zarządzania w małych i średnich firmach audytorskich  IFAC 

2013, publikacja zamieszczona na stronie internetowej KIBR 

do bezpłatnego użytku. 

5. Informacje dotyczące regulaminu postępowania 

dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych 

rewidentach… do kompetencji KRBR należało ustanawianie  w formie uchwały 

zatwierdzanej przez KNA  regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec 

biegłych rewidentów. 

W okresie sprawozdawczym KRBR podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 

w sprawie Regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych 

rewidentów, jednak nie została ona zatwierdzona przez KNA (w dniu 1.04.2015 r. 

KNA przekazało zastrzeżenia do uchwały). Do dnia sporządzenia niniejszego 

sprawozdania KRBR kontynuowała prace nad zmianą Regulaminu… w sposób, 

który uwzględniałby wszystkie zgłoszone przez KNA zastrzeżenia. 

W okresie sprawozdawczym Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny oraz Krajowy Sąd 

Dyscyplinarny corocznie przedkładały KRBR swoje sprawozdania z działalności, 

zawierające w szczególności ocenę skuteczności postępowania 

dyscyplinarnego. 

6. Informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego 

dla kandydatów na biegłych rewidentów 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. f i g ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych 

rewidentach… do kompetencji KRBR należało określenie  w formie uchwał 
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zatwierdzanych przez KNA  regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej (dalej 

również: „KE”) oraz1:  

 ramowego harmonogramu przeprowadzania postępowania 

kwalifikacyjnego, określającego miejsce i termin przeprowadzania 

egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, a także egzaminu 

z prawa gospodarczego dla osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 tej 

ustawy, 

 szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów pisemnych, 

 wykazu zagadnień istotnych dla badania sprawozdania finansowego, 

które składają się na egzamin z prawa gospodarczego, 

 wysokości opłat za poszczególne egzaminy oraz wysokości 

wynagrodzenia przysługującego członkom KE, 

 trybu powoływania egzaminatorów oraz wysokości przysługującego 

im wynagrodzenia, 

 warunków udzielania zwolnień z części egzaminów pisemnych (od dnia 

1.01.2015 r. warunki zwolnień reguluje ustawa wraz z aktem wykonawczym 

do niej w postaci rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.11.2014 r. 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów), 

 programu praktyki i aplikacji, 

 zasad dokumentowania praktyki i aplikacji oraz spełnienia wymogu 

posiadania co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego 

w zakresie rachunkowości, prawa i finansów (przepis wprowadzony 

z dniem 1.01.2015 r.), 

 zakresu, trybu i zasad innych działań niezbędnych dla prawidłowego 

funkcjonowania KE oraz postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów 

na biegłych rewidentów. 

                                                      

 

 

1 Od dnia 1.01.2015 r. uchwały podejmowane w porozumieniu z KE. 
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W wyniku zmian deregulacyjnych, od dnia 1.01.2015 r. w gestii Ministra 

Finansów znalazły się m.in. (do końca 2014 r. pozostawały w kompetencji KRBR, 

w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną) następujące obszary: zasady oraz 

zakres odbywania praktyki i aplikacji, tryb zaliczania egzaminów pisemnych 

(na podstawie m.in. zdanych egzaminów uniwersyteckich lub równorzędnych), 

tryb stwierdzania spełniania warunków pozwalających na zwolnienie z praktyki. 

Jednocześnie nowy stan prawny wymagał od KRBR (podobnie jak w przypadku 

obszaru obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów) 

ponownego uregulowania przez KRBR całości materii w kwestii postępowania 

kwalifikacyjnego. Dlatego też począwszy od grudnia 2014 r. KRBR, w porozumieniu 

z Komisją Egzaminacyjną, uchyliła dotychczas obowiązujące regulacje w tym 

względzie, zastępując je nowymi. 

