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Załącznik nr 9 
do sprawozdania z działalności 
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
w kadencji 2007-2011 

 

Działalność wydawnicza i szkoleniowa 
 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadziła w okresie sprawozdawczym 
działalność wydawniczą i szkoleniową zgodnie z przepisami: art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 
13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (do dnia 5 czerwca 
2009 r.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 
i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
oraz   nadzorze publicznym (od dnia 6 czerwca 2009 r.). 
 
DZIAŁALNO ŚĆ WYDAWNICZA 
 
Podręczniki do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów  

 
W minionej kadencji opracowano i wydano nakładem Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów 6 publikacji do następujących modułów obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego: 
− moduł Ryzyko badania – procedury szacowania i dokumentowania − publikacja 

Andrzeja Konopackiego pt. „Ryzyko badania w rewizji sprawozdań finansowych” 
(103 strony w formacie B-5, łączny nakład 3800 egz.), 

− moduł Relacje audytora z podmiotem badanym i jego otoczeniem − publikacja 
Antoniego Kwasiborskiego pt. „Relacje audytora z podmiotem badanym i jego 
otoczeniem” (182 strony w formacie B-5, łączny nakład 1500 egz.), 

− moduł Etyka biegłego rewidenta w teorii, prawie, praktyce − publikacja Wiesława 
Leśniewskiego pt. „Etyka biegłego rewidenta w prawie i praktyce” (214 stron 
w formacie B-5, łączny nakład 1500 egz.), 

− moduł Planowanie badania sprawozdania finansowego − publikacja Waldemara 
Lachowskiego pt. „Planowanie badania sprawozdania finansowego. Wybrane 
aspekty praktyczne i formalnoprawne” (237 stron w formacie B-5, łączny nakład 
2000 egz.), 

− moduł Badanie małych i średnich jednostek z zastosowaniem polskich 
i międzynarodowych standardów rewizji finansowej − publikacja Aliny 
Barcikowskiej, Ewy Sobińskiej i Justyny Beaty Zakrzewskiej pt. „Badanie małych 
i średnich jednostek z zastosowaniem krajowych i międzynarodowych standardów 
rewizji finansowej” (238 stron w formacie B-5, łączny nakład 3000 egz.), 

− moduł Ryzyko badania sprawozdań finansowych w warunkach kryzysu 
gospodarczego – płynność i wycena − publikacja Andrzeja Konopackiego pt. „Ryzyko 
badania sprawozdań finansowych w czasach kryzysu gospodarczego” (159 stron 
w formacie B-5, łączny nakład 2000 egz.). 

 
Krajowa Rada V kadencji wydała także w 2007 r. dwie publikacje przygotowane 

przez Radę poprzedniej kadencji: 
− do modułu Kontynuacja działania i modele ostrzegania przed upadłością publikacja 

Artura Hołdy i Bronisława Micherdy pt. „Kontynuacja działalności jednostki 
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i modele ostrzegające przed upadłością”  (198 stron w formacie B-5, łączny nakład 
2900 egz.), 

− do modułu Procedury badania sprawozdań finansowych według MSRF – wybrane 
zagadnienia publikacja Antoniego Kwasiborskiego pt. „Procedury badania 
sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rewizji 
Finansowej. Wybrane zagadnienia” (181 stron w formacie B-5, łączny nakład 3000 
egz.). 

 
Natomiast w ofercie wydawniczej KIBR w 2011 r. przewidziane są podręczniki 

do tematów Wycena w wartościach szacunkowych i ich badania oraz Krajowe Standardy 
Rewizji Finansowej – stosowanie w praktyce.  

Zadania związane z dystrybucją publikacji wśród organizatorów szkoleń 
obligatoryjnych i klientów indywidualnych realizowane były przez Biuro KIBR, które 
prowadziło sprzedaż bezpośrednią i wysyłkową. 

