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Szanowne Organizacje Członkowskie IFAC, Obserwatorzy i Kluczowe Osoby Kontaktowe, 

Mam przyjemność przedstawić najważniejsze informacje z pierwszego hybrydowego 

posiedzenia Rady IFAC, które odbyło się 15 listopada 2022 r., oraz hybrydowego posiedzenia 

Zarządu IFAC, które odbyło się 16 listopada 2022 r., oba z fizyczną lokalizacją w Bombaju, 

w Indiach. 

Posiedzenie Rady IFAC – 15 listopada 2022 r. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Rady, którzy dołączyli do nas podczas posiedzenia Rady 

w dniu 15 listopada 2022 roku. Ponad 250 przedstawicieli rodziny IFAC było obecnych 

fizycznie lub wirtualnie: organizacje członkowskie, stowarzyszone, powiązane, partnerzy 

sieciowi oraz zaproszeni goście. 

Jestem zaszczycona, że zostałam wybrana na prezesa IFAC na kolejne dwa lata oraz, że Jean 

Bouquot został wybrany na zastępcę prezesa IFAC. Obydwoje jesteśmy zaszczyceni, że 

możemy nadal służyć naszej profesji i cieszymy się na współpracę z Państwem w obliczu wielu 

wyzwań i możliwości. 

W dniu 3 listopada br., podczas webinarium skierowanego do organizacji członkowskich 

I innych kluczowych interesariuszy, Kevin Dancey, dyrektor wykonawczy IFAC, przedstawił 

kompleksowe zaktualizowane informacje na temat przeglądu Grupy Monitorującej– nagranie 

z tego webinarium jest dostępne tutaj. Podczas posiedzenia Rady IFAC Kevin przedstawił 

aktualne informacje na temat kluczowych osiągnięć w 2022 roku w oparciu o Plan Strategiczny 

IFAC oraz kluczowe priorytety na rok 2023. Nagranie można obejrzeć tutaj. 

Rada zatwierdziła wszystkie rekomendacje przedstawione do rozpatrzenia przez Radę, w tym: 

 wybór nowych członków Zarządu: Kathryn Byrne (Stany Zjednoczone), Francisco A.M. 

Sant'Anna (Brazylia) i prof. Sidharta Utama (Indonezja) oraz ponowny wybór obecnych 

członków Zarządu: Yeong Kyun Ahn (Korea, Republika), Joan Curry (Irlandia), Caroline 

Gardner (Wielka Brytania), Winnie Nyamute (Kenia), Fiona Wilkinson (Wielka Brytania) 

I Ismaila Zakari (Nigeria); 

 wybór nowego członka Komitetu Nominacyjnego Khalida Rahmana (Pakistan) oraz 

ponowny wybór obecnego członka Komitetu Nominacyjnego Cesara Chenga (Kolumbia); 

 plan strategiczny IFAC na 2023 r. 

 zmiany do Konstytucji i Regulaminu IFAC; 

 przyjęcie jednej organizacji stowarzyszonej IFAC jako nowego pełnoprawnego członka 

https://www.youtube.com/watch?v=2NdMHdTiZ-4
https://www.youtube.com/watch?v=4JTyRsOANNY
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IFAC: Ordre National des Experts-Comptables et des Comptables Agréés du Burkina 

Faso (Krajowa Organizacja Biegłych Rewidentów i Certyfikowanych Księgowych Burkina 

Faso); 

 przyjęcie czterech nowych organizacji zrzeszających zawodowych księgowych w poczet 

członków stowarzyszonych IFAC: Association of Professional Financial Managers 

(Azerbejdżan) (Stowarzyszenie Profesjonalnych Menedżerów Finansowych), Ordre 

National des Experts Comptables et des Comptables Agréés du Mali (Krajowa 

Organizacja Biegłych Rewidentów i Certyfikowanych Księgowych w Mali), Qatari 

Association of Certified Public Accountants (Katarskie Stowarzyszenie Biegłych 

Rewidentów) oraz Auditors' Chamber of Ukraine (Izba Biegłych Rewidentów Ukrainy); 

 wydalenie ze składu członków Colegio de Contadores del Paraguay (Stowarzyszenie 

Księgowych Paragwaju). 

Gratuluję naszym nowym i ponownie wybranym członkom Zarządu i Komitetu Nominacyjnego, 

jak również nowym organizacjom członkowskim i stowarzyszonym IFAC. 

Rada zatwierdziła ponadto ogólne parametry budżetu IFAC na 2023 r. oraz szwajcarskie 

ustawowe sprawozdanie finansowe za 2021 r. 