W okresie sprawozdawczym KRBR podjęła łącznie 30 uchwał dotyczących 

Komisji Egzaminacyjnej oraz postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na 

biegłych rewidentów. 

Do czasu wprowadzenia zmian deregulacyjnych KRBR podejmowała 

uchwały w następujących kwestiach: 

 w sprawie terminu składania zgłoszeń o przystąpieniu do postępowania 

kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, 

 w sprawie terminów egzaminów na kandydatów na biegłych rewidentów, 

 w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów 

w postępowaniu klasyfikacyjnym na biegłych rewidentów, 

 w sprawie ramowego harmonogramu przeprowadzania postepowania 

kwalifikacyjnego, określającego miejsce i termin przeprowadzania 

egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, a także egzaminu 

z prawa gospodarczego dla osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 

tej ustawy, 

 w sprawie wysokości opłaty za poszczególne egzaminy,  

 w sprawie regulaminu Komisji Egzaminacyjnej, 

 w sprawie trybu powoływania egzaminatorów przez Komisję 

Egzaminacyjną oraz wysokości przysługującego im wynagrodzenia, 
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 w sprawie wynagrodzeń przysługujących członkom Komisji 

Egzaminacyjnej, 

 w sprawie rekomendowania przedstawicieli Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów do Komisji Egzaminacyjnej. 

Z kolei po wejściu w życie zmienionych przepisów, podjęte zostały następujące 

uchwały:  

 w sprawie terminu składania zgłoszeń o przystąpieniu do postępowania 

kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, 

 w sprawie terminów egzaminów na kandydatów na biegłych rewidentów, 

 w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów 

w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów, 

 w sprawie ramowego harmonogramu przeprowadzania postępowania 

kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów, 

 w sprawie wykazu zagadnień istotnych dla badania sprawozdania 

finansowego, które składają się na egzamin z prawa gospodarczego, 

 w sprawie wysokości opłat za poszczególne egzaminy, 

 w sprawie wysokości opłat za rozpatrzenie wniosków, o których mowa 

w art. 9 ust. 5, 5a, 5c, 6 ustawy, 

 w sprawie wynagrodzeń przysługujących członkom Komisji 

Egzaminacyjnej, 

 w sprawie trybu powoływania egzaminatorów oraz wysokości 

przysługującego im wynagrodzenia, 

 w sprawie programu praktyki i aplikacji dla kandydatów na biegłych 

rewidentów, 

 w sprawie zasad dokumentowania praktyki i aplikacji oraz spełniania 

wymogu posiadania doświadczenia zawodowego przez kandydatów 

na biegłych rewidentów. 

Informacje dotyczące liczby osób, które zakończyły postępowanie 

kwalifikacyjne i uzyskały wpis do rejestru biegłych rewidentów w okresie minionej 

kadencji zaprezentowano w części sprawozdania dotyczącej ewidencji biegłych 

rewidentów. 
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7. Pozostałe działania 

 W dniu 2.08.2011 r. KRBR powołała Komisję ds. opracowania statutu Krajowej 

Izby Biegłych Rewidentów i innych dokumentów Krajowego Zjazdu Biegłych 

Rewidentów. Zadaniem Komisji było przygotowanie i przekazanie KRBR 

projektów dokumentów do podjęcia przez VIII Krajowy Zjazd Biegłych 

Rewidentów (niedotyczących uchwał, których opracowanie należy do 

kompetencji Komisji ds. finansowych lub Komisji organizacyjno-programowej 

VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów). Szczegółowe informacje 

o działalności Komisji zamieszczono w załączniku do niniejszego 

sprawozdania. 

 

 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. 

 W dniu 21.12.2011 r. KIBR udzieliła pełnomocnictwa konsorcjum brokerskiemu 

Gras Savoye Polska Sp. z o.o. oraz Domowi Brokerskiemu VECTOR Sp. z o.o., 
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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. Nową umowę, na tle 

wcześniejszych ofert, wyróżniają 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. 