 
 

Struktura produkcji i sprzeda ży podręczników 
 

Rok Liczba nowych 
tytułów 

Liczba wyprodukowanych  
w danym roku egzemplarzy  

(w tym dodruki) 

Liczba sprzedanych 
w danym roku egzemplarzy 

2007 2*) 4514 5340 
2008 2 6400 5167 
2009 2 4300 4095 
2010 2 5000 5173 
razem  20214 19775 

*) tytuły przygotowane przez KRBR poprzedniej kadencji 
 

 
Zestawienie prezentujące sprzedaż poszczególnych tytułów 

 

Publikacje 

Liczba 
egzemplarzy 
sprzedanych  

w latach  
2007-2010 

Praca zbiorowa 
Normy wykonywania zawodu i etyka zawodowa. Zadania sytuacyjne 
2003 

103 

Marzena Remlein 
Sprawozdawczość finansowa jednostek powiązanych. Zadania 
sytuacyjne 
2003 

50 

Ignacy Dziedziczak, Jadwiga Godlewska, Janina Wasilewska 
Instrumenty finansowe w sprawozdaniu jednostki gospodarczej 
2004 

11 

Anna Kazirod, Andrzej Młynarczyk 
Założenia koncepcyjne oraz odpowiedzialność biegłego rewidenta 
w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej 
2004 

62 
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Praca zbiorowa (Katarzyna Figurska, Joanna Frykowska, Jacek 
Hryniuk, Katarzyna Kowalczyk, Anna Sirocka) 
Raportowanie według Międzynarodowych Standardów Rewizji 
Finansowej 
2005 

217 

Marian Brzóska, Bogdan Gajos, Marian Mońka 
Środki unijne przedmiotem badania biegłego rewidenta 
2005 

288 

Mirosław Kośmider, Anna Stasiak 
Badanie rozrachunków publicznoprawnych 
2005 

63 

Antoni Kwasiborski 
Normy wykonywania zawodu a inne usługi biegłego rewidenta 
2006 (dodruk w 2007 r. 514 egzemplarzy) 

662 

Kazimierz Sawicki, Kazimiera Winiarska 
Badanie sprawozdań finansowych w warunkach funkcjonowania audytu 
i kontroli wewnętrznej 
2006 

689 

Artur Hołda, Bronisław Micherda 
Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed 
upadłością 
2007 (dodruk w 2008 r. 900 egz.) 

2776 

Antoni Kwasiborski 
Procedury badania sprawozdań finansowych według MSRF 
2007 (dodruk w 2008 r. 1000 egz.) 

2823 

Andrzej J. Konopacki  
Ryzyko badania w rewizji sprawozdań finansowych 
2008 (dodruk w 2009 r. 800 egz.) 

3648 

Antoni Kwasiborski  
Relacje audytora z podmiotem badanym i jego otoczeniem  
2008  

931 

Waldemar Lachowski 
Planowanie badania sprawozdania finansowego 
2009  

1998 

Wiesław Leśniewski 
Etyka biegłego rewidenta w prawie i praktyce 
2009  

1286 

Alina Barcikowska, Ewa Sobińska, Justyna Beata Zakrzewska 
Badanie małych i średnich jednostek z zastosowaniem krajowych 
i międzynarodowych standardów rewizji finansowej 
2010  

2559 

Andrzej J. Konopacki 
Ryzyko badania sprawozdań finansowych w czasach kryzysu 
gospodarczego 
2010  

1606 

Łącznie 19772 
 
*) tytuły przygotowane przez KRBR poprzedniej kadencji 

 
 



 4

Mi ędzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 
 

Staraniem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów ukazało się najnowsze wydanie „Mi ędzynarodowych Standardów Rewizji 
Finansowej i Kontroli Jakości 2009”. Publikacja zawiera standardy, niezbędne w pracy 
każdego biegłego rewidenta. Standardy te są opracowane w nowej formule redakcyjnej 
i po istotnych merytorycznie zmianach, które zostały w ciągu ostatnich lat wprowadzone 
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych 
(IAASB). Zmiany te miały na celu poprawę jakości standardów, a przede wszystkim 
dostosowanie ich do wykorzystania na potrzeby badań sprawozdań finansowych 
w krajach Unii Europejskiej.  
 

Struktura produkcji i sprzeda ży 
 

 Liczba egzemplarzy sprzedanych  
Tytuł 2009 rok 2010 rok 

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 
Tom I 
2009 (w nakładzie 500 egz.) 

234 266 

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 
Tom II 
2010 (w nakładzie 350 egz.) 

 283 

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 
Tom III 
2010 (w nakładzie 350 egz.) 

