Uchwała nr 1
VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 2007 r.
w sprawie programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
na kadencję 2007-2011

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych
rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§1
Przyjmuje się do realizacji „Program działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na
kadencję 2007-2011”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§2
Zobowiązuje się organy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do opracowania harmonogramu
realizacji przyjętego programu i informowania (na stronie internetowej KIBR) o jego
realizacji w kaŜdym roku.
§3
Zaleca się Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów odpowiednie wykorzystanie wniosków
zgłoszonych do programu działania, które ze względu na zbyt szczegółowy lub
przyczynkowy charakter nie zostały ujęte w treści programu.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia.
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Załącznik do uchwały nr 1 VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca
2007 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na kadencję
2007-2011

Program działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na kadencję 2007-2011

VI Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów stwierdza, Ŝe w obliczu zmieniającej się
rzeczywistości, rosnących wymagań rynku, konieczności implementacji dyrektywy
2006/43/WE do ustawodawstwa krajowego oraz oczekiwań zmian ustawowych regulacji
funkcjonowania zawodu biegłego rewidenta oraz samorządu biegłych rewidentów, program
działania samorządu ma charakter ramowy, a jego podstawę stanowi uchwalona na
V Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów misja Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
którą jest:
dbałość o wysoce profesjonalne i etyczne wykonywanie zawodu przez biegłych
rewidentów oraz świadczenie usług przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań
finansowych, słuŜące podnoszeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, co pozwoli na
upowszechnianie w społeczeństwie wizerunku biegłego rewidenta jako niezaleŜnego,
godnego zaufania fachowca.
ZwaŜywszy, Ŝe wizerunek osób wykonujących zawód biegłego rewidenta kreują jednostki
naleŜące do tej społeczności, fundamentem programu działania samorządu w kadencji 20072011 są następujące załoŜenia:
1) program realizują wszyscy członkowie samorządu, organy KIBR i oddziały regionalne,
2) członkowie samorządu w ramach swojej działalności w podmiotach uprawnionych
włączają te podmioty do realizacji zadań samorządu,
3) samorząd ponosi społeczną odpowiedzialność za pracę swych członków,
4) samorząd wypracowuje i przestrzega dobrych praktyk nadzoru.
VI Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów stwierdza, Ŝe do zadań priorytetowych Krajowej
Izby Biegłych Rewidentów naleŜą:
• dąŜenie biegłych rewidentów do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług
i wspieranie tego dąŜenia przez organy Izby i jej regionalne oddziały (I)
• wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia audytu i innych usług wykonywanych przez
biegłych rewidentów oraz konstruktywna rola samorządu w przygotowywaniu
i opiniowaniu prawa gospodarczego, szczególnie z zakresu rewizji finansowej,
rachunkowości i podatków (II),
• sprawne funkcjonowanie nadzoru samorządowego nad przestrzeganiem przez biegłych
rewidentów i przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych zasad
etyki zawodowej i zasad wykonywania usług oraz współpraca z organem nadzoru
publicznego (III),
• ochrona interesów zawodowych i dbałość o sprawne funkcjonowanie samorządu (IV).

I.

Jakość usług

Wysoka jakość usług świadczonych przez biegłego rewidenta wymaga, aby były one
wykonywane profesjonalnie z zachowaniem zawodowych standardów i wymogów etyki oraz
sprawnie i terminowo, przy racjonalnym zaangaŜowaniu sił i środków.
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Celowi temu słuŜą w szczególności:
1) upowszechnianie zasad Kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów, jako wzorca
postępowania etycznego i gwaranta niezaleŜności;
2) upowszechnianie międzynarodowych standardów rewizji finansowej i międzynarodowych
standardów sprawozdawczości finansowej;
3) systematyczne dokształcanie się biegłych rewidentów i aktywne uczestnictwo we
wszelkich formach doskonalenia warsztatu, w szczególności poprzez opanowanie
międzynarodowych standardów rewizji finansowej i międzynarodowych standardów
sprawozdawczości finansowej oraz wysoką jakość corocznego obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów;
4) umoŜliwianie biegłym rewidentom szerokiego dostępu do najnowszych światowych
i krajowych osiągnięć teorii i praktyki rachunkowości i audytu m.in. informowanie
o konferencjach, seminariach i sympozjach oraz popularyzowanie ich dorobku na stronie
internetowej Izby oraz w innych publikacjach;
5) rozwijanie działalności informacyjnej o pracach organów Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów;
6) dąŜenie do zorganizowania działalności słuŜącej pomocą biegłym rewidentom
w rozwiązywaniu merytorycznych i etycznych problemów związanych ze świadczonymi
usługami;
7) aktywne uczestnictwo przedstawicieli KIBR w międzynarodowych gremiach pracujących
nad doskonaleniem międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
i rewizji finansowej oraz rozpowszechnianie ich dorobku w języku polskim;
8) rozszerzanie działalności wydawniczej i szkoleniowej;
9) organizowanie dorocznej ogólnopolskiej konferencji audytingu;
10) kontynuowanie przez regionalne oddziały KIBR spotkań tematycznych (w wybranych
przez oddziały formach – np. seminariów, konferencji, warsztatów, klubów)
wspomagających biegłych rewidentów w poznawaniu nowych zagadnień i rozwiązywaniu
szczególnie trudnych problemów;
11) utrzymywanie wysokiego poziomu wymagań stawianych kandydatom na biegłych
rewidentów.

