Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2003 r. V Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów
w sprawie programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
na lata 2003-2007

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.), V Krajowy Zjazd Biegłych
Rewidentów uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje do realizacji „Program działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na lata
2003-2007”, który stanowi załącznik do uchwały.
§2
Zobowiązuje organy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do opracowywania na kaŜdy rok
kadencji harmonogramu realizacji przyjętego programu z podaniem sposobów, terminów
i osób odpowiedzialnych. Dokument ten naleŜy publikować w biuletynach Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów przed rozpoczęciem roku kalendarzowego, a po jego zakończeniu
ogłaszać sprawozdanie z realizacji.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia.

Załącznik do uchwały nr 3 z dnia 29 czerwca 2003 r. w sprawie programu działania Krajowej
Izby Biegłych Rewidentów na lata 2003-2007

Program działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
na lata 2003-2007
V Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów stwierdza, Ŝe w obliczu zmieniającej się
rzeczywistości i rosnących wymagań rynku:
1) jako priorytetowe naleŜy traktować działania nad ciągłym dąŜeniem do wysokiej jakości
usług świadczonych przez członków samorządu,
2) dotychczasowe uregulowania prawne dotyczące rachunkowości i instytucji biegłego
rewidenta wymagają zmian, w przygotowywaniu których KIBR winna aktywnie
uczestniczyć,
3) dbałość o jakość rachunkowości i rewizji finansowej jako jednego z gwarantów
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz realizacja zadań związanych z akcesją do
Unii Europejskiej wymaga ścisłego współdziałania ze Stowarzyszeniem Księgowych
w Polsce na zasadach zawodowego koleŜeństwa, partnerskiej współpracy
z poszanowaniem statutów obu organizacji i ich suwerenności,
4) dotychczasowy dorobek w opracowywaniu i stosowaniu norm wykonywania zawodu
biegłego rewidenta i Kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów, naleŜy
wykorzystać przy dalszym ich doskonaleniu,
5) osiągnięte efekty prac samorządu na arenie międzynarodowej są niezwykle cenne
i działania te naleŜy kontynuować.
Misją Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 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.
Tak określona misja wytycza zadania, które wraz ze wskazaniem sposobu ich realizacji
stanowią program działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na kadencję 2003-2007.
Uchwalając program działania V Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów stwierdza, Ŝe do
zadań priorytetowych naleŜą:
I. DBAŁOŚĆ O PROFESJONALIZM ŚWIADCZONYCH USŁUG
Usługi świadczone przez biegłego rewidenta, winna cechować wysoka jakość, a ich
wykonanie powinno przebiegać sprawnie i terminowo, przy racjonalnym zaangaŜowaniu sił
i środków. Jest to nieodzowny warunek podwyŜszania roli audytu i rangi biegłego rewidenta.
Profesjonalne wykonanie usług wymaga ciągłego poszerzania wiedzy, podnoszenia
kwalifikacji i wypracowania właściwych umiejętności analityczno-badawczych. WaŜne jest
doskonalenie warsztatu audytora.
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Realizacja tych celów polegać będzie w szczególności na:
1) ciągłym doskonaleniu systemu corocznego obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego biegłych rewidentów (poprzez dobór tematów i form realizacji), by stało
się ono trwałym elementem (gwarantem) podnoszenia wiedzy i umiejętności;
2) zapewnieniu aktywnej działalności Instytutu Sprawozdawczości i Rewizji Finansowej,
słuŜącego pomocą biegłym rewidentom w rozwiązywaniu merytorycznych
i etycznych problemów związanych ze świadczonymi usługami;
3) aktywnym uczestnictwie w międzynarodowych gremiach pracujących nad
doskonaleniem standardów rachunkowości i rewizji finansowej i rozpowszechnianiu
ich dorobku w języku polskim;
4) umoŜliwianiu szerokiego dostępu członkom Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do
najnowszych światowych i krajowych osiągnięć teorii i praktyki rachunkowości
i audytu m.in. przez uczestnictwo w konferencjach, seminariach i sympozjach oraz
rozpowszechnianie ich dorobku na stronie internetowej Izby oraz w innych
publikacjach;
5) kontynuacji wydawania biuletynów informacyjnych o pracach organów Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów i powszechnie dostępnych opracowań i periodyków
poświęconych problematyce rachunkowości i audytu;
6) rozszerzeniu działalności wydawniczej i szkoleniowej;
7) kontynuacji prac nad opracowaniem norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
8) utrzymaniu zasady organizowania corocznej ogólnopolskiej naukowej konferencji
audytingu;
9) rozpowszechnianiu zasad Kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów, jako
wzorca postępowania etycznego i gwaranta niezaleŜności;
10) zapewnieniu stałego dopływu kadr do zawodu biegłego rewidenta przy jednoczesnym
utrzymywaniu wysokiego poziomu wymagań stawianych kandydatom na biegłych
rewidentów.

II.

