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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEJ RADY  

REGIONALNEGO ODDZIAŁU POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW  

W WARSZAWIE ZA KADENCJĘ 2015–2019 

 

I. Regionalna Rada  

 

VIII Walne Zgromadzenie  Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddział w Warszawie Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów dokonało w dniu 23 kwietnia 2015 r. wyboru Prezesa Regionalnej Rady oraz  

8 członków Regionalnej Rady  na kadencję 2015 – 2019. 

 

Prezesem Regionalnej Rady została Agnieszka Gajewska.  

 

Na pierwszym posiedzeniu Regionalna  Rada ukonstytuowała się w następująco: 

 

Jadwiga Godlewska  Zastępca Prezesa 

Magdalena Maksymiuk Sekretarz – do 10.02.2017 r. 

Ksenia Magierska  Sekretarz – od 10.02.2017 r. 

Ewa Sobińska   Skarbnik 

Janina Broniecka  Członek 

Adam Kęsik   Członek 

Stanisław Leszek  Członek 

Justyna Beata Zakrzewska      Członek 

 

W 2017 roku Regionalna Rada dokonała zmiany Sekretarza i funkcję tę objęła Ksenia Magierska. 

 

W upływającej kadencji (w okresie od IV.2015r. do II.2019r.)  Regionalna Rada odbyła 48 posiedzeń. 

 

Liczba posiedzeń w poszczególnych latach kadencji: 

 

Okres 
od IV 

2015 
2016 2017 2018 

do  

II  2019 

Liczba posiedzeń 9 12 13 11 3 

 

L.p. Nazwisko i imię 

Udział członków Regionalnej Rady  

w posiedzeniach w kadencji  

w 2015-2019 

  
W okresie od maja 2015 r. do lutego 

2019 r. odbyło się 48 posiedzeń 

1 Broniecka Janina 48 

2 Gajewska Agnieszka 47  

3 Godlewska Jadwiga 41 
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4 Kęsik Adam 41 

5 Leszek Stanisław 40 

6 Magierska Ksenia 45 

7 Maksymiuk Magdalena  23  

8 Sobińska Ewa 39 

9 Zakrzewska Justyna 26 
 

Wszystkie nieobecności na posiedzeniach były usprawiedliwione.  

Długotrwała nieobecność Magdaleny Maksymiuk spowodowana była zwolnieniem lekarskim, 

a następnie urlopem macierzyńskim. 
 

Regionalna Rada na ostatnich posiedzeniach w danym roku każdorazowo zatwierdzała harmonogram 

posiedzeń na rok kolejny. Posiedzenia odbywały się najczęściej w każdy pierwszy poniedziałek 

miesiąca. 

 

Członkowie Regionalnej Rady w kadencji 2015-2019 postanowili, że będą pobierać zryczałtowane 

wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady i Komisji zgodnie z uchwałą nr 2015/2 z 5 maja 2015 

r. w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów RO PIBR w Warszawie  

i komisji powołanych przez Regionalną Radę. Od czerwca 2017 r. Prezes Agnieszka Gajewska nie 

pobiera wynagrodzenia na własny wniosek. 

 

 

II. Komisje Regionalnej Rady 

 

Regionalna Rada kadencji 2015-2019 dla sprawniejszego funkcjonowania Regionalnego Oddziału 

powołała następujące komisje stałe: 

 

1) Komisja ds. szkoleń 

 

Komisja powołana została uchwałą nr 2016/11 z 5 września 2016 r. i działała w następującym składzie: 

1) Jadwiga Godlewska – przewodnicząca 

2) Janina Broniecka 

3) Zbigniew Dasiewicz 

4) Tomasz Iwanowicz (od 07.05.2018 r.) 

5) Adam Kęsik (do 07.08.2017 r.) 

6) Ksenia Magierska 

7) Ewa Sobińska 

8) Beata Zakrzewska 
 

Komisja odbyła w trakcie kadencji jedno protokołowane posiedzenie, a większość prac prowadziła  

w drodze konsultacji internetowych. 

Zadaniem Komisji było przygotowanie propozycji szkoleń obligatoryjnych oraz szkoleń 

specjalistycznych w ramach samokształcenia dla biegłych rewidentów oraz merytoryczne 

przygotowanie konferencji organizowanych przez Oddział. 

 

2) Komisja ds. monitorowania i opiniowania aktów prawnych 

 

Komisja powołana została uchwałą nr 2015/6 z 5 października 2015 r. i działała w następującym 

składzie: 

1) Ksenia Magierska – przewodnicząca 

2) Janina Broniecka  

3) Zbigniew Dasiewicz 

4) Małgorzata Kryszkiewicz 

5) Józef  Kuszneruk 
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6) Zbigniew Kuśnierek  

7) Ireneusz Łazarski 

8) Krzysztof Maksymik  

9) Dariusz Puczyński (do 07.08.2017 r.) 

10) Małgorzata Winter 

 

Komisja rozpoczęła pracę jeszcze przed oficjalnym powołaniem, zgłaszając w sierpniu 2015 r. szereg 

uwag do pierwszej wersji projektu założeń do zmiany ustawy o biegłych rewidentach… Rozpatrywano 

również i zgłoszono uwagi do projektu stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczącego 

rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych. 

 

Komisja w toku kadencji odbyła 19 protokołowanych posiedzeń, po których tyle samo  razy oficjalnie 

występowano z uwagami i propozycjami zmian legislacyjnych. 

