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UCHWAŁA NR 3 

VIII Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów 

Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie  

 

z dnia 23 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie Programu działania 

Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie  

na lata 2015 – 2019 

 

 

 

Na podstawie § 23 pkt 5 Statutu KIBR – VIII Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów 

uchwala jak następuje: 

 

§ 1 

 

 Przyjmuje się do realizacji „Program działania Regionalnego Oddziału KIBR 

w Warszawie na lata 2015-2019”, stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

  

Zobowiązuje się Radę Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów w Warszawie do : 

1) opracowania i udostępnienia na stronie internetowej Oddziału, w ciągu 3 

miesięcy, harmonogramu działań, niezbędnych dla realizacji przyjętego przez 

Zgromadzenie Programu Działania RO na lata 2015-2019, 

2) informowania o realizacji powyższego programu w ciągu 3 miesięcy po 

zakończeniu każdego roku kalendarzowego. 

 

§ 3 

 Zobowiązuje się Radę Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów w Warszawie do uwzględnienia w harmonogramie, o którym mowa w §2, w 

szczególności działań wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 
Przewodniczący 

VIII Walnego Zgromadzenia 

Biegłych Rewidentów 

 

 

Antoni Kwasiborski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 z dnia 23 kwietnia 2015 r. 

w sprawie „Programu  działania Regionalnego Oddziału  

KIBR w Warszawie na lata 2015-2019” 

 

 

Program działania 

Regionalnego Oddziału 

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie 

na lata 2015-2019 

 
VIII Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów przyjęło do realizacji 

zaprezentowany  Program działania Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie na 

lata 2015–2019  uznając jego założenia jako kontynuację zadań dotychczasowego Programu. 

Do priorytetowych zadań członków samorządu regionalnego i jego organów należy 

konsekwentne wdrażanie opracowanej długoterminowej strategii działania dla realizacji 

następujących celów: 

• Dbałość o profesjonalizm i wysoki poziom usług biegłych rewidentów 

• Przestrzeganie przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania 

sprawozdań finansowych zasad etyki zawodowej i zasad wykonywania usług. 

• Dbałość o interesy zawodowe oraz działania na rzecz integracji środowiska 

• Umacnianie funkcjonowania samorządu regionalnego i jego sprawne funkcjonowanie 

 

I. Dbałość o profesjonalizm i wysoki poziom usług biegłych rewidentów. 

Powyższy cel powinien być realizowany poprzez: 

1)  Kontynuację corocznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów; 

2)  Aktywne uczestnictwo we wszystkich formach kształcenia i doskonalenia warsztatu 

zawodowego, szczególnie w zakresie międzynarodowych standardów rewizji finansowej; 

3)  Promocję stosowania międzynarodowych standardów: MSRF i MSSF; 

4)  Inicjowanie działań szkoleniowych w zakresie MSSF i MSRF; 

5)  Inspirowanie działań zmierzających do rozszerzenia stosowania międzynarodowych 

standardów; 

6)  Wprowadzenie nowoczesnych form edukacji biegłych rewidentów, w tym e-learningu; 

7)  Rozszerzenie form konsultacji i pomocy merytorycznej biegłym rewidentom, szczególnie 

w okresie wzmożonych prac rewizyjnych; 

8)  Kontynuowanie przez Regionalny Oddział spotkań tematycznych: konferencji, 

seminariów, szkoleń specjalistycznych, warsztatów, konsultacji; 

9)  Samokształcenie biegłych rewidentów. 

 

 

II.  Przestrzeganie przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania 

sprawozdań finansowych zasad etyki zawodowej i zasad wykonywania usług. 

 

Z realizacją zadań wiążą się: 

1) Upowszechnianie Zasad Etyki Zawodowej biegłych rewidentów, jako wzorca 

postępowania etycznego i gwaranta niezależności; 

2) Przestrzeganie standardów etycznych przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione 

do badania sprawozdań finansowych; 
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3) Udział biegłych rewidentów w tworzeniu prawa dotyczącego funkcjonowania profesji 

biegłych rewidentów; 

 

III. Dbałość o interesy zawodowe oraz działania na rzecz integracji środowiska,  w tym 

m.in. poprzez: 

1)  Podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do integracji środowiska biegłych 

rewidentów np. poprzez popieranie działań klubowych, organizację różnego rodzaju 

imprez sprzyjających nawiązywaniu interpersonalnych i zawodowych kontaktów, 

2)  Działalność w Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 

(MFSZZP), 

3)  Organizację, co najmniej raz w roku, spotkania z przedstawicielem KRBR oraz innych 

organów KIBR, 

4)  Organizację spotkań z podmiotami audytorskimi w celu poznania problemów i potrzeb 

środowiska zawodowego, 

5)  Nawiązanie kontaktów i współpracy z organizacjami pracodawców w regionie dla 

wyjaśnienia roli audytu w zarządzaniu firmami oraz jego wpływu na bezpieczeństwo 

obrotu gospodarczego. 