 218 

 
 
Publikacje z dorocznych konferencji audytingu 

 
Po zakończeniu każdej z dorocznej konferencji audytingu przygotowywana była 

publikacja dokumentująca jej dorobek. Ideą było udostępnienie osobom uczestniczącym 
w konferencji treści nadesłanych referatów na konferencję, wystąpień gości 
zagranicznych oraz relacji z przebiegu dyskusji panelowych. W pierwszych dwóch latach 
publikacja była wyłącznie wydawnictwem tradycyjnym w formie książkowej, natomiast 
następne dwie konferencje zostały udokumentowane w części dotyczącej wystąpień gości 
i uczestników polskich w wersji książkowej, a w części obejmującej wystąpienia gości 
zagranicznych w postaci nagrania pozwalającego odtworzyć zarówno oryginalną wersję 
językową, jak również zapis tłumaczenia na język polski. 

Opublikowane tytuły to: 
− Jakość usług biegłego rewidenta (332 strony w formacie B-5), 
− Standaryzacja usług biegłego rewidenta (398 stron w formacie B-5), 
− Rewizja finansowa w obrocie gospodarczym (318 stron w formacie B-5 oraz 

trzypłytowy album DVD), 
− Rewizja finansowa w warunkach nadzoru publicznego (271 stron w formacie B-5 oraz 

trzypłytowy album DVD). 
 

Biuletyny i informatory  
 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów V kadencji kontynuowała wydawanie 
biuletynów KIBR oraz informatorów dla kandydatów na biegłych rewidentów. Od lipca 
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2007 r. do marca 2011 r. opublikowane zostały biuletyny KIBR oznaczone numerami 
od 65 do 70, w których zamieszczono, między innymi: 
− sprawozdanie organów Izby i Komisji Egzaminacyjnej za lata 2003-2007, 
− projekty dokumentów VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, 
− uchwały i stanowiska VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, 
− uwagi KRBR do projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach 

audytorskich oraz o nadzorze publicznym a następnie tekst ustawy z dnia 7 maja 
2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, 

− statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 
− regulamin postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów, 
− krajowe standardy rewizji finansowej, 
− zasady wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, 
− zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów, 
− obowiązujące regulacje w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 

biegłych rewidentów. 
 

W latach 2007 oraz 2008 opublikowane zostały także informatory dla kandydatów 
na biegłych rewidentów, które zawierały m.in. uchwały dotyczące wymagań 
kwalifikacyjnych dla kandydatów na biegłych rewidentów, egzaminów na biegłych 
rewidentów, programów i zasad odbywania praktyki i aplikacji przez kandydatów 
na biegłych rewidentów oraz warunków uznawania egzaminów uniwersyteckich 
i równorzędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych 
rewidentów. 

W związku z coraz bardziej powszechnym dostępem do elektronicznego systemu 
komunikowania się funkcję informacyjną w szerokim zakresie przejęła strona 
internetowa KIBR, na której w pierwszej kolejności zamieszczane są wszelkie 
dokumenty oraz informacje ważne dla członków samorządu. 

 
Wydawnictwa okolicznościowe 

 
Z okazji jubileuszowej X Dorocznej Konferencji Audytingu w 2009 r. wydana 

została specjalna publikacja. Obok informacji o historii i rozwoju zawodu biegłego 
rewidenta w Polsce przedstawione w niej zostały wspomnienia organizatorów 
i uczestników konferencji. Publikacja ilustrowana licznymi zdjęciami wyróżniała się 
niepowtarzalną formą edytorską.  
 
 
DZIAŁALNO ŚĆ SZKOLENIOWA 
 
Seminaria w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych 
rewidentów 

 
W dniach 4 września 2007 r., 24 czerwca 2008 r. oraz 1 lipca 2009 r. odbyły się 

spotkania dydaktyczne dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 
biegłych rewidentów. Zajęcia prowadzone były przez autorów publikacji a uczestnicy 
otrzymali wśród materiałów informacyjnych przewodniki dydaktyczne oraz zbiory zadań 
sytuacyjnych z rozwiązaniami. 
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Zamiar prowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych 
rewidentów w kolejnych latach trwania kadencji zgłosiło: 
− w 2007 roku 15 regionalnych oddziałów KIBR, 
− w 2008 roku 20 regionalnych oddziałów KIBR, 
− w 2009 roku 22 regionalne oddziały KIBR, 
− w 2010 roku 24 regionalne oddziały KIBR. 