 

Podczas posiedzeń dyskutowano i redagowano wspólnie propozycje uwag i propozycji zmian do 

projektów następujących przepisów: 

 kolejnych wersji projektu ustawy o biegłych rewidentach…, 

 zmian do statutu i podstawowych zasad gospodarki finansowej Izby, 

 projektów opracowywanych w wyniku realizacji „Harmonogramu działań KIBR niezbędnych dla 

realizacji przyjętego przez VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów programu działania KIBR na lata 

2015-2019”, dotyczących:  

 biegłych rewidentów, którzy na własny wniosek zadeklarują zamiar trwałego niewykonywania 

zawodu, 

 wprowadzenia do struktury organizacyjnej samorządu biegłych rewidentów nowego organu  

Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów, 

 rozszerzenia kręgu jednostek zobowiązanych do poddania badaniu lub przeglądowi sprawozdań 

finansowych, co służyłoby zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, 

 rozszerzenia uprawnień biegłych rewidentów do podpisywania dokumentów za zgodność  

z oryginałem na zasadach analogicznych do doradców podatkowych oraz możliwości 

reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami 

administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów 

administracyjnych, 

 projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uproszczonej 

ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia 

jednostek samorządu terytorialnego, 

 projektu stawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie…, 

 petycji w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - 

Kodeks postępowania karnego w odniesieniu do biegłych, 

 projektu Krajowego Standardu Rachunkowości "Środki trwałe" z dnia 5 lipca 2016 r., 

 projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, 

 projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Działalność rolnicza" z dnia 18 września  

2017 r., 

 projektu stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie realizacji przepisów art. 

4 ust. 1, 1a i 1 b ustawy o rachunkowości, nakładających obowiązek rzetelnego i jasnego 

przedstawienia obrazu jednostki, 

 projektu  stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia zmiany składnika 

aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych, 

 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym z dnia 11 maja 

2017 r., 

 propozycji zmian do projektów regulamin i porządku obrad Nadzwyczajnego Krajowego 

Zjazdu Biegłych Rewidentów, 
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 uwag do projektu stanowiska KSR dotyczącego ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów 

przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu 

terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów 

w prawo własności. 

 

3) Komisja ds. wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych 

 

W związku z czasowym brakiem możliwości prawnych powołania Krajowego Rzecznika Praw 

Biegłych Rewidentów na szczeblu krajowym, o co wnioskowano w uchwale nr 5 z dnia 23 kwietnia  

2015 r. w sprawie trybu obrony biegłych rewidentów  w procesie postępowania dyscyplinarnego VIII 

Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów, Regionalna Rada powołała w ramach Regionalnego 

Oddziału PIBR w Warszawie, Komisję ds. wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych. 

 

Komisja powołana została uchwałą nr 2017/12 z 7 sierpnia 2017 r. i działała w następującym składzie: 

1) Andrzej Jakubowicz – przewodniczący 

2) Bogdan Broniewski  

3) Danuta Brzozowska  

4) Alicja Gess  

5) Adam Kęsik 

6) Maria Lech (od 05.01.2017 r.) 

7) Stanisław Leszek 

8)    Justyna Zakrzewska (do 14.02.2016 r.) 

 

Zgodnie z założeniami, celem działalności Komisji było udzielanie wszelkiej pomocy niematerialnej 

biegłym rewidentom w rozwiązywaniu spraw spornych. Komisja odbyła w trakcie kadencji 9 

protokołowanych posiedzeń, wsparcia udzielono indywidualnie 3 biegłym rewidentom.  Komisja  

w ramach posiedzeń przygotowywała także stanowiska związane z powołaniem Rzecznika Praw 

Biegłych Rewidentów, zmianą ustawy o biegłych rewidentach, zmianami w statucie i podstawowych 

zasadach gospodarki finansowej Izby. 

 

oraz komisje czasowe: 

 

1) Komisja ds. oceny projektów uchwał na VIII KZBR 

 

Komisja w składzie: 

1) Adam Kęsik – przewodniczący 

2) Zbigniew Kuśnierek  

3) Józef Kuszneruk  

4) Małgorzata Winter  

 

zebrała się na posiedzeniu 14 maja 2015 r., celem ponownego przeanalizowania uchwał przyjętych przez 

VIII  Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, 

porównania postanowień i uchwał przyjętych przez VIII  Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów 

Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie z projektami uchwał  na  VIII Krajowy Zjazd Biegłych 

Rewidentów, wprowadzenia korekt i uzupełnień do wymienionych wyżej dokumentów. 

Komisja po wypełnieniu swojego zadania zakończyła działalność. 

 

2) Komisja organizacyjno-programowa IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów 

 

W związku z organizacją IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów (11.04.2019 r.) uchwałą  

nr 2018/19 powołana została Komisja organizacyjno-programowa IX Walnego Zgromadzenia Biegłych 

Rewidentów w składzie: 

1) Ksenia Magierska –przewodnicząca 

2) Janina Broniecka 

3) Katarzyna Chorostkowska  
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4) Adam Kęsik 

5) Magdalena Maksymiuk 

 

Komisja od momentu powołania do końca lutego 2019 r. odbyła 9 protokołowanych posiedzeń,  

w czasie których opracowano organizację IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów oraz 

przygotowane zostały projekty dokumentów na Walne Zgromadzenie: porządek obrad, regulamin obrad, 

program działania Regionalnego Oddziału oraz projekty innych uchwał. 

 

3) Komisja ds. opracowania zmian w statucie oraz podstawowych zasadach gospodarki 

finansowej PIBR oraz opracowania regulaminów działania Regionalnej Rady oraz Komisji 

Rewizyjnej Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie  

 

W związku z organizacją IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów (11.04.2019 r.) uchwałą  

nr 2018/19 powołano powyższą Komisję w składzie: 

1) Agnieszka Gajewska – przewodnicząca 

2) Zbigniew Dasiewicz  

3) Zbigniew Kuśnierek 

4) Józef Kuszneruk 

5) Stanisław Leszek 

6) Ksenia Magierska  

7) Elżbieta Szambelan-Bakuła  

Komisja dla usprawnienia prowadzenia prac podzieliła się na dwa zespoły – ds. statutu (lider – Zbigniew 

Dasiewicz) – odbyła 6 posiedzeń i ds. podstawowych zasad gospodarki finansowej (lider – Agnieszka 

Gajewska) odbyła 2 posiedzenia, na których opracowano projekty, które zostaną przedłożone IX 

Walnemu Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie: 

1)  w sprawie przyjęcia nowego statutu PIBR, 

2) w sprawie zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR, 

3) w sprawie regulaminu działania Regionalnej Rady, 

4) w sprawie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie. 