 W dniu 13.01.2012 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). 
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 W dniu 15.01.2013 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 liczby 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 3.07.2012 r. KRBR powołała na 

trzyletnią kadencję Kapitułę Odznaczeń Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 

w skład której weszli (większość stanowią osoby niebędące biegłymi 

rewidentami): 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 24.09.2013 r.). 

Zadaniem Kapituły jest gromadzenie wpływających do samorządu wniosków 

o uhonorowanie medalem KIBR, a następnie rekomendowanie Krajowej Radzie 

wybranych przez Kapitułę wniosków do przyznania medalu. 

 W dniu 8.04.2014 r. KRBR powołała Komisję organizacyjno-programową 

VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. Do zadań Komisji należało m.in.:  

 przygotowanie projektów uchwał VIII Zjazdu w sprawach: 

 porządku obrad Zjazdu, 

 regulaminu obrad Zjazdu, 
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 programu działania KIBR w kadencji 2015-2019, 

 zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów KIBR minionej 

kadencji, 

 udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w kadencji 

2011-2015 członkom ustępujących organów KIBR minionej 

kadencji, 

 przygotowanie projektu uchwały KRBR w sprawie terminów zasad 

wyboru delegatów na Zjazd, 

 koordynacja przebiegu walnych zgromadzeń biegłych rewidentów 

w regionalnych oddziałach samorządu, 

 zebranie i analiza uwag i wniosków zgłaszanych podczas ww. walnych 

zgromadzeń w celu przekazania ich delegatom na Zjazd. 

Szczegółowe informacje o działalności Komisji zamieszczono w załączniku do 

niniejszego sprawozdania. 

 W dniu 16.06.2014 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. Jesienią 2014 r. KRBR z Fundacją 

zainaugurowały pierwszą edycję wspólnego konkursu na najlepszą pracę 

magisterską podejmującą tematykę rewizji finansowej. Konkurs patronatem 

objęło Ministerstwo Finansów.  

 

 KRBR podjęła decyzję o rozszerzeniu działań służących promocji idei 

zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). 

W tym celu, m.in. podpisano w dniu 4.07.2014 r. porozumienie o współpracy 

z CSRinfo. Dzięki współpracy możliwe było przeprowadzenie szkoleń 

mających promować ideę CSR w środowisku biegłych rewidentów. 

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem odpowiedniego szkolenia  

e-learning w tego zakresu. 
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Przedstawiciel KIBR (Ewa Sowińska) bierze czynny udział w spotkaniach, 

powołanej przez Ministra Gospodarki, Grupy roboczej ds. monitorowania 

trendów CSR, a KRBR podjęła decyzję o współfinansowaniu tłumaczenia 

standardu GRI (są to najbardziej rozpowszechnione wytyczne do 

raportowania zrównoważonego rozwoju, opracowane w postaci standardu 

przez organizację Global Reporting Initiative). 

Przygotowywana jest także koncepcja platformy CSR KIBR, która 

będzie dostępna na stronie internetowej samorządu. Użytkownicy serwisu 

znajdą tam aktualne informacje związane z raportowaniem danych 

niefinansowych i tworzeniem tzw. raportów społecznych 

8. Działania w zakresie public relations 

W 2013 r. KRBR, w celu udoskonalenia komunikacji między samorządem 

a biegłymi rewidentami, przeprowadziła przebudowę strony internetowej 

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i tożsamych z nią wizerunkowo stron 

regionalnych oddziałów KIBR. Na stronie przygotowano, m.in. sekcję, w której 

publikowane są wywiady, informacje istotne dla środowiska oraz relacje 

z wydarzeń. Za opracowanie tekstów, wywiadów z ekspertami i redakcję 

odpowiedzialna jest obsługująca KIBR agencja public relations. 