 
Członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i Komisji ds. szkoleń 

przeprowadzili z upoważnienia Rady 18 wizytacji seminariów organizowanych w ramach 
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. 
 
Szkolenie w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej 

 
Zgodnie z zawartą w dniu 20 grudnia 2005 r. umową pomiędzy Ministerstwem 

Finansów a KIBR i SKwP, na mocy której strony zadeklarowały chęć współpracy przy 
realizacji, przyznanego przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, grantu IDF 
nr TF054298 na przeprowadzenie reformy rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce, 
w okresie od stycznia do marca 2008 r., w ramach II komponentu grantu pt. Edukacja 
i Szkolenie, odbyły się kompleksowe szkolenia z Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). W szkoleniach udział wzięli biegli rewidenci, 
księgowi oraz urzędnicy administracji publicznej, pracujący w instytucjach 
regulacyjnych. 

Szkolenia w zakresie MSSF będą kontynuowane od 2011 r. w ramach projektu 
Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie 
sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym. 

 
Szkolenie w zakresie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej 

 
W dniu 11 grudnia 2009 r. przedstawiciele Ambasady Szwajcarii i Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Banku Światowego 
podpisali umowy, dotyczące Szwajcarsko − Polskiego Programu Współpracy. KIBR jest 
beneficjentem działań realizowanych przez Ministerstwo Finansów (we współpracy 
z Bankiem Światowym) w ramach projektu, dotyczącego budowania zdolności 
instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości 
finansowej i audytu w sektorze prywatnym. Działania projektu, w zakresie których 
uczestniczy KIBR, to: zaprojektowanie systemu komputerowego wspomagającego 
wykonywanie zadań związanych z nadzorem publicznym (m.in. prowadzenie 
publicznego rejestru biegłych rewidentów i listy podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych), udoskonalenie systemu zapewnienia jakości badań 
sprawozdań finansowych (w tym m.in: szkolenie kontrolerów i wizytatorów Krajowej 
Komisji Nadzoru), budowa potencjału instytucjonalnego w zakresie sprawozdawczości 
finansowej (szkolenia z MSSF), przyjęcie i wdrożenie MSRF (szkolenia z MSRF), 
kształcenie ustawiczne (w tym kompleksowy przegląd istniejącego systemu 
obligatoryjnego doskonalenia obowiązującego w KIBR w celu jego oceny i aktualizacji). 

W latach 2009-2010 przedstawiciele KIBR odbyli szereg spotkań 
z reprezentantami Ministerstwa Finansów oraz Banku Światowego w sprawie realizacji 
ww. projektu, w tym m.in. wzięli udział w konferencji inaugurującej projekt, 
uczestniczyli w spotkaniach poświęconych bieżącemu statusowi wdrożenia MSRF 
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w Polsce, omówieniu założeń i warunków przetargu do szkoleń w zakresie MSSF 
i MSRF, przedyskutowaniu kwestii związanych z obligatoryjnym doskonaleniem 
zawodowym, w tym także prowadzonym metodą e-learningu. W kwietniu 2011 r. 
rozpoczął się cykl szkoleń pt. Przyjęcie i wdrożenie Międzynarodowych Standardów 
Rewizji Finansowej. Szkolenia mają charakter modułowy i będą realizowane w latach 
2011-2015 w następującym układzie:  
− Moduł I Wprowadzenie do tematyki Międzynarodowych Standardów Rewizji 

Finansowej (1 dzień zajęciowy), 
− Moduł II Planowanie oraz przeprowadzenie badania (3 dni zajęciowe),  
− Moduł III Raportowanie (1 dzień zajęciowy), 
− Moduł IV Powtórka oraz zastosowanie MSRF w studium przypadku (1 dzień 

zajęciowy). 
 