 

 

IV.  Umacnianie funkcjonowania samorządu regionalnego i jego sprawne 

funkcjonowanie, w tym m.in. poprzez: 

1)  Utrzymywanie bieżących kontaktów z innymi Regionalnymi Oddziałami KIBR, 

2) Partnerską współpracę z gremiami i instytucjami z którymi biegli rewidenci współdziałają, 

3)  Współpracę z wyższymi uczelniami kształcącymi kadry przyszłych biegłych rewidentów, 

4)  Promocję zawodu biegłego rewidenta, w tym przede wszystkim w środowisku 

akademickim. 
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„Załącznik nr 2 do uchwały nr 3 z dnia 23 kwietnia 2015 r.  

w sprawie „Programu działania Regionalnego Oddziału  

KIBR w Warszawie na lata 2015-2019  

 

Zestawienie działań do uwzględnienia w harmonogramie 

działań niezbędnych dla realizacji Programu działania 

Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie 

na lata 2015-2019 

 

Zobowiązuje się Radę Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w 

Warszawie do uwzględnienia w harmonogramie działań, niezbędnych dla realizacji Programu 

działania Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie na lata 

2015-2019 w szczególności następujących działań:  

 

1) W zakresie segmentu I Programu „Dbałość o profesjonalizm i wysoki poziom usług 

biegłych rewidentów”:  

a)  utworzenie na stronie internetowej RO zakładki, gdzie biegły rewident (zalogowany) 

będzie mógł zadać pytanie, a inni biegli rewidenci będą mogli mu odpowiadać; w 

zakładce tej mogły by być też przekazywane różne informacje biegłym rewidentom,  

b)  przekazywanie przez Biuro RO biegłym rewidentom RO zgłaszającym potrzebę 

uzyskania określonych informacji, oczekiwanych wydruków z programu bazy prawnej, 

użytkowanego przez RO, ewentualnie udostępnianie kodów dostępowych do tego 

programu,  

c)  organizowanie warsztatów i prelekcji; zapoznawanie z narzędziami niezbędnymi w 

pracy biegłego rewidenta.  

2) W zakresie segmentu III Programu: „Dbałość o interesy zawodowe oraz działania na rzecz 

integracji środowiska”:  

a)  opracowania projektu stosownej uchwały VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 

w sprawie przekazywania części opłat z tyt. nadzoru do budżetu państwa - i przekazania 

go Komisji do spraw programu działania Izby i pozostałych dokumentów Zjazdu,  

b)  rozpatrywanie na posiedzeniach Rady RO KIBR problemów zgłaszanych na 

spotkaniach poszczególnych komisji i klubów, funkcjonujących przy Oddziale, oraz 

indywidualnie przez biegłych rewidentów  

c)  wspieranie działań inicjatyw np. Dyskusyjnego Klubu Biegłego Rewidenta, Klubu 

Seniora na rzecz integracji środowiska  

3) W zakresie segmentu IV Programu: „Umacnianie funkcjonowania samorządu regionalnego 

i jego sprawne funkcjonowanie”:  

a)  dostosowanie i stała aktualizacja strony internetowej do bieżących potrzeb z 

uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, a w szczególności poprzez dodanie na 

stronie internetowej RO KIBR nowych zakładek: 

 - komisje Regionalnego Oddziału 

 - kalendarz posiedzeń i dyżury Regionalnej Rady 

 - Program działania RO KIBR na lata 2015-2019 oraz harmonogram działań 

niezbędnych dla jego realizacji 
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 - obrońcy z urzędu (biegli rewidenci z RO KIBR, wpisani na listę Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego) 

 - przyjmiemy na aplikację (ogłoszenia podmiotów audytorskich) 

 - nawiążemy współpracę, praca (ogłoszenia podmiotów audytorskich) 

 - e-Biuletyn RO KIBR 

 - Biblioteka (informacje szczegółowe o księgozbiorze, tryb dostępu do pozostającego w 

dyspozycji RO programu informacji prawnych) 

 - dla zalogowanych biegłych rewidentów (platforma wymiany poglądów) 

 

 

b)  umożliwienie poszczególnym komisjom i klubom, funkcjonującym przy Oddziale, 

dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej na serwerze użytkowym przez Oddział, 

c)  wsparcie merytoryczne i prawne dla biegłych rewidentów Oddziału w procesie 

postępowania dyscyplinarnego. 

d)  organizowanie w RO dyskusji na tematy ważne dla środowiska 

e)  organizowanie przed każdym Walnym Zgromadzeniem RO, z odpowiednim 

wyprzedzeniem, dyskusji nad programami działania RO KIBR i centralnym, oraz 

umożliwienie kandydatom do organów RO KIBR i na delegatów na Zjazd Krajowy 

krótkiego zaprezentowania się na stronie internetowej RO KIBR. 


