
POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW 
REGIONALNY ODDZIAŁ W WARSZAWIE 
01-018 Warszawa, ul. Wolność 7 lok. C 
tel./fax (22) 862 54 70, e-mail: warszawa@kibr.org.pl 

 

1 

 

PROJEKT 

 
UCHWAŁA NR … 

IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów 

Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 w Warszawie  

 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie Programu działania 

Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie  

na lata 2019 – 2023 

 

 

 

Na podstawie § 23 ust. 5 pkt 4 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów  

z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej 

uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. 

zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych oraz uchwałami Nr 3/2018 do 6/2018 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, IX 

Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów uchwala jak następuje: 

 

§ 1 

 Przyjmuje się do realizacji „Program działania Regionalnego Oddziału Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie na lata 2019-2023”, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

  

Zobowiązuje się Regionalną Radę Biegłych Rewidentów, zwaną dalej „Regionalną 

Radą”, Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie, 

zwanego dalej „Regionalnym Oddziałem”, do : 

1) opracowania i udostępnienia na stronie internetowej Regionalnego Oddziału, 

w ciągu 3 miesięcy harmonogramu działań, niezbędnych dla realizacji 

przyjętego przez Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów „Programu 

https://www.pibr.org.pl/assets/file/141,VIII-KZBR-uchwala-46-statut-KIBR-zalacznik.pdf
https://www.pibr.org.pl/assets/file/141,VIII-KZBR-uchwala-46-statut-KIBR-zalacznik.pdf
https://www.pibr.org.pl/assets/file/141,VIII-KZBR-uchwala-46-statut-KIBR-zalacznik.pdf
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działania Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na lata 

2019-2023”, 

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

zakończeniu każdego roku kalendarzowego. 

 

§ 3 

 Zobowiązuje się Regionalną Radę 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 podjęcia. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr …… z dnia 11 kwietnia 2019r.r  

IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów 

Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie 

 

Program działania 

Regionalnego Oddziału 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie 

na lata 2019-2023 

 

IX Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów przyjęło do realizacji zaprezentowany  

Program działania Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na lata 2019–2023 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 

 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 co najmniej poprzez: 

1) Podjęcie działań zmierzających do stworzenia godnych warunków wykonywania usług 

przez biegłych rewidentów w celu zapewnienia ich wysokiej jakości;  

2) Organizację corocznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów; 

3)  Umożliwienie uczestniczenia biegłym rewidentom w różnych formach kształcenia  

i doskonalenia warsztatu zawodowego, szczególnie w zakresie standardów badania; 

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

i innych form edukacji z uwzględnieniem technik audiowizualnych; 

5)  Zapewnienie konsultacji i pomocy merytorycznej biegłym rewidentom, szczególnie  

w okresie wzmożonych prac rewizyjnych; 
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6)  Organizowanie przez Regionalny Oddział spotkań tematycznych: konferencji, seminariów, 

szkoleń specjalistycznych, warsztatów, konsultacji, w tym zaliczających samokształcenie; 

7) Organizowanie szkoleń obligatoryjnych o charakterze pełnych, różnorodnych studiów 

przypadków, z uwzględnieniem oczekiwań odnośnie branż zgłoszonych przez biegłych 

rewidentów; 

8) Podjęcie działań zmierzających do wpisania na listę tematów szkoleń obligatoryjnych 

szkoleń o charakterze pełnych, różnorodnych studiów przypadków, z uwzględnieniem 

oczekiwań odnośnie branż zgłoszonych przez biegłych rewidentów; 

9) Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie praktycznego przestrzegania zasad etyki 

przez biegłych rewidentów. 

 

II. Dbałość o interesy zawodowe oraz działania na rzecz integracji środowiska. 

Powyższy cel powinien być realizowany co najmniej poprzez: 

1) Podjęcie działań zmierzających do ustalenia minimalnych wynagrodzeń za usługi 

realizowane przez biegłych rewidentów, w tym z wykorzystaniem doświadczeń innych 

państw Unii Europejskiej; 

2) Ustalenie zasad monitorowania rynku usług audytorskich oraz ich realizacja, w tym 

wnioskowanie o podjęcie skutecznych działań przez KRBR; 

3)  Podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do integracji środowiska biegłych 

rewidentów np. wspieranie działań Klubów, organizację różnego rodzaju imprez 

sprzyjających nawiązywaniu interpersonalnych i zawodowych kontaktów; 