W czasie trwania kadencji Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 

współpracowała z agencjami public relations w zakresie polityki komunikacyjnej 

samorządu i jego wizerunku. W latach 2011-2013 KIBR obsługiwała agencja 

Lignar PR. Od 2013 r. do końca kadencji za działania public relations Izby 

odpowiedzialna jest agencja Jacek Miciński Forward PR. Działania były 

kontynuacją strategii w zakresie polityki komunikacyjnej samorządu i jego 

wizerunku przyjętej w 2009 r. 

Działania PR 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 

w różne przedsięwzięcia, wsparcie w redakcji wydawnictw KIBR, bieżące 

doradzanie w kwestiach wizerunkowych. 
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Agencja PR działała na rzecz inspirowania publikacji i wywiadów 

z przedstawicielami Izby, m.in. dbając o to, by 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, m.in. w przypadku konferencji pt. Samorząd 

zawodowy zaufania publicznego elementem demokratycznego państwa, która 

odbyła się w dniu 15.10.2013 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 24.11.2014 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. 
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Załącznik – Komisje KRBR VI kadencji 
Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje o celu funkcjonowania komisji 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów VI kadencji, ich składach osobowych oraz 

liczbie odbytych posiedzeń (w okresie od 1.07.2011 r. do 31.03.2015 r.): 

Lp. Nazwa komisji 

Okres  

funkcjonowania  

(od – do) 

Skład osobowy  Cel powołania komisji 
Liczba  

posiedzeń 

1. Komisja 

ds. ewidencji 

cała kadencja  Przewodniczący: 

Jan Letkiewicz 

 

Członkowie: 

Grzegorz Błaszkowski 

Henryk Glaubic 

Ernest Podgórski 

Justyna Zakrzewska 

Realizacja funkcji opiniodawczej 

i doradczej na rzecz KRBR 

w zakresie: 

 

1) prowadzenia rejestru biegłych 

rewidentów i listy podmiotów 

uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych; 

2) wpisów i skreśleń z rejestru 

biegłych rewidentów oraz listy 

podmiotów uprawnionych 

do badania sprawozdań 

finansowych; 

3) szczegółowych uregulowań 

dotyczących wpisów i skreśleń 

z rejestru biegłych rewidentów 

oraz listy podmiotów 

uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych; 

4) kierowania wniosków 

do Krajowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego 

wobec biegłych rewidentów; 

5) wszczynania postępowań 

administracyjnych wobec 

podmiotów uprawnionych 

do badania sprawozdań 

finansowych; 

6) wydawania legitymacji 

biegłego rewidenta. 

52 

2. Komisja 

ds. szkoleń 

cała kadencja Przewodnicząca: 

Jadwiga Szafraniec  

 

Członkowie: 

Adam Celiński 

Jadwiga Godlewska 

Piotr Kołodziejczyk 

Danuta Krzywda 

Izabela Maciejewska 

Realizacja funkcji opiniodawczej 

i doradczej na rzecz KRBR 

w zakresie: 

 

1) tematyki oraz minimalnej liczby 

godzin obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego 

dla biegłych rewidentów; 

2) zasad obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego; 

3) kryteriów oraz nadawania 

uprawnień dla jednostek 

przeprowadzających 

obligatoryjne doskonalenie 

zawodowe; 

4) niewywiązywania się przez 

biegłych rewidentów 

z obowiązku obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego; 

5) działalności szkoleniowej 

w związku z realizacją zadań 

określonych w programie 

działania Krajowej Izby 

Biegłych Rewidentów 

na kadencję 2011-2015, 

43 
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Lp. Nazwa komisji 

Okres  

funkcjonowania  

(od – do) 

Skład osobowy  Cel powołania komisji 
Liczba  

posiedzeń 

stanowiącym załącznik 

do uchwały nr 44 VI Krajowego 

Zjazdu Biegłych Rewidentów 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie programu działania 

Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów na kadencję  

2011-2015. 

3. Komisja 

ds. finansowych 

cała kadencja Przewodniczący: 

Ernest Podgórski  

(od dnia 07.02.2012 r.) 