II.

PrestiŜ zawodu

Wyjaśnianie roli audytu i przedstawianie społeczeństwu korzyści i potrzeby, atestowania
informacji sprawozdawczych przez niezaleŜnych biegłych rewidentów jest obowiązkiem
kaŜdego biegłego rewidenta, podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
oddziałów regionalnych a przede wszystkim organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów winna podejmować wszelkie działania mające na
celu zapewnienie jawności i pewności obrotu gospodarczego.
Działania podejmowane w tym obszarze powinny polegać w szczególności na:
1) wyjaśnianiu społeczeństwu znaczenia audytu i innych usług wykonywanych przez
biegłych rewidentów i korzyści, jakie przynosi badanie sprawozdania finansowego i inne
usługi poświadczające;
2) dbaniu o pozytywny wizerunek profesji biegłych rewidentów;
3) inicjowaniu działań zmierzających do rozszerzenia kręgu podmiotów zobowiązanych
do potwierdzania prawidłowości i wiarygodności sprawozdań finansowych i ksiąg
rachunkowych;
4) podjęciu działań zapewniających podmiotom uprawnionym naleŜny udział
w audytowaniu wykorzystania środków unijnych;
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5) propagowaniu idei udziału biegłych rewidentów w radach nadzorczych spółek oraz
komitetach audytu ze względu na ich kompetencje;
6) inicjowaniu działań zmierzających do rozszerzenia zakresu uprawnień biegłego rewidenta
do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej
kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych;
7) inicjowaniu działań zmierzających do doskonalenia przepisów uwzględniających
rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczących rachunkowości i biegłych rewidentów;
8) opiniowaniu projektów ustaw dotyczących rachunkowości i innych zagadnień związanych
z ochroną obrotu gospodarczego i upublicznianie stanowiska Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów;
9) umacnianiu współpracy z organami administracji państwowej skutkującej podnoszeniem
roli audytu i osoby biegłego rewidenta jako godnego zaufania fachowca
uwiarygodniającego informacje finansowe;
10) wspieraniu działalności Komitetu Standardów Rachunkowości.

III. Nadzór
Społeczna odpowiedzialność samorządu za opinie wydawane przez jego członków
wymaga kontynuowania prac nad tworzeniem dobrych praktyk nadzoru w ramach samorządu
i sprawnego ich funkcjonowania oraz aktywnego uczestnictwa w tworzeniu nadzoru
publicznego.
Realizacja zadań z tym związanych wymaga:
1) doskonalenia form organizacji kontroli i nadzoru nad pracami biegłych rewidentów
i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
2) doskonalenia umiejętności osób wykonujących kontrolę wewnętrzną jakości badania
sprawozdań finansowych i innych usług poświadczających;
3) doskonalenia systemu okresowych kontroli samorządowych podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych;
4) opracowywania okresowych raportów o wynikach kontroli prowadzonych przez Krajową
Komisję Nadzoru;
5) aktywnego uczestnictwa w tworzeniu nadzoru publicznego.

IV. Ochrona interesów zawodowych
Ochrona interesów członków samorządu jako jedno z zasadniczych zadań wymaga
podejmowania w szczególności:
1) działań profilaktycznych w celu unikania błędów kwalifikujących się do postępowania
dyscyplinarnego;
2) sprawnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz dyscyplinarnego;
3) działań integrujących członków samorządu, w tym, m.in. poprzez uczestnictwo
przedstawicieli regionalnych oddziałów KIBR w komisjach Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów;
4) działań regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, szczególnie na polu
integracji środowiska oraz pomocy w rozwiązywaniu merytorycznych i etycznych
problemów;
5) prac nad moŜliwością stworzenia kompleksowego systemu ochrony zawodu biegłego
rewidenta;
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6) partnerskiej współpracy ze wszystkimi gremiami i instytucjami, z którymi biegli
rewidenci współdziałają, szczególnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową
Radą Doradców Podatkowych, Komitetem Standardów Rachunkowości, uczelniami
wyŜszymi kształcącymi kadry księgowych.
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