 

Poza pracami w ramach powołanych ww. Komisji Członkowie Regionalnej Rady wykonywali 

czynności w różnych obszarach związanych z bieżącą działalnością Regionalnego Oddziału, w tym: 

1. opracowanie nowej strony internetowej: Magdalena Maksymiuk; 

2. kontakty z biurem architektonicznym w sprawach związanych z planowanym remontem Oddziału: 

Agnieszka Gajewska, Magdalena Maksymiuk, Janina Broniecka (przy pracach ofertowych). 

 

 

III. Regionalny Oddział w liczbach 

 

Regionalny Oddział w Warszawie jest największym oddziałem w kraju. Według stanu na  28  lutego 

2019 r. skupia 1677 biegłych rewidentów, co stanowi niemal 28 % ogółu członków PIBR. 

 

 
STAN na 

IV 2015 II 2019 

Ogólna liczba biegłych rewidentów: 

 w kraju 

 w tym członkowie RO w Warszawie 

7192 

1834 

 

5991 

1677 
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Biegli wpisani do rejestru, wykonujący zawód: 

 w kraju 

 w tym RO w Warszawie 

3534 

835 

 

3029 

734 

 

Zarejestrowane firmy audytorskie: 

 w kraju 

 w tym RO w Warszawie 

 

1638 

413 

 

1517 

384 

 

 

IV. Członkowie Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie w organach PIBR, komisjach KRBR 

i instytucjach 

 

Poniżej prezentujemy imienny wykaz biegłych rewidentów z naszego Oddziału działających  

w organach PIBR, Komisjach stałych KRBR i instytucjach, pracujących na rzecz  samorządu  

w kadencji 2015 -2019: 

 

ORGAN PRZEDSTAWICIELE RO 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 

Barbara Misterska-Dragan – zastępca prezesa 

Monika Kaczorek – członek 

Adam Kęsik – członek 

Hanna Sztuczyńska – członek, od 14.02.2018 r. skarbnik 

Krajowa Komisja Nadzoru 

Antoni Kwasiborski – przewodniczący  

(do 12.06.2017 r., od tej daty – członek) 

Jadwiga Godlewska - członek 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny 

Elżbieta Szambelan-Bakuła – zastępca przewodniczącego 

Józef Kuszneruk – członek 

Waldemar Lachowski – członek 

Małgorzata Winter – członek 

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny Ewa Sobińska – zastępca Rzecznika 

 

KOMISJA PRZEDSTAWICIELE RO 

Komisja ds. etyki 

Ewa Jakubczyk-Cały 

Stanisław Leszek 

Wiesław Leśniewski 

Komisja ds. ewidencji Adam Kęsik (do 26.09.2016 r.) 

Komisja ds. finansowych Hanna Sztuczyńska 

Komisja ds. komunikacji 

Monika Kaczorek 

Barbara Misterska-Dragan 

Hanna Sztuczyńska 

Komisja ds. opiniowania aktów 

prawnych 

Józef Kuszneruk 

Ksenia Magierska 

Maciej Skórzewski (od 6.09.2016 r.) 

Joanna Wielgórska-Leszczyńska 
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Komisja ds. standaryzacji usług 

świadczonych przez biegłych 

rewidentów 

Barbara Misterska-Dragan 

Waldemar Lachowski 

Agata Sajewicz 

Ewa Sobińska 

Hanna Sztuczyńska 

Komisja ds. szkoleń 

Agnieszka Gajewska 

Adam Kęsik 

Justyna Zakrzewska 

Komisja ds. współpracy 

międzynarodowej 

Monika Kaczorek 

Justyna Zakrzewska 

Kapituła Medalu PIBR Stanisław Leszek 

 

 

INSTYTUCJA CZŁONKOWIE RO 

Komisja Nadzoru Audytowego 

II kadencja 2013-2017: Jacek Hryniuk (odwołany z KNA z 

dniem 17.06.2016 r. - zgodnie z nowymi wymogami 

rozporządzenia UE 537/2014 mówiącymi, że w skład 

organu nadzoru publicznego nie mogą wchodzić 

praktykujący biegli rewidenci) 

Komitet Standardów Rachunkowości 

VII kadencja KSR 2014-2016: Tomasz Konieczny, Anna 

Sirocka 

 

VIII kadencja KSR 2016-2018: Barbara Misterska-

Dragan, Tomasz Konieczny, Anna Sirocka, Joanna 

Wielgórska-Leszczyńska 

 

IX kadencja KSR 2018-2020 (powołanie 30.05.2018 r., 

kadencja skrócona ze względu na zmianę przepisów o 

KSR, w tym m.in. o okresie trwania kadencji i liczbie 

przedstawicieli PIBR w KSR): Barbara Misterska-Dragan, 

Anna Sirocka; Joanna Wielgórska-Leszczyńska 

 

X kadencja KSR 2018-2021: Barbara Misterska-Dragan, 

Anna Sirocka 

Rada Standardów Raportowania Monika Kaczorek 

Komisja Egzaminacyjna 

Kadencja 2013-2017: Gertruda Krystyna Świderska - 

przewodnicząca, Beata Baluta, Beata Bułhaków, Anna 

Grzegrzółka, Jarosław Olszewski,  Grzegorz 

Skrzeszewski, Franciszek Wala, Joanna Wielgórska-

Leszczyńska  

 

Od 2017 r.: Beata Baluta, Anna Grzegrzółka, Justyna 

Zakrzewska. 

