
Sprawozdanie 

 

Ze spotkania grupy sterującej (Steering Group) projektu CommonContent, które odbyło 

się w dniach 13-14 grudnia 2015 roku w Brukseli (Belgia). 

 

 

1. Oficjalne spotkanie grupy sterującej projektu Common Content poprzedziła 

kolacja wydana przez belgijski Instituut van de Bedrijfsrevisoren- Institut des 

Reviseurs d’Enterprises (IBR-IRE), 13 grudnia.  

 

2. Oficjalne spotkanie w dniu 14 grudnia rozpoczęło się o godz. 9.00 w siedzibie 

IBR-IRE w Brukseli. Przedstawiciel KIBR, jako obserwator, został zaproszony na 

godz. 10.30.  

 

W spotkaniu bezpośrednio uczestniczyli przedstawiciele następujących instytutów:  

 Compagnie Nationale des Commissaires and Comptes (CNCC) (Francja) 

 Ordue des Experts-Comptables (OEC) (Francja) 

 Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) (Niemcy) 

 Wirtschaftsprüferkammer (WPK) (Niemcy) 

 Charter Accountants Ireland (CAI) (Irlandia) 

 Consiglio Nazionale dei Doltori commercialisti e degli Esperti contabili 

(CNDCEC) (Włochy) 

 Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) (Holandia) 

 Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS) (Szkocja) 

 Instituut van de Bedrijfsrevisoren – Institut des Reviseurs d’Enterprises (IBR-

IRE) (Belgia) 

 Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) (Rumunia) 

 Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR) (Polska).  

 

W spotkaniu brali też udział przedstawiciele Institute of Chartered Accountants in 

England and Wales (Anglia) w formie telefonicznej “call conference”.  

  



Przebieg spotkania, w którym uczestniczył przedstawiciel KIBR jako obserwator był 

następujący:  

1. Dyskusja poświęcona uaktualnieniu dokumentów statutowych, w tym przede 

wszystkim wymagań kwalifikacyjnych, w związku ze zmianą Międzynarodowego 

Standardu Edukacyjnego nr. 8 dt. zawodowych kompetencji partnerów 

odpowiedzialnych za badania sprawozdań finansowych (zmian wchodzących 

w życie od 1 lipca 2016 r.).  

 

2. Dyskusja dt. wersji konsultacyjnej Międzynarodowego Standardu Edukacyjnego 

dt. przyszłych oczekiwań, co do zawodowych kompetencji biegłych rewidentów 

(uwagi oczekiwane są do 8 marca 2016 r.).  

 

3. Dyskusja poświęcona kontaktom Common Content z innymi instytutami biegłych 

rewidentów z krajów członkowskich Unii Europejskiej.  

 

4. Dyskusja poświęcona kontaktom z Komisją Europejską.  

 

5. Dyskusja na tematy administracyjne dt. zmian strony internetowej projektu 

Common Content.  

 

6. Dyskusja na temat planu działań („action plan”) dla rumuńskiej izby biegłych 

rewidentów (CAFR), w związku z procesem samooceny, który poprzedza proces 

weryfikacji kwalifikacji wymaganych od kandydatów dla biegłych rewidentów 

w danym instytucie przez Common Content.  

 

7. Przedstawienie przez przedstawiciela KIBR aplikacji o członkostwo  

stowarzyszone w projekcie Common Content.  

- Dyskusja z udziałem przewodniczącego rady nadzorczej Common Content 

– profesora Jensa Wüstemana 

- Głosowanie nad aplikacją KIBR. 

 

Wszyscy obecni na spotkaniu przedstawiciele instytutów głosowali za przyjęciem 

KIBR jako członka stowarzyszonego do projektu Common Content.  

 

8. Pozostałe sprawy.  

- Kwestie związane z poszukiwaniem finansowania dla przyszłych projektów 

Common Content z funduszy unijnych. 

- Kwestie związane z relacjami z FEE. 

- Kwestie związane z relacjami z komitetami Komisji Europejskiej 

Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) i ESMA.  

- Kwestie związane z relacjami z firmami audytorskimi.  

Spotkanie grupy sterującej projektu Common Content zakończyło się o godzinie 16.30.  



Ustalono, że gospodarzem następnego spotkania będzie CAFR – Izba Biegłych 

Rewidentów Rumunii. Spotkanie odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2016 r. 

w Bukareszcie. 

 

Sporządził 

Grzegorz Skrzeszewski 

Członek Komisji Egzaminacyjnej 