Szkolenia odbywają się w następujących RO KIBR: w Białymstoku (również dla 
biegłych rewidentów z RO KIBR w Suwałkach), w Gdańsku (również dla biegłych 
rewidentów z RO KIBR w: Bydgoszczy, Elblągu, Olsztynie, Toruniu), w Katowicach 
(również dla biegłych rewidentów z RO KIBR w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Opolu), 
w Kielcach, w Krakowie (również dla biegłych rewidentów z RO KIBR w Tarnowie), 
w Lublinie (również dla biegłych rewidentów z RO KIBR w Rzeszowie), w Łodzi, 
w Poznaniu (również dla biegłych rewidentów z RO KIBR w Zielonej Górze), 
w Szczecinie (również dla biegłych rewidentów z RO KIBR w: Gorzowie Wlkp., 
Koszalinie), w Warszawie (również dla biegłych rewidentów z RO KIBR w: Radomiu, 
Włocławku), we Wrocławiu (również dla biegłych rewidentów z RO KIBR w Legnicy). 
Grupą docelową objętą szkoleniem są biegli rewidenci wykonujący zawód oraz te osoby, 
które mają zamiar wykonywać zawód w najbliższym czasie. Moduł I zalicza 6 godz. 
lekcyjnych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2011 r. 

 
Seminaria realizowane z udziałem partnerów zagranicznych 
 
Realizacja postanowień umowy polsko-francuskiej w dziedzinie rachunkowości 
i badania w latach 2007 i 2008 

 
W ramach umowy polsko-francuskiej i ustaleń wewnętrznych 

ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, KIBR była koordynatorem szkolenia 
zorganizowanego w Warszawie w dniach 12-15 listopada 2007 r. W siedzibie KIBR 
odbyły się zajęcia warsztatowe i seminaryjne z tematów: Łączenia i przejęcia firm – 
ujęcie w sprawozdaniu oraz Badanie połączeń jednostek gospodarczych. Wykładowcą 
i autorem materiałów szkoleniowych był Marc Konczaty − biegły rewident specjalizujący 
się w audycie małych i średnich przedsiębiorstw, wykładowca uniwersytecki z zakresu 
rewizji finansowej i systemów podatkowych. W seminarium wzięło udział 27 osób.  

W roku 2008 koordynatorem szkolenia zorganizowanego w dniach 10-12 grudnia 
był Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego SKwP (obecna nazwa: Instytut 
Certyfikacji Księgowych). Zakres tematyczny seminarium Wartość godziwa – 
zastosowanie i procedury ustalania. Zasady ujawniania, prezentacji i badania był zgodny 
z założeniami programowymi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych 
rewidentów w 2008 r. Seminarium poprowadził – podobnie jak w roku poprzednim – 
Marc Konczaty, a w zajęciach uczestniczyło 27 biegłych rewidentów.  
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Realizacja postanowień programu współpracy Organizacji Ekspertów 
i Licencjonowanych Księgowych Rumunii (CECCAR) i Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów  

 
W związku z realizacją umowy pomiędzy KIBR i CECCAR obie organizacje 

podpisały w kwietniu 2008 r. program współpracy. W ramach programu odbyły się 
następujące seminaria szkoleniowe: 

 
Seminarium polsko-rumuńskie w Mamai 
W dniach od 31 lipca do 1 sierpnia 2008 r. w miejscowości Mamaia nad Morzem 

Czarnym zorganizowane zostało seminarium na temat Procedury wykonywania badania 
wg MSRF, szacowanie ryzyka i jego dokumentowanie. Szkolenie prowadzili wykładowcy 
rumuńscy a wśród tematów czterech sesji roboczych znalazły się, m.in. następujące 
zagadnienia: procedury badania sprawozdań finansowych na poszczególnych etapach 
audytu, procedury gromadzenia dowodów badania, procedury dotyczące kontroli jakości 
i badań sprawozdań finansowych.  

 
Seminarium polsko-rumuńskie w Poiana −  Brasov i Sibiu 
W 2009 r. w ramach porozumienia KIBR z CECCAR zorganizowano w Rumunii 

dwa seminaria. Pierwsze, pt. Globalny kryzys finansowy: wyzwania i perspektywy, odbyło 
się w dniach 28-29 maja w Poiana − Brasov. Drugie pt. Doświadczenia w funkcjonowaniu 
systemu nadzoru publicznego w Polsce odbyło się w dniach 9-13 września w Sibiu. 
W seminariach wzięli udział reprezentanci zawodu z Rumunii oraz biegli rewidenci 
z Polski. 