PODNOSZENIE ROLI AUDYTU
W DOSKONALENIU
PRZEPISÓW
ZAWODOWYCH

I AKTYWNE UCZESTNICTWO
OGÓLNYCH
I
STANDARDÓW

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów obowiązana jest podjąć wszelkie działania w celu
utrwalania i rozszerzania istniejącego ustawowo obowiązku badania sprawozdań finansowych
i innych usług poświadczających oraz uświadamiania społeczeństwu konieczności
atestowania informacji przez niezaleŜnych biegłych rewidentów w warunkach gospodarki
rynkowej. Rolą biegłych rewidentów jest ocena stanu istniejącego prawa gospodarczego,
którego respektowanie jest przedmiotem ich weryfikacji, zaś rolą Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów jest opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń z zakresu tego prawa.
Działania podejmowane w tym obszarze powinny polegać w szczególności na:
1)
2)

3)

publicznym wyjaśnianiu istoty i korzyści jakie przynosi badanie sprawozdania
finansowego i inne usługi poświadczające dla jawności obrotu gospodarczego;
inicjowaniu działań zmierzających do rozszerzenia kręgu podmiotów zobowiązanych
do potwierdzania prawidłowości i wiarygodności sprawozdań finansowych i ksiąg
rachunkowych,
promowaniu biegłych rewidentów na członków rad nadzorczych spółek w celu
zapewnienia większej skuteczności nadzoru właścicielskiego;
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4)

zintensyfikowaniu działań na rzecz objęcia biegłych rewidentów uprawnieniami
audytora wewnętrznego;
5) 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;
6) inicjowaniu działań zmierzających do doskonalenia przepisów uwzględniających
rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczących rachunkowości i biegłych
rewidentów;
7) opiniowaniu projektów ustaw opracowywanych w parlamencie, a dotyczących
rachunkowości i innych uregulowań związanych z ochroną obrotu gospodarczego
i upublicznianie stanowiska Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
8) aktywnym uczestnictwie z głosem doradczym w pracach komisji i podkomisji Sejmu
i Senatu debatujących nad projektami ustaw o rachunkowości i biegłych rewidentach
i ich samorządzie i innych uregulowań dotyczących obrotu gospodarczego;
9) tworzeniu i umacnianiu współpracy z Ministerstwem Finansów, Skarbu Państwa,
Sprawiedliwości, Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Komisją Papierów
Wartościowych i Giełd, Komisją Nadzoru Bankowego i Komisją Nadzoru
Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, skutkującej podnoszeniem roli audytu
i osoby biegłego rewidenta jako godnego zaufania fachowca uwiarygodniającego
informacje finansowe;
10) merytorycznym wspieraniu członków Komitetu Standardów Rachunkowości reprezentantów KIBR;
11) włączeniu organów samorządu do procesów przyznawania i nadzorowania projektów
finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

III. SPRAWNE FUNKCJONOWANIE NADZORU
Zapewnienie wysokiej rangi zawodu biegłego rewidenta w społeczeństwie polskim
i międzynarodowym polega m.in. na podnoszeniu jakości badania sprawozdań finansowych
i dbałości o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
Realizacja tych zadań wymaga sprawnego funkcjonowania nadzoru, który odbywać się
będzie w szczególności w wyniku:
1) wypracowania nowoczesnych i skutecznych form organizacji kontroli i nadzoru nad
pracami biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych;
2) zapewnienia stałego przeglądu informacji ukazujących się w środkach masowego
przekazu a dotyczących uwag co do jakości pracy członków samorządu;
3) doskonalenia umiejętności osób wykonujących kontrolę jakości badania sprawozdań
finansowych;
4) zbudowania systemu okresowych kontroli podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych;
5) wypracowania zasad współpracy i rozdziału kompetencji między poszczególnymi
organami KIBR i regionalnymi oddziałami w kwestiach związanych
z przygotowaniem i realizacją nadzoru;
6) opracowywanie okresowych raportów w sprawie jakości badania sprawozdań
finansowych.
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IV. OCHRONA INTERESÓW ZAWODOWYCH I SPRAWNE FUNKCJONOWANIE
SAMORZĄDU
Ochrona interesów członków samorządu i ich reprezentowanie to jedno z zasadniczych zadań
stawianych przed Krajową Izbą Biegłych Rewidentów. Realizacja tego i innych
wymienionych wcześniej zadań wymaga sprawnego funkcjonowania aparatu
administracyjnego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Działania podejmowane w tych obszarach winny się koncentrować w szczególności na:
1) wspieraniu działań integrujących członków samorządu, w tym, m.in. poprzez
zwiększenie uczestnictwa przedstawicieli regionalnych oddziałów KIBR w komisjach
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;
2) wypracowaniu zasad i form współdziałania regionalnych oddziałów Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów z organami ustawowymi Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
szczególnie w obszarze merytorycznego nadzoru nad jakością pracy biegłych
rewidentów i ich doskonaleniem zawodowym;
3) aktywizacji działania regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
szczególnie na polu integracji środowiska oraz pomocy w rozwiązywaniu
merytorycznych i etycznych problemów;
4) dołoŜeniu starań w sprawie stworzenia systemu ochrony prawnej biegłego rewidenta;
5) dostosowanie sposobu funkcjonowania samorządu w okresie przedakcesyjnym
i poakcesyjnym do Unii Europejskiej i objęcie ochroną prawną i merytoryczną
biegłych rewidentów w okresie początkowym po wejściu do Unii Europejskiej;
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;
7) współpracy z organizacjami pracodawców, organizacjami społecznymi, itp. w zakresie
etyki i profesjonalizmu kadr zarządczych i nadzorczych;
8) podjęciu działań zmierzających do ujednolicenia bieŜącej kadencji Krajowej Komisji
Nadzoru z kadencją pozostałych organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
w drodze nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.
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