 

 

V. Realizacja programu działania 

 

W minionej kadencji Regionalna Rada podejmowała intensywne wysiłki na rzecz realizacji programu 

działania Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na lata 2015-2019,  przyjętego na VIII Walnym 

Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów. Systematycznie, przez całą kadencję wdrażano  długoterminową 

strategię działania, przyjętą w programie dla realizacji następujących celów: 
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 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. 

 

Realizując przyjętą strategię, w latach 2015-2019 działalność Regionalnej Rady skoncentrowała się na 

następujących zagadnieniach: 

1) prowadzeniu szkoleń z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów  

i innych form kształcenia biegłych rewidentów, w tym samokształcenia; 

2) prowadzeniu działalności szkoleniowo-konsultacyjnej, organizacji licznych spotkań  

i konferencji tematycznych; 

3) integracji wewnątrz środowiskowej biegłych rewidentów – spotkania klubowe, spotkania 

tematyczne; 

4) integracji biegłych rewidentów z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego m.in. 

doradcami podatkowymi, radcami prawnymi, lekarzami, pielęgniarkami, aptekarzami, adwokatami, 

inżynierami budownictwa, notariuszami, architektami, itd. Udział Regionalnego Oddziału PIBR w 

Warszawie w Mazowieckim F Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (MFSZP), 

współorganizacja pikników i konferencji w ramach Forum; 

5) komunikacji z biegłymi rewidentami i ich środowiskiem – stałe poszerzanie bazy kontaktowej, 

cykliczne wydawanie newsletterów, liczne spotkania integracyjne; 

6) pracach związanych z opiniowaniem  przepisów, aktów prawnych i ich projektów,  

w  głównej mierze kolejnych projektów ustawy o biegłych rewidentach… 

 

 

1.  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA 

 

1.1. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe (szkolenia odpłatne) 

 

W roku 2015 weszły w życie nowe przepisy dotyczące obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 

biegłych rewidentów, wynikające z: 

 zmian wprowadzonych do ustawy o biegłych rewidentach…; 

 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730). 

 

Na skutek wprowadzonych zmian, liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla 

biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym 

wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym: 

1) co najmniej 72 godziny szkolenia przeprowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 

lub jednostkę uprawnioną; 

2) co najwyżej 48 godzin samokształcenia. 

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident jest zobowiązany do odbycia minimalnej liczby 

godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, która wynosi 24 godziny lekcyjne, w tym: 

1) co najmniej 16 godzin szkolenia przeprowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub 

jednostkę uprawnioną; 

2) co najwyżej 8 godzin samokształcenia. 

 

Regionalny Oddział w 2015 r. realizował szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego jako samodzielny profesjonalny ośrodek szkoleniowy w zmienionej formule dydaktyczno-

organizacyjnej. Obsługą organizacyjną szkoleń, ewidencją uczestników i rozliczeniem zajmowało się 

Biuro Oddziału, zaś częścią dydaktyczno-merytoryczną szkoleń, wyłoniona w przetargu Akademia 

PwC. Przetarg na prowadzenie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego rozstrzygnięto na 

specjalnym posiedzeniu Regionalnej Rady w dniu 25 marca 2013 r., a szkolenia w roku 2015 

http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/prawo/UoBR-tekst_jednolity_2015.pdf
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prowadzono na podstawie Umowy Konsorcjum, zawartej jeszcze  przez Regionalną Radę poprzedniej 

kadencji, w dniu 2 marca 2015 r. Szkolenia poprowadzili specjaliści z Akademii PwC. 

 

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie od 2016 r. realizował szkolenia 

z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego już jako samodzielny, profesjonalny ośrodek 

szkoleniowy. Częścią dydaktyczno-merytoryczną szkoleń, obsługą organizacyjną szkoleń, ewidencją 

uczestników oraz rozliczeniem zajmowało się całkowicie Biuro Regionalnego Oddziału. 

 

 

Tematy obligatoryjnych szkoleń realizowanych w latach 2015-2019 przedstawia poniższa tabela: 

 

L.p. Tematy szkoleń  w  poszczególnych latach: 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 

Konsolidacja sprawozdań finansowych według 

polskich i międzynarodowych standardów 

rachunkowości 

     

2.  
Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji i 

upadłości podmiotów gospodarczych 
     

3. 
Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekty 

podatkowo-bilansowe 
     

4. Przychody – rachunkowość i rewizja finansowa 
 

 
    

5. 
Badanie sprawozdań finansowych organizacji 

pozarządowych 
     

6. 
Dokumentowanie procesu badania w sposób 

zgodny z wymogami MSRF 
     

7. 

Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie 

sprawozdań finansowych w aktualnym stanie 

prawnym 

     

8. Ryzyka specyficzne dla wybranych branż      

9. 
Wartość godziwa wg MSSF oraz ustawy o 

rachunkowości 
     

10. 
Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie 

rozmiaru podmiotu uprawnionego 
     

11. 

Niefinansowe aktywa trwałe działalności 

operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz 

ich badanie 

     

12. 
Badanie sprawozdań finansowych małych i 

średnich jednostek 
     

13. 
Procedury badania zgodności oprogramowania 

finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi 
     

14. 
Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji i 

upadłości podmiotów gospodarczych  
     

15. 

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes – 

kluczowe założenia, normy, standardy oraz 

zarządzanie ryzykami 

     

16. 
Zasady raportowania danych niefinansowych wg 

standardu GRI G4 
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17. 
Badanie skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego 
     

18. 

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie 

badania sprawozdań finansowych małych i 

średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych 

usług atestacyjnych 

     

19. 
Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa 

podatkowego 
     

20. 
Aktualizacja krajowego i międzynarodowego 

prawa bilansowego 
     

21. 