 
Seminarium polsko-rumuńskie w Warszawie 
W dniach 11-12 września 2009 r. w siedzibie KIBR odbyło się seminarium 

poświęcone tematowi Dokumentacja dotycząca standardów rachunkowości stosowanych 
w Polsce. Szkolenie przygotowane zostało dla grupy ekspertów rumuńskich. Zajęcia 
prowadziła dr Danuta Krzywda, członek KRBR, będąca także autorką programu 
seminarium i materiałów szkoleniowych. 

 
Seminarium polsko-rumuńskie w Krakowie 
W 2010 r. w ramach porozumienia KIBR i CECCAR w dniach 20-21 maja 

w Krakowie odbyło się seminarium poświęcone problematyce nadzoru publicznego. 
W seminarium, poza polskimi biegłymi rewidentami, wzięli udział reprezentanci zawodu 
z Rumunii, w tym m.in. Prezes CECCAR prof. Marin Toma. W trakcie spotkania 
uczestnicy wymienili się doświadczeniami na temat wdrażania przepisów dyrektywy 
2006/43/WE oraz funkcjonowania nadzoru publicznego w Polsce i Rumunii.  

 
Seminarium polsko-rumuńskie w Neptun 
W dniach 15-17 maja 2010 r. w Neptun k. Mamai odbyło się seminarium 

poświecone problematyce odpowiedzialności biegłych rewidentów, zasadom etyki oraz 
zapewnianiu jakości. W seminarium udział wzięli biegli rewidenci z Rumunii oraz 
reprezentanci zawodu z Polski, w tym m.in. prezesi obu organizacji. 

 
Łącznie w seminariach polsko-rumuńskich udział wzięło 75 osób. 
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Realizacja umowy o współpracy Instytutu Biegłych Rewidentów Anglii i Walii 
(ICAEW) i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów  

 
W lutym 2011 r. w Londynie podpisano umowę o współpracy pomiędzy ICAEW 

i KIBR. W ramach umowy w dniach 9-10 marca 2011 r. w siedzibie KIBR w Warszawie 
zorganizowano seminaria szkoleniowe poświęcone kontroli jakości, regulacjom 
w zakresie rewizji finansowej oraz MSRF, szczególnie w obszarach dotyczących ryzyka. 
Wykładowcami byli eksperci ICAEW: Paul Simkins – dyrektor ds. zapewniania jakości 
oraz Chris Cantwell – menedżer ds. regulacji zawodowych. W szkoleniach uczestniczyło 
50 biegłych rewidentów.  

W dniu 16 lipca 2007 r., jeszcze przed podpisaniem umowy pomiędzy obu 
organizacjami, w siedzibie samorządu w Warszawie odbyły się organizowane wspólnie 
warsztaty poświęcone tematowi wdrożenia MSSF w Unii Europejskiej. Do udziału 
w zajęciach zaproszono m.in. przedstawicieli regulatorów, użytkowników sprawozdań 
finansowych, a także osoby sporządzające sprawozdania oraz biegłych rewidentów. 
W warsztatach udział wzięło 12 osób. 

 
Inicjatywy szkoleniowe 
 

Szkolenie z prowadzenia ksiąg rachunkowych spółdzielni mieszkaniowych  
W dniach 3 − 4 czerwca oraz 9 września 2008 r. w siedzibie KIBR odbyły się 

bezpłatne szkolenia dla biegłych rewidentów, poświęcone prowadzeniu ksiąg 
rachunkowych po zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałej działalności. 
Seminaria, w których udział wzięło 108 osób, zostały zorganizowane z inicjatywy 
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, jako odpowiedź na postulaty zgłaszane przez 
środowisko. Wykłady poprowadziła Zofia Rogóż, biegły rewident, wieloletni praktyk 
badania sprawozdań finansowych spółdzielni.  