Dyrektor finansowy (CFO) Russell Guthrie przedstawił sprawozdanie dotyczące wyników 

finansowych za rok 2021 oraz dotychczasowych postępów w zakresie ogólnych parametrów 

zatwierdzonego budżetu na rok 2022. 

Rada otrzymała również sprawozdania od Alana Johnsona jako ustępującego prezesa 

I przewodniczącego Komitetu Nominacyjnego oraz sprawozdania ze strony Podkomitetów 

I Grup Doradczych Zarządu. 

Rada otrzymała kompleksowe informacje na temat działań niezależnych rad ds. ustanawiania 

standardów od: Toma Seidensteina, przewodniczącego IAASB; Gabrieli Figueiredo Dias, 

przewodniczącej IESBA oraz Iana Carruthersa, przewodniczącego IPSASB. 

Aktualne informacje otrzymaliśmy również od przedstawicieli Rady Nadzoru nad Interesem 

Publicznym (PIOB), Komitetu do spraw Interesu Publicznego oraz przewodniczącego Forum 

Firm. 

Nagroda 2022 IFAC Global Leadership Award w hołdzie Robertowi Sempierowi została 

wręczona Olivii Kirtley (Stany Zjednoczone) i Edwardowi Olowo-Okere (Nigeria), w uznaniu 

ich wieloletniego wkładu w rozwój światowego zawodu księgowego i rynków kapitałowych. 

Olivia jest znaną na całym świecie ekspertką w dziedzinie rachunkowości, zarządzania 

ryzykiem i ładu korporacyjnego. Jako pierwsza kobieta była przewodniczącą Amerykańskiego 

Instytutu Biegłych Rewidentów (AICPA), a następnie jako pierwsza kobieta została prezesem 

IFAC. Ed posiada ponad trzy dekady doświadczenia w pracy nad kwestiami rozwoju na całym 

świecie. Jest starszym doradcą w wiceprezydencji ds. sprawiedliwego wzrostu, finansów 

I instytucji (EFI) w Banku Światowym. Ed odegrał kluczową rolę w założeniu Pan African 

Federation of Accountants – PAFA (Panafrykańska Federacja Księgowych). Więcej informacji 

można znaleźć tutaj. 

Na koniec Rada pożegnała ustępującego prezesa Alana Johnsona. Alan rozpoczął swoją 

służbę w IFAC dekadę temu, kiedy dołączył do Komitetu Profesjonalnych Księgowych 

w Biznesie, zanim został wybrany do Zarządu IFAC w 2015 roku. W swoich uwagach 

końcowych Alan mówił o kwestiach sektora publicznego, przeciwdziałaniu korupcji, 

https://www.ifac.org/news-events/2022-11/mrs-olivia-kirtley-and-mr-edward-olowo-okere-recognized-ifac-global-leadership-award-outstanding
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zrównoważonym rozwoju i działaniach klimatycznych oraz innych istotnych kwestiach 

związanych z interesem publicznym. Alan służył z wyróżnieniem jako prezes IFAC, 

szczególnie podczas trwających trudnych okoliczności spowodowanych pandemią, która 

dotknęła nas w tym czasie. Szczerze dziękujemy Alanowi za jego integracyjne przywództwo, 

rozległe kontakty oraz wiele innych zasług na rzecz IFAC i całego zawodu księgowego. 

Rada pożegnała również Russella Guthrie, który opuści swoje obecne stanowisko dyrektora 

finansowego IFAC w drugim kwartale 2023 r. Russell był związany z IFAC przez ponad 21 lat 

i odgrywał kluczowe role nie tylko w nadzorze finansowym IFAC, ale również w rozwoju 

strategii IFAC, tworzeniu programu zgodności, budowaniu potencjału, polityce i sprawach 

publicznych oraz tworzeniu i funkcjonowaniu Forum Firm. Życzymy Russellowi wszystkiego 

najlepszego w jego przyszłych przedsięwzięciach. 

Posiedzenie Zarządu IFAC – 16 listopada 2022 r. 

Na naszym pierwszym posiedzeniu Zarządu w cyklu roboczym 2023, powitaliśmy nowych 

członków Zarządu i wyraziliśmy uznanie dla wachlarza talentów i umiejętności, które 

reprezentują. 

W porządku obrad znalazły się nastepujące kwestie: 

 Zatwierdzenie zaleceń Komitetu Nominacyjnego dotyczących składu Podkomisji i Grup 

Doradczych Zarządu IFAC na 2023 rok. Zarząd otrzymał również aktualne informacje na 

temat ostatnich działań Komitetu Nominacyjnego. 