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej  i 

ich wpływ na czynności rewizji oraz podmioty 

uprawnione do badania 

     

22. 

Stosowanie MSB  w praktyce - część I: Procedury 

wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka 

badania 

     

23. 

Stosowanie MSB w praktyce - część II: Reakcja 

biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko 

istotnego zniekształcenia 

     

24. 

Stosowanie MSB w praktyce - część III: 

Procedury końcowe badania i sprawozdanie 

biegłego rewidenta 

     

25. 
Inwestycje finansowe – aspekty bilansowe i 

podatkowe 
     

26. 
Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny 

produktów 
     

27. 

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań 

finansowych przedmiotem kontroli 

przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej 

Komisji Nadzoru 

     

28. Konsolidacja sprawozdań finansowych      

29. 
Nowy model rozpoznawania przychodów wg 

MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” 
     

30. 
Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” 

oraz różnice do polskiego prawa bilansowego 
     

 

 

Statystyka dotycząca przeprowadzonych szkoleń obligatoryjnych w latach 2015-2019: 

 

 SUMA 2019 2018 2017 2016 2015 

Liczba zrealizowanych 

modułów  
301 3 16 16 10 9 

Liczba osób (osobo-kursów) 

przeszkolonych  
4339 16 784 1121 1119 1299 

                                           
1 Część modułów realizowana była na przestrzeni kilku lat 
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Liczba grup szkoleniowych  141 3 32 40 33 33 

Liczba dni szkoleniowych  217 3 51 58 53 53 

Średnia wieku osób 

biorących udział 

w szkoleniach 

 

52 51 bd 49 

Udział mężczyzn w ogólnej 

liczbie osób przeszkolonych 
38,39 % 38,27 % 36,9 % 32 % 

Udział kobiet w ogólnej 

liczbie osób przeszkolonych 
61,61 % 61,73% 63,1 % 68 % 

 

 

1.2. Doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów w ramach samokształcenia 

 

Liczba szkoleń specjalistycznych organizowanych w ramach samokształcenia  

w kadencji 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia specjalistyczne w 2015 r. 

(samokształcenie) 

 

Lp. Temat Prowadzący Data 
Liczba 

godz. 

Liczba 

uczestników 

1.  

Prezentacja oprogramowania do badania 

sprawozdań finansowych dla biegłych rewidentów 

U-FIN Karty Dokumentacji Rewizyjnej 

Anna 

Mierzejewska 
16.09.2015 7 43 

2.  MSSF 15 – nowy standard ujmowania przychodów 

Magdalena 

Kufel, 

Anita 

Bartwicka 

17.09.2015 2 30 

3.  

Prezentacja oprogramowania do badania 

sprawozdań finansowych APS – Dokumentacja 

rewizji finansowej, usług atestacyjnych i 

pokrewnych. 

Henryk 

Jankowiak 
2.10.2015 7 47 

4.  
Prezentacja oprogramowania dla biegłych 

rewidentów CaseWare Working Papers 

Katarzyna 

Kowalczyk 
13.10.2015 7 

43 

 

Rok Liczba szkoleń Liczba uczestników 

2015 10 384 

2016 5 132 

2017 15 786 

2018 16 878 

2019 6 231 

SUMA 54 2411 
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5.  Warsztaty z MS Excel * 
Dominik 

Wilczewski 

12,16, 26, 

30.10.2015 

 

16 
20 

6.  
Prezentacja oprogramowania dla biegłych 

rewidentów firmy Datev.pl 

Agnieszka 

Bartnik, 

Mateusz 

Gierulski 

29.10.2015 7 35 

7.  

Badanie sprawozdań i informacji finansowych 

partii politycznych oraz sprawozdań finansowych 

komitetów wyborczych * 

Tomasz 

Gąsior, 

Iwona 

Frąckiewicz 

3.11.2015 8 22 

8.  
Sprawozdanie z badania – czyli opinia biegłego 

rewidenta po nowemu 

Mirosław 

Szmigielski 
19.11.2015 2 56 

9.  

Aktualne kwestie w przeciwdziałaniu praniu 

brudnych pieniędzy-ustawowe obowiązki biegłego 

rewidenta 

Marian 

Mońka 7.12.2015 5 54 

10.  

Prezentacja oprogramowania do badania 

sprawozdań finansowych dla biegłych rewidentów 

U-FIN Karty Dokumentacji Rewizyjnej 

Anna 

Mierzejewska 
15.12.2015 7 34 

 Razem 384 

*Szkolenie odpłatne 

 

Szkolenia specjalistyczne w 2016 r. 

(samokształcenie) 

 

Lp. Temat Prowadzący Data 
Liczba 

godz. 

Liczba 

uczestników 

1. Jak się przygotować do wizytacji * 
Justyna 

Zakrzewska 
22.02.2016 8 39 

2. Jak się przygotować do wizytacji * 
Justyna 

Zakrzewska 
15.03.2016 8 21 

3. 
Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych 

* 

Zbigniew 

Dasiewicz 
12.05.2016 8 10 

4. 

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa 

podatkowego. Podatek dochodowy od osób 

prawnych w 2016 roku – wybrane zagadnienia 

z uwzględnieniem aktualnych interpretacji i 

orzeczeń * 

 

Jadwiga 

Godlewska 5.09.2016 8 20 

5. Procedury badania podatków 
Ewa  

Komorowska 
14.12.2016 4 42 

 Razem 132 

*Szkolenie odpłatne 

 

Szkolenia specjalistyczne w 2017 r. 

(samokształcenie) 

 

Lp. Temat 

 

 

Prowadzący 

Data 
Liczba 

godz. 