Ewa Sowińska  

(do dnia 07.02.2012 r.)  

 

Członkowie: 

Bogdan Dębicki  

(do dnia 07.02.2012 r.) 

Jacek Hryniuk 

Piotr Kołodziejczyk  

(od dnia 07.02.2012 r.) 

Antoni Kwasiborski 

Jan Letkiewicz 

Maciej Ostrowski  

(od dnia 07.02.2012 r.) 

Realizacja funkcji opiniodawczej 

i doradczej na rzecz KRBR 

w zakresie: 

 

1) przygotowywania projektów 

planów finansowych Krajowej 

Izby Biegłych Rewidentów 

na kolejne lata; 

2) określania wysokości opłaty 

z tytułu wpisu na listę 

podmiotów uprawnionych 

do badania sprawozdań 

finansowych; 

3) określania wysokości opłat 

rocznych z tytułu nadzoru, 

o których mowa w art. 52 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 

2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym, 

oraz zasad ich podziału; 

4) określania wysokości składek 

członkowskich biegłych 

rewidentów; 

5) określania wzorów 

wymaganych oświadczeń 

biegłych rewidentów 

ubiegających się o prawo 

do opłacania niższej składki 

członkowskiej; 

6) rozpatrywania wniosków 

dotyczących indywidualnych 

decyzji finansowych; 

7) określania zasad 

przeprowadzania przetargów 

oraz corocznego ustalania 

kwoty, powyżej której 

przeprowadzana jest 

procedura przetargowa 

w Krajowej Izbie Biegłych 

Rewidentów; 

8) przeprowadzania procedury 

przetargowej i wyboru ofert 

zgodnie z obowiązującymi 

w Krajowej Izbie Biegłych 

Rewidentów zasadami; 

9) przygotowania projektów 

uchwał VIII Krajowego Zjazdu 

Biegłych Rewidentów, 

dotyczących kwestii 

finansowych; 

10) przygotowywania dokumentów 

finansowych dotyczących 

działalności Krajowej Izby 

Biegłych Rewidentów. 

39 
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Lp. Nazwa komisji 

Okres  

funkcjonowania  

(od – do) 

Skład osobowy  Cel powołania komisji 
Liczba  

posiedzeń 

4. Komisja ds. etyki cała kadencja Przewodniczący: 

Henryk Dąbrowski 

 

Członkowie: 

Ewa Jakubczyk-Cały 

Adam Karcher 

Agnieszka  

Kryśkiewicz-Burnos 

Stanisław Leszek 

Wiesław Leśniewski 

Wacław Nitka 

Realizacja funkcji opiniodawczej 

i doradczej na rzecz KRBR 

w zakresie:: 

 

1) implementacji Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych 

Międzynarodowej Federacji 

Księgowych (IFAC), 

do stosowania przez polskich 

biegłych rewidentów 

i podmioty uprawnione 

do badania sprawozdań 

finansowych; 

2) opracowywania stanowisk 

w zakresie prawidłowości 

stosowania zasad zawartych 

w zasadach etyki zawodowej 

biegłych rewidentów; 

3) współpracy z instytucjami 

i organizacjami w sprawach 

dotyczących etyki zawodowej 

biegłych rewidentów, 

w szczególności z Grupą 

Roboczą Federacji Europejskich 

Księgowych (FEE) ds. etyki; 

4) upowszechniania zasad etyki, 

jako wzorca postępowania 

etycznego i gwaranta 

niezależności. 

21 

 

5. Komisja 

ds. współpracy 

międzynaro-

dowej 

cała kadencja Przewodnicząca: 

Maria Rzepnikowska 

 

Członkowie: 

Krzysztof Burnos 

Anna Kazirod 

(od dnia 18.12.2014 r.) 

Danuta Krzywda 

Jerzy Śliwiński 

Marta Towpik 

(do dnia 12.02.2013 r.) 