 Przedstawienie przez dyrektora wykonawczego aktualnych informacji na temat Grupy 

Monitorującej, w tym zatwierdzenia umowy ramowej o finansowaniu pomiędzy IFAC 

a Międzynarodową Fundacją Etyki i Audytu ("Fundacja"). Dyrektor wykonawczy 

poinformował również o postępie w zakresie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) 

IFAC na rok 2022 oraz monitorowania ryzyka. Zarząd zatwierdził zmienione brzmienie 

jednego finansowego KPI na 2022 r. oraz kluczowe wskaźniki wydajności IFAC na 2023 r.  

 Zatwierdzenie wytycznych dla organizacji członkowskich IFAC o dobrej reputacji 

obserwujących posiedzenia Zarządu IFAC. 

 Przedstawienie przez dyrektora finansowego aktualnych informacji na temat wyników 

finansowych IFAC w trzecim kwartale 2022 r. 

 Poinformowanie Zarządu o planach kierownictwa dotyczących omówienia protokołu 

ustaleń (Memorandum of Understanding – MoU) z Międzynarodowym Stowarzyszeniem 

Prawników (International Bar Association), który uznałby je za partnera sieciowego IFAC. 

Celem będzie przedstawienie niniejszego protokołu (MoU) do zatwierdzenia przez Zarząd 

na posiedzeniu w marcu 2023 r. 

 Przedstawienie aktualnych informacji na temat Międzynarodowego Panelu ds. Edukacji 

Księgowych oraz procesu rewizji Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych (IES) 

przez jego przewodniczącą Anne-Marie Vitale oraz Helen Partridge, dyrektor ds. edukacji 

księgowych. 

 Przedstawienie przez przewodniczącą Jelenę Misitę aktualnych informacji na temat Grupy 

Rozwoju i Doradztwa na rzecz Organizacji Zawodowych Księgowych. 

 Przedstawienie przez przewodniczącą Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Margrét 

Pétursdóttir aktualnych informacji na temat wdrożenia zaleceń z przeglądu ładu 
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korporacyjnego IFAC, w tym dyskusji na temat obserwatorów kategorii A. 

Zarząd omówił również miejsce i formułę posiedzenia Rady w 2023 roku oraz posiedzeń 

Zarządu w 2023 roku. 

Światowy Kongres Księgowych (WCOA) 2022 –18-21 listopada 2022 r. 

Wspaniale było widzieć tak wiele naszych organizacji członkowskich reprezentowanych na 

WCOA 2022 w Bombaju. Tematem przewodnim WCOA było Budowanie zaufania, 

zapewnianie zrównoważonego rozwoju. Podczas wydarzenia swoją pasją i spostrzeżeniami 

podzieliło się ponad 150 prelegentów. Sesje dotyczyły różnych tematów, w tym roli zawodu 

księgowego w zapewnianiu zrównoważonego rozwoju; rosnącego znaczenia technologii 

cyfrowych; znaczenia uczciwości, etycznego przywództwa i zaufania; wzmocnienia 

zarządzania finansami publicznymi; oraz zawodu gotowego na przyszłość. Chcielibyśmy 

podziękować Instytutowi Biegłych Księgowych Indii za pracę włożoną w organizację bardzo 

udanego Kongresu oraz za bycie gospodarzem posiedzeń Rady i Zarządu IFAC. 

Posiedzenia w 2023 r. 

Na posiedzeniu w dniu 15 listopada br. Rada zatwierdziła zmiany umożliwiające dwóm 

przedstawicielom wszystkich organizacji członkowskich, stowarzyszonych i powiązanych 

z  IFAC, o dobrej reputacji, którzy nie posiadają w Zarządzie członka Zarządu, doradcy 

technicznego czy obserwatora kategorii A, obserwowanie, począwszy od 2023 r., posiedzeń 

Zarządu (ale bez prawa głosu i udziału w dyskusjach). Następne posiedzenie Zarządu 

odbędzie się w czwartek, 2 marca 2023 r. i piątek, 3 marca 2023 r. Więcej szczegółów na 

temat tego posiedzenia zostanie wkrótce udostępnionych. Informacje o tym, jak zarejestrować 

się na te posiedzenia jako obserwator, zostaną udostępnione na początku 2023 roku. 

Informacje na temat posiedzenia Rady w 2023 roku również zostaną udostępnione 

w najbliższych tygodniach. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt e-mailowy z Lindą Lach, dyrektorem ds. 

ładu korporacyjnego, na adres: LindaLach@ifac.org. 

Życzę Państwu i Państwa rodzinom wszystkiego najlepszego na bezpieczny i szczęśliwy okres 

świąteczny i oczekuję na spotkanie z Państwem w przyszłym roku. 

Z poważaniem,  

Asmâa Resmouki  

Prezes IFAC 

mailto:LindaLach@ifac.org