Liczba 

uczestników 

1. Procedury badania podatków 
Ewa  

Komorowska 
31.01.2017 4 46 

2. Procedury badania podatków 
Ewa  

Komorowska 
22.03.2017 4 43 
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3. 

Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości, KSR 

i KSRF na wydanie opinii przez biegłego 

rewidenta 

Jadwiga 

Godlewska 23.03.2017 5 49 

4. 

Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości, KSR 

i KSRF na wydanie opinii przez biegłego 

rewidenta 

Jadwiga 

Godlewska 29.03.2017 5 48 

5. 

Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości, KSR 

i KSRF na wydanie opinii przez biegłego 

rewidenta 

Jadwiga 

Godlewska 6.04.2017 5 46 

6. Z Przewodnikiem przez Polskę 

Barbara 

Misterska-

Dragan 

19.04.2017  45 

7. 

Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości, KSR 

i KSRF na wydanie opinii przez biegłego 

rewidenta 

Jadwiga 

Godlewska 18.05.2017 5 36 

8. Z Przewodnikiem przez Polskę 

Barbara 

Misterska-

Dragan 

30.06.2017  192 

9. 

Przeprowadzanie i dokumentacja 

poszczególnych etapów badania sprawozdań 

finansowych wg MSB i KRSF 

Justyna 

Zakrzewska 
28.08.2017 

Siedlce 
8 22 

10. 

Przeprowadzanie i dokumentacja 

poszczególnych etapów badania sprawozdań 

finansowych wg MSB i KRSF 

Justyna 

Zakrzewska 
29.08.2017 

Ciechanów 
8 25 

11. 

Przeprowadzanie i dokumentacja 

poszczególnych etapów badania sprawozdań 

finansowych wg MSB i KRSF 

Justyna 

Zakrzewska 
30.08.2017 

Płock 
8 25 

12. Należności krótkoterminowe 
Justyna 

Zakrzewska 
6.09.2017 5 36 

13. Zobowiązania krótkoterminowe 
Justyna 

Zakrzewska 
7.09.2017 5 32 

14. Zapasy 
Justyna 

Zakrzewska 
8.09.2017 5 31 

15. 

Modyfikacja dokumentacji badania 

sprawozdania finansowego z uwzględnieniem 

MSB, procedur kontroli oraz nowej ustawy o 

biegłych rewidentach * 

 

Maria Lech 14-

15.09.2017 
16 21 

16. 

Oszacowanie i udokumentowanie czynników 

ryzyka w procesie badania sprawozdań 

finansowych 

Justyna 

Zakrzewska 
9.10.2017 

Siedlce 
8 27 

17. 
Łączenie innych usług biegłych rewidentów z 

badaniem sprawozdań finansowych 

Wiesław 

Leśniewski 
6.12.2017 6 62 

 Razem 786 

*szkolenie odpłatne 

Szkolenia specjalistyczne w 2018 r. 

(samokształcenie) 

 

Lp. Temat Prowadzący Data 
Liczba 

godz. 

Liczba 

uczestników 

1. 
Wybrane zagadnienia dotyczące Krajowego 

Standardu nr 11 - Środki trwałe 

Adam Kęsik 
9.01.2018 4 66 
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2. 
Zastosowanie Międzynarodowych Standardów 

Badania w praktyce * 

Daniel Duda 9-

10.01.2018 

Płock 

16 28 

3. 

Prezentacja oprogramowania do badania 

sprawozdań finansowych  ARCHES - APS - 

dokumentacja rewizji fin., usług 

atestacyjnych... 

Henryk 

Jankowiak 
30.01.2018 4 30 

4. 
Prezentacja oprogramowania dla biegłych 

rewidentów firmy Datev.pl 

Agnieszka 

Bartnik, 

Mateusz 

Gierulski 

6.02.2018 5+1 31 

5. 

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania w 

świetle nowych przepisów prawa i 

międzynarodowych standardów badania 

Barbara 

Misterska-

Dragan 
7.02.2018 4 72 

6. 
U-FIN - KDR - program do badań sprawozdań 

finansowych 

Anna 

Mierzejewsk

a 

13.02.2018 4 43 

7. 
CaseWare Working Papers - Prezentacja do 

badania sprawozdań finansowych 

Katarzyna 

Kowalczyk 
26.02.2018 5 17 

8. 

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania w 

świetle nowych przepisów prawa i 

międzynarodowych standardów badania 

Barbara 

Misterska-

Dragan 
7.03.2018 4 62 

9. 
MSSF na gorąco - zarys wybranych nowości 

(MSSF 15, MSSF 16, MSSF 9) 

Aneta Wilk-

Łyś 
28.03.2018 4 39 

10. Procedury badania systemu rachunkowości 
Justyna 

Zakrzewska 
28.08.2018 6 159 

11. 
System Wewnętrznej Kontroli Jakości – 

wymogi wg MSKJ1, ustawy i rozporządzenia 

Ewa 

Kornalewicz 
7.09.2018 5 62 

12. 
System Wewnętrznej Kontroli Jakości – 

wymogi wg MSKJ1, ustawy i rozporządzenia 

Ewa 

Kornalewicz 
10.09.2018 5 48 

13. Automatyzacja audytu i wizualizacja danych 
Tomasz 

Iwanowicz 
19.09.2018 6 63 

14. 
MSB w praktyce - metodologia badania w 

oprogramowaniu KOMPAS 2.0 

Agnieszka 

Gajewska 
11.10.2018 7 59 

15. 

Obowiązki biegłego rewidenta jako instytucji 

obowiązanej w nowej ustawie o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu 

 

Marian 

Mońka 

 

19.11.2018 6 64 

16. 
MSB w praktyce - metodologia badania w 

oprogramowaniu KOMPAS 2.0 

Agnieszka 

Gajewska 
28.11.2018 6 35 

 Razem 878 

*szkolenie odpłatne 

 

Szkolenia specjalistyczne w 2019 r. 