Realizacja funkcji opiniodawczej 

i doradczej na rzecz KRBR 

w zakresie: 

 

1) współpracy z europejskimi 

i międzynarodowymi 

organizacjami zrzeszającymi 

biegłych rewidentów 

w sprawach dotyczących 

wykonywania zawodu; 

2) współpracy z europejskimi 

i międzynarodowymi 

organizacjami stanowiącymi 

standardy rewizji finansowej; 

3) współpracy z polskimi, 

europejskimi 

i międzynarodowymi 

organizacjami stanowiącymi 

standardy rachunkowości 

i sprawozdawczości finansowej; 

4) współpracy z Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej 

i Parlamentem Rzeczypospolitej 

Polskiej w zakresie spraw 

międzynarodowych; 

5) koordynacji współpracy 

pozostałych komisji KRBR 

z europejskimi 

i międzynarodowymi 

organizacjami zrzeszającymi 

biegłych rewidentów 

w sprawach dotyczących 

wykonywania zawodu; 

6) współpracy z europejskimi 

i międzynarodowymi 

organizacjami zrzeszającymi 

biegłych rewidentów 

16 
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Lp. Nazwa komisji 

Okres  

funkcjonowania  

(od – do) 

Skład osobowy  Cel powołania komisji 
Liczba  

posiedzeń 

w sprawach dotyczących 

wykonywania zawodu. 

6. Komisja 

do opiniowania 

aktów prawnych 

cała kadencja Przewodniczący: 

Bogdan Dębicki 

 

Członkowie: 

Marek Błaszczak 

Jarosław Dac 

Jacek Hryniuk 

Władysław Jaworski 

Eugeniusz Kowalczyk 

Ewa Kuźma 

Marian Mońka 

Agnieszka  

Muller-Grządka 

Mirosław Szmigielski 

Realizacja funkcji opiniodawczej 

i doradczej na rzecz KRBR 

w zakresie: 

 

1) monitorowania, analizy 

i opiniowania projektowanych 

zmian legislacyjnych w zakresie 

prawa gospodarczego, 

finansów, rachunkowości oraz 

rewizji finansowej i zawodu 

biegłego rewidenta; 

2) uczestnictwa w charakterze 

ekspertów Krajowej Izby 

Biegłych Rewidentów na 

etapie tworzenia prawa 

w zakresie, o którym mowa 

w pkt 1; 

3) 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. 

38 

7. Komisja 

ds. opracowania 

statutu KIBR 

i innych 

dokumentów 

KZBR 

cała kadencja Przewodniczący: 

Maciej Ostrowski 

 

Członkowie: 

Henryk Drewniak 

Piotr Kołodziejczyk 

Wacław Nitka 

Ernest Podgórski 

Jacek Wegner 

Przygotowanie i przekazanie 

Krajowej Radzie Biegłych 

Rewidentów projektów uchwał 

do podjęcia przez VIII Krajowy 

Zjazd Biegłych Rewidentów, 

z zastrzeżeniem projektów 

uchwał, których opracowanie 

należy do kompetencji Komisji 

ds. finansowych lub Komisji 

organizacyjno-programowej 

VIII Krajowego Zjazdu Biegłych 

Rewidentów. 

10 

8. Komisja ds. 

standaryzacji 

usług 

świadczonych 

przez biegłych 

rewidentów 

cała kadencja Przewodniczący: 

Antoni Kwasiborski 

 

Członkowie: 

Krzysztof Burnos 

Henryk Dąbrowski 

Halina Misiukiewicz 

Wacław Nitka 

Elżbieta Pudło 

Antoni Reczek 

Agata Sajewicz 

Anna Sirocka 

Jadwiga Szafraniec 

Mirosław Szmigielski  

(od dnia 03.06.2014 r.) 