 
Szkolenie z zakresu problematyki badania sprawozdań finansowych w jednostkach 

organizacyjnych Lasów Państwowych 
W dniach 21 i 28 stycznia oraz 4 lutego 2010 r. w siedzibie KIBR odbyły się 

szkolenia z zakresu problematyki badania sprawozdań finansowych w jednostkach 
organizacyjnych Lasów Państwowych. Szkolenia zorganizowano z inicjatywy Dyrekcji 
Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W trakcie zajęć 
uczestnicy zapoznali się m.in. z polityką rachunkowości PGL Lasy Państwowe oraz 
problemami związanymi ze sporządzaniem sprawozdania zbiorczego, a także z wynikami 
kontroli przeprowadzonych w PGL Lasy Państwowe, m.in. przez NIK. Zajęcia 
poprowadzili: Anna Paszkiewicz, biegły rewident, Zastępca Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych ds. Ekonomicznych; Elżbieta Olbromska, Główny Księgowy Lasów 
Państwowych, Naczelnik Wydziału Księgowości Biura DGLP oraz prof. dr hab. Czesław 
Skowronek, biegły rewident, praktyk badania sprawozdań finansowych w Lasach 
Państwowych. W zajęciach wzięły udział 123 osoby. 

 
Konferencje dotyczące krajowych standardów rewizji finansowej  
W ramach współpracy nawiązanej pomiędzy Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 

a Krajową Izbą Biegłych Rewidentów zorganizowany został cykl konferencji, których 
przedmiotem było omówienie problematyki krajowych standardów rewizji finansowej. 
Podczas każdego ze spotkań zostały zaprezentowane zasady badania sprawozdań 
finansowych, zagadnienia związane z badaniem skonsolidowanych sprawozdań 
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finansowych grup kapitałowych, zasady przeprowadzania przeglądu 
sprawozdań/skróconych sprawozdań finansowych, wykonywanie innych usług 
poświadczających oraz kwestie kontroli jakości firm audytorskich. Wykłady 
poprowadziła dr Jadwiga Szafraniec, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych 
Rewidentów. Spotkania odbyły się w Gdańsku (20.10.2010 r.), Łodzi (9.11.2010 r.), 
Wrocławiu (23.11.2010 r.), Krakowie (24.11.2010 r.) i Warszawie (26.11.2010 r.). Dla 
biegłych rewidentów udział w konferencji był bezpłatny. Łącznie w szkoleniach udział 
wzięło ok. 450 biegłych rewidentów.  

 
Szkolenie z zakresu problematyki badania sprawozdań finansowych jednostek 

samorządu terytorialnego 
W dniu 29 marca 2011 r. w siedzibie regionalnego oddziału KIBR w Gdańsku 

odbyło się szkolenie z zakresu problematyki badania sprawozdań finansowych jednostek 
samorządu terytorialnego. Szkolenie zorganizowane przez KIBR odbyło się z inicjatywy 
biegłych rewidentów z Oddziału Gdańskiego oraz Prezesa KRBR. Zajęcia poprowadziła 
Alicja Helbin, biegły rewident specjalizująca się w powyższej tematyce. W zajęciach 
wzięło udział ok. 70 biegłych rewidentów z całej Polski. 

 
Konferencja poświecona zielonej księdze – „Polityka badania sprawozdań 

finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu”  
W dniu 7 lutego 2011 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 

w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Zielona Księga – przyszłość rynku usług 
audytorskich”, której współorganizatorami byli: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Podczas 
konferencji wystąpili przedstawiciele środowisk akademickich, eksperci księgowi oraz 
biegli rewidenci, w tym Prezes KRBR Adam Kęsik (wystąpienie pt. „Pozycja zawodowa 
i zadania biegłego rewidenta w świetle postulatów zielonej księgi”), Krzysztof Burnos, 
członek Komisji KRBR ds. współpracy międzynarodowej oraz przedstawiciel KIBR 
w Grupie roboczej FEE ds. małych i średnich firm audytorskich (wystąpienie pt. „Zielona 
Księga – polityka badania sprawozdań finansowych wobec MŚP”), prof. dr hab. Elżbieta 
Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (wystąpienie pt. „Enigma 
rachunkowości”), prof. dr hab. Jerzy Gierusz, członek Rady naukowej SKwP 
(wystąpienie pt. „Kierunki ewolucji rachunkowości na tle zadań audytu”). W spotkaniu 
wziął udział także Wiesław Szczuka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, który 
zaprezentował stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zielonej księgi. 
W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób. 

 
 
 