(samokształcenie) 

 

Lp.  Temat 
 

Prowadzący 
Data 

Liczba 

godz. 

Liczba 

uczestników 

1. 
 U-FIN - KDR program do badania sprawozdań 

finansowych 

Anna 

Mierzejewska 
2019-01-15 4 60 

2. 
 DATEV - program do badań sprawozdań 

finansowych  

Agnieszka 

Bartnik, 
2019-01-29 4 21 
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Mateusz 

Gierulski 

3. 
 Nowe sprawozdanie z badania za rok 2018 – co 

się zmieniło?  

Barbara 

Misterska-

Dragan 
2019-02-14 6 59 

4. 
 CaseWare - program do badania sprawozdań 

finansowych 

Marta 

Obłąkowska 
2019-02-22 5 7 

5. 

 APS, Filtrator i oprogramowanie do 

sporządzania elektronicznych sprawozdań 

finansowych 

Henryk 

Jankowiak 2019-02-26 6 21 

6. 
Nowe sprawozdanie z badania za rok 2018 – co 

się zmieniło? 

Barbara 

Misterska-

Dragan 
2019-03-05 6 63 

 Razem 231 

 

 

1.3. Inne szkolenia specjalistyczne (w ramach samokształcenia) 

 

Szkolenia MSB w praktyce 
Warszawa była pierwszym miastem, w którym biegli rewidenci wzięli udział w szkoleniach  

z umiejętności stosowania międzynarodowych standardów badania w praktyce. Biegli rewidenci  

w Regionalnym Oddziale PIBR w Warszawie mogli  skorzystać z udziału w cyklu trzydniowych 

praktycznych zajęć z umiejętności stosowania Międzynarodowych Standardów Badania. Szkolenia 

miały formę warsztatów, a uczestnicy mogli nauczyć się planować badanie, oceniać ryzyko, 

przeprowadzać i dokumentować proces rewizji finansowej zgodnie z nowymi standardami.  

 

Szkolenia zostały sfinansowane ze środków szwajcarsko-polskiego programu współpracy  

w ramach projektu Banku Światowego "Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie 

krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym", który zakłada 

przeszkolenie łącznie 520 uczestników. Udział w szkoleniach zaliczał 24 godziny samokształcenia 

biegłych rewidentów.  

 

Szkolenia skierowane były do biegłych rewidentów wykonujących zawód, którzy posiadają już wiedzę 

teoretyczną o Międzynarodowych Standardach Badania i MSKJ1 oraz umiejętność biegłej obsługi 

komputera.  Uczestnicy w trakcie szkoleń pracowali na programie komputerowym do badania zgodnie 

z MSB (dwóch uczestników przy jednym stanowisku komputerowym). Zajęcia prowadzone były  

w dwudziestoosobowych grupach. W Warszawie  przeszkolonych zostało w sumie 10 grup 

szkoleniowych w czerwcu i październiku 2016 r. 

 

Szkolenia z innych usług biegłego rewidenta 

 

We wrześniu i październiku 2016 roku PIBR przeprowadził w Regionalnym Oddziale PIBR  

w Warszawie cykl dwudniowych fakultatywnych szkoleń z zakresu usług innych niż usługa badania 

sprawozdań finansowych.  

Szkolenia zostały sfinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy  

w ramach projektu Banku Światowego "Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie 

krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym". Udział w 

dwudniowych szkoleniach wiązał się dla uczestników jedynie z koniecznością pokrycia kosztów 

administracyjnych uwzględniających m.in. catering, wynajęcie sali oraz obsługę szkolenia. 
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Szkolenia w 30 osobowych grupach odbyły się od września do października 2016 roku, w Warszawie 

w sumie w 11 grupach szkoleniowych. 

Każda zainteresowana osoba mogła wziąć udział w jednym szkoleniu z wybranego przez siebie tematu. 

W Regionalnym Oddziale PIBR w Warszawie realizowane było 7 tematów: 

1. Przegląd sprawozdań finansowych zgodnie z MSUP 2400 – Międzynarodowym Standardem Usług 

Przeglądu 

2. Usługi poświadczające inne niż usługa badania lub przeglądu sprawozdań finansowych oraz inne 

usługi – na przykład w ramach Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych MSUA 3000; 

uzgodnione procedury – np. weryfikacja kosztów, przepływów pieniężnych lub prognozowanych 

informacji finansowych, itd. 

3. Usługi poświadczające (atestacyjne) dotyczące odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw 

(Corporate Social Responsibility/CSR) w świetle zmian, jakie zostaną wprowadzone do ustawy o 

rachunkowości w reakcji na unijną dyrektywę 2014/95/UE 

4. Audyt projektów finansowanych z dotacji unijnych i innych dotacji publicznych (np. PFRON) – cele 

audytu 

5. Usługi wyceny (np. wartości niematerialne i prawne takie jak: wartość firmy, znaki towarowe, 

logotypy, know-how itp., lub instrumenty kapitałowe, w szczególności nienotowane (w obrocie 

pozagiełdowym) 

6. Raporty atestacyjne MSUA 3400 i MSUA 3402 

7. Audyt planu przekształcenia formy prawnej jednostki z przedsiębiorcy w osobę prawną  

i odwrotnie 

 

Wakacyjne spotkania z ustawą 

 

Przez 7 kolejnych wtorków w okresie od początku lipca do końca sierpnia 2017 r.  w Regionalnym 

Oddziale PIBR w Warszawie odbywały się wakacyjne spotkania z ustawą.  Ich celem było omówienie 

poszczególnych artykułów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym, a także dyskusja, próba interpretacji nowych przepisów  

i sformułowanie ewentualnych wątpliwości i pytań. Spotkania prowadziły zamiennie Ksenia Magierska 

– członek Regionalnej Rady i Przewodnicząca Komisji ds. monitorowania i opiniowania aktów 

prawnych RO PIBR w Warszawie  oraz Ewa Sobińska – skarbnik Regionalnej Rady i członek Komisji 

ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów PIBR. 

