
Załącznik nr 1 

do uchwały Nr 49/2019  

IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

 

PROGRAM DZIAŁANIA  

POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

w latach 2019-2023 

 

IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów (dalej „IX Zjazd”) zobowiązuje Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów (dalej „KRBR”) oraz pozostałe organy Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów (dalej „PIBR”) do realizacji programu działania sprzyjającego wypełnieniu misji 

PIBR, określonej w Statucie PIBR. 

 

 Stosownie do przepisów prawa obowiązujących PIBR podejmowane działania 

uzależnione są od źródeł ich finansowania. W ramach tego podziału wyróżnia się realizację: 

 

1. Programu działania finansowanego z opłat z tytułu nadzoru wnoszonych do PIBR przez 

podmioty obowiązane do jej wnoszenia, kar orzekanych przez Krajowy Sąd 

Dyscyplinarny, kar orzekanych przez KRBR lub środków pomocy rządowej dotyczącego 

następujących kierunków działania:  

1.1. zapewnianie wysokiej jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów; 

1.2. zaangażowanie w realizację zadań nadzoru publicznego; 

1.3. dbanie o zapewnienie odpowiedniego stosowania i aktualizację istniejących 

standardów usług zawodowych i zasad etyki zawodowej oraz ustanawianie 

standardów w tym zakresie; 

1.4. wzmacnianie zaufania do biegłych rewidentów jako aktywnych uczestników rozwoju 

gospodarczego Polski i świata. 

 

2. Programu działania finansowanego ze składek członkowskich biegłych rewidentów oraz 

innych przychodów bądź dochodów własnych PIBR, dotyczącego następujących 

kierunków działania:  

2.1. umacnianie wizerunku PIBR jako organizacji profesjonalnej i opiniotwórczej w kraju 

i za granicą, w tym kontynuowanie dotychczasowej współpracy z Międzynarodową 

Federacją Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC); 

2.2. ochrona interesów zawodowych oraz wzmacniania zaufania biegłych rewidentów, 

w tym biegłych rewidentów seniorów, do samorządu; 



2.3. dla realizacji kierunku działania, o którym mowa w pkt 2, KRBR, m.in.:  

2.3.1. analizuje przepisy prawne dotyczące samorządu biegłych rewidentów, w tym 

ich zgodność z ustawą zasadniczą; 

1.3.2. aktywnie uczestniczy w procesach legislacyjnych; 

2.3.3. udziela pomocy biegłym rewidentom w trakcie postępowań sądowych 

dotyczących wykonywania zawodu;  

2.3.4. tworzy lub przystępuje do fundacji, których cele są zbieżne z misją PIBR 

określoną w Statucie PIBR; 

2.4. zapewnianie warunków do systematycznego doskonalenia wiedzy biegłych 

rewidentów, a w szczególności organizowanie konferencji zawodowych; 

2.5. promowanie zawodu biegłego rewidenta wśród młodzieży szkolnej i akademickiej 

oraz wspieranie kandydatów do zawodu; 

2.6. tworzenie i doskonalenie narzędzi wspomagających pracę biegłego rewidenta; 

2.7. dostosowanie funkcjonowania i struktury PIBR do zmieniających się warunków 

działania; 

2.8. dla realizacji kierunku działania, o którym mowa w pkt 2.7., m.in.: 

2.8.1. organy PIBR sporządzają roczne sprawozdania ze swojej działalności 

w terminie do 31 marca następnego roku i przekazują je właściwemu 

organowi sprawującemu nadzór publiczny w terminie do 31 marca 

następnego roku. Sprawozdania te KRBR publikuje niezwłocznie na stronie 

internetowej PIBR; 

2.8.2. KRBR publikuje zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe PIBR 

na stronie internetowej PIBR po zalogowaniu), w terminie do 30 czerwca 

każdego roku.  

 

Integralnym elementem Programu działania jest „Długoterminowa strategia działania 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów”, przyjęta uchwałą Nr 3508/53/2019 Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu 

długoterminowej strategii działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 

 