Hanna Sztuczyńska 

Wspieranie Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów 

w stanowieniu krajowych 

standardów rewizji finansowej 

i zasad wewnętrznej kontroli 

jakości podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań 

finansowych, określania 

sposobów stosowania tych 

standardów, w tym 

w szczególności: 

 

1) opracowywanie, 

z uwzględnieniem 

międzynarodowego dorobku 

standaryzacji usług oraz 

rekomendowanie 

do uchwalenia przez Radę 

projektów krajowych 

standardów rewizji finansowej 

i w razie potrzeby wskazówek 

w sprawie sposobu stosowania 

tych standardów; 

2) opracowywanie, 

z uwzględnieniem 

międzynarodowego dorobku 

21 
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Lp. Nazwa komisji 

Okres  

funkcjonowania  

(od – do) 

Skład osobowy  Cel powołania komisji 
Liczba  

posiedzeń 

oraz 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; 

3) opracowywanie wyjaśnień 

zgłoszonych i dostrzeżonych 

wątpliwości, dotyczących 

krajowych standardów rewizji 

finansowej oraz zasad 

wewnętrznej kontroli jakości 

podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań 

finansowych 

i rekomendowanie Radzie 

ich przyjęcie; 

4) współpraca z Komisją 

ds. rozwoju usług biegłego 

rewidenta w sektorze Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw 

w sprawach postanowień 

standardów i wskazówek 

dotyczących wykonywania 

usług na rzecz jednostek tego 

sektora oraz, w razie potrzeby, 

z innymi komisjami Rady. 

9. Komisja 

ds. rozwoju usług 

biegłego 

rewidenta 

w sektorze MŚP 

cała kadencja Przewodniczący:  

Krzysztof Burnos 

 

Członkowie: 

Henryk Dąbrowski 

Piotr Kołodziejczyk 

Grzegorz Minczanowski 

Barbara  

Misterska-Dragan 

Maciej Ostrowski  

(do dnia 24.04.2012 r.) 

Realizacja funkcji opiniodawczej 

i doradczej na rzecz KRBR 

w zakresie: 

 

1) inicjowania działań 

wyjaśniających znaczenie 

usług biegłego rewidenta 

dla rozwoju sektora Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw; 

2) identyfikacji barier rozwoju 

usługi badania sprawozdań 

finansowych w sektorze MŚP 

oraz poszukiwanie sposobów jej 

promowania 

i upowszechniania; 

3) promowania rozwoju innych, 

poza badaniem sprawozdań 

finansowych, usług biegłych 

rewidentów zwiększających 

zaufanie do rachunkowości 

i sprawozdawczości finansowej; 

4) identyfikacji oraz poszukiwania 

możliwości wspierania 

mniejszych podmiotów 

uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych, 

działających w sektorze MSP; 

5) współpracy 

z międzynarodowymi 

organizacjami zajmującymi się 

rozwojem usług biegłych 

rewidentów dedykowanych 

sektorowi MŚP. 
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10. Komisja 

organizacyjno-

programowa 

VIII Krajowego 

Zjazdu Biegłych 

Rewidentów 

od 08.04.2014 r. Przewodnicząca: 

Danuta Krzywda 

 

Członkowie: 

Krzysztof Burnos 

Ernest Podgórski 

Jadwiga Szafraniec 

1) Przygotowanie projektów 

uchwał VIII Krajowego Zjazdu 

Biegłych Rewidentów; 

2) przygotowanie projektów 

uchwał, postanowień oraz 

komunikatów Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów 

związanych z VIII Krajowym 

Zjazdem Biegłych Rewidentów; 

3) opracowanie projektów 

przykładowego porządku 

i regulaminu obrad Walnych 

Zgromadzeń; 

4) koordynacja przebiegu 

Walnych Zgromadzeń; 

5) zebranie i analiza uwag 

i wniosków zgłaszanych 

podczas Walnych Zgromadzeń; 

6) koordynacja spraw 

organizacyjno-technicznych 

VIII Krajowego Zjazdu Biegłych 

Rewidentów i współpraca 

w tym zakresie z Biurem 

Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów. 
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