4)  Działalność w Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 

(MFSZZP); 

5)  Organizację, co najmniej dwa razy w roku, spotkań z przedstawicielem KRBR oraz innych 

organów PIBR, w tym  dotyczących najczęściej pojawiających się nieprawidłowości  

w świadczeniu usług przez biegłych rewidentów, realizacji uchwał IX Krajowego Zjazdu 

Biegłych Rewidentów oraz aktualnej sytuacji finansowej Izby; 

6)  Organizację spotkań z firmami audytorskimi w celu poznania problemów i potrzeb 

środowiska zawodowego; 

7)  Nawiązanie kontaktów i współpracy z regionalnymi organizacjami zrzeszającymi 

podmioty gospodarcze dla wyjaśnienia roli audytu w zarządzaniu firmami oraz jego 

wpływu na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego; 
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8) Wspieranie działalności biegłych rewidentów prowadzonej na rzecz środowiska. 

 

III.  Umacnianie funkcjonowania samorządu regionalnego i jego sprawne 

funkcjonowanie. 

Powyższy cel powinien być realizowany co najmniej poprzez: 

1)  Utrzymywanie bieżących kontaktów z innymi Regionalnymi Oddziałami PIBR; 

2) Opracowanie zasad wyłaniania kandydatów do organów Regionalnego Oddziału oraz 

delegatów na Krajowy Zjazd; 

3) Opracowanie zasad przeprowadzania wyborów w Zespołach Terenowych Regionalnego 

Oddziału PIBR w Warszawie; 

4) Promocję zawodu biegłego rewidenta, w tym współpraca ze środowiskiem akademickim; 

5) Działanie na rzecz pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania działalności 

Regionalnego Oddziału. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr …… z dnia 11 kwietnia 2019r.r  

IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów 

Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie 

 

Zestawienie działań do uwzględnienia w harmonogramie 

działań niezbędnych dla realizacji Programu działania 

Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie 

na lata 2019-2023 

Zobowiązuje się Regionalną Radę Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów w Warszawie do uwzględnienia w harmonogramie działań, niezbędnych dla 

realizacji Programu działania Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów  

w Warszawie na lata 2019-2023 w szczególności następujących działań:  

 

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

biegłych rewidentów”:  

a)  przekazywanie przez Biuro RO biegłym rewidentom RO zgłaszającym potrzebę 

uzyskania określonych informacji z programu bazy prawnej wraz z komentarzami  

i orzecznictwem. 

b)  organizowanie warsztatów i prelekcji; zapoznawanie z narzędziami niezbędnymi  

w pracy biegłego rewidenta.  

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

integracji środowiska”:  

a)  oddziaływanie na przepisy prawa w zakresie uregulowania zasad wynagradzania  

za usługi wykonywane przez biegłych rewidentów, 

b) opracowania projektu stosownej uchwały IX 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,  

c)  rozpatrywanie na posiedzeniach Rady RO PIBR problemów zgłaszanych  

na spotkaniach poszczególnych komisji i klubów, funkcjonujących przy Oddziale, oraz 

indywidualnie przez biegłych rewidentów,  

d)  wspieranie działań i inicjatyw na rzecz integracji środowiska np.  Klubu Biegłego 

Rewidenta, Klubu Seniora, 
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d) wspieranie działań i inicjatyw biegłych rewidentów na rzecz samorządu. 

3) W zakresie segmentu III 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 PIBR  zakładek: 

 - komisje Regionalnego Oddziału 

 - kalendarz posiedzeń i dyżury Regionalnej Rady 

 - Program działania RO PIBR na lata 2019-2023 oraz harmonogram działań 

niezbędnych dla jego realizacji 

 - obrońcy z urzędu (biegli rewidenci z RO PIBR, wpisani na listę Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego) 

 - przyjmiemy na aplikację (ogłoszenia podmiotów audytorskich) 

 - nawiążemy współpracę, praca (ogłoszenia podmiotów audytorskich) 

 - Newslettery RO PIBR 

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

w dyspozycji RO programu informacji prawnych) 

 - stwarzanie biegłym rewidentom możliwości wymiany poglądów 

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

dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej na serwerze użytkowym przez Oddział, 

c)  wsparcie dla biegłych rewidentów Oddziału w zakresie wykonywania zawodu,  

w szczególności wsparcie w sprawach spornych, 

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 PIBR i centralnym, oraz 

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

krótkiego zaprezentowania się na stronie internetowej RO PIBR. 

 