 

Szkolenia MSB w praktyce 

 

Biegli rewidenci z Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie w roku 2017 mogli po raz kolejny wziąć 

udział szkoleniach z umiejętności stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w praktyce. 

Biegli rewidenci mogli  skorzystać z udziału w cyklu trzydniowych praktycznych zajęć z umiejętności 

stosowania Międzynarodowych Standardów Badania. Szkolenia miały formę warsztatów, a uczestnicy 

mogli nauczyć się planować badanie, oceniać ryzyko, przeprowadzać i dokumentować proces rewizji 

finansowej zgodnie z nowymi standardami.  

 

Szkolenia skierowane były do biegłych rewidentów wykonujących zawód, którzy posiadają już wiedzę 

teoretyczną o Międzynarodowych Standardach Badania i MSKJ1 oraz umiejętność biegłej obsługi 

komputera.  W Warszawie przeszkolonych zostało w sumie 40 osób w  dwóch grupach szkoleniowych 

(21-23.08. oraz 24.08.-26.08.2017 r.) Szkolenia zostały  sfinansowane przez Polską Izbę Biegłych 

Rewidentów, uczestnicy pokrywali koszt obsługi administracyjnej i cateringu,  a  udział w nich zaliczał 

24 godziny szkolenia w ramach samokształcenia. 

 

1.4.   Konferencje  

 

Regionalny Oddział w kadencji zorganizował 10 konferencji tematycznych, w których wzięło udział  

w sumie 1419 osób. 
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Lp. Temat Rok Termin Miejsce 
Liczba 

uczestników 

1. 

„Zmiany w ustawach o podatku 

dochodowym i o rachunkowości i 

ich wpływ na badanie sprawozdań 

finansowych”  

 

 

 

 

2016 

27.01.2016 NOT 170 

2. 

”Zmiany w przepisach 

regulujących funkcjonowanie 

zawodu biegłego rewidenta w 

Polsce” 

21.04.2016 NOT 165 

 

3. 

„Dwa światy audytora i biznesu. 

Jak zmienić obowiązek ustawowy  

w partnerstwo” 

03.06.2016 

Arkady 

Kubickiego 

Zamek 

Królewski 

100 

4. 

„Zmiany w standardach 

wykonywania zwodu biegłego 

rewidenta” 

20.12.2016 NOT 88 

 

5. 

„Metodologia badania zgodnie z 

MSB – przewodnik” oraz 

spotkanie świąteczne biegłych 

rewidentów” 
2017 

05.04.2017 NOT 93 

6. 

„Jak przygotować firmę 

audytorską  i warsztat biegłego 

rewidenta do wymogów nowej 

ustawy o biegłych rewidentach…” 

28.09.2017 NOT 150 

 

7. 

„RODO – obowiązki biegłego 

rewidenta i firm audytorskich, 

Praktyczne aspekty ustawy o 

biegłych rewidentach i firmach 

audytorskich – wybrane 

zagadnienia” 

 

2018 

05.03.2018 NOT 184 

8. 
„Zmiany w rachunkowości i 

podatkach’’ 
08.06.2018 

Centrum 

Konferencyjne 

Golden Floor 

208 

9. 

„JPK, aktualne zagadnienia w 

zakresie rewizji finansowej oraz 

najważniejsze zmiany po 

Nadzwyczajnym Krajowym 

Zjeździe Biegłych Rewidentów’’ 

25.10.2018 NOT 113 

10. „Co nas czeka w podatkach?” 2019 28.02.2019 NOT 148 

OGÓŁEM 1 419 
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2. POMOC MERYTORYCZNA  

 

2.1. Konsultacje 

 

Regionalny Oddział PIBR w Warszawie kolejny rok zapewniał biegłym rewidentom korzystanie  

z konsultacji na tematy zawodowe. W kadencji 2015 -2019 udzielono 16 takich konsultacji. Konsultacje 

udzielane były przez członków Komisji i Regionalnej Rady Oddziału bezpośrednio  

w Oddziale lub za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Każdy biegły rewident miał 

również możliwość skorzystać z koleżeńskiej porady i pomocy merytorycznej np. podczas bezpłatnych 

szkoleń i konferencji oraz spotkań Klubu Biegłego Rewidenta czy Klubu Seniora. 

 

2.2. Obrońcy z urzędu 

 

Regionalna Rada Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie w 2016 r. rekomendowała na obrońców 

z urzędu dla biegłych rewidentów z Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie: 

 Andrzeja Jakubowicza (1331) 

 Marię Lech (9274) 

 

Po odbyciu szkoleń organizowanych przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny wyżej wymienione osoby 

zostały wpisane na listę obrońców z urzędu, mogąc tym samym uczestniczyć w postępowaniach 

dyscyplinarnych jako obrońcy z urzędu. 

 

2.3. Komisja ds. wsparcia biegłego rewidenta 

 

Regionalna Rada, działając zgodnie z wytycznymi VIII Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów 

Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie oraz w związku z dotychczasowym brakiem możliwości 

prawnych powołania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów na szczeblu krajowym, 

powołała w ramach Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, Komisję ds. wsparcia biegłego 

rewidenta w sprawach spornych. 

Zgodnie z założeniami, celem działalności Komisji było udzielanie wszelkiej pomocy niematerialnej 

biegłym rewidentom w rozwiązywaniu spraw spornych. 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 

 

3.1. Newsletter Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie 

 

Regionalna Rada na bieżąco informowała o wydarzeniach istotnych dla środowiska biegłych 

rewidentów z Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie w przesyłanych mailowo newsletterach.  

W kadencji 2015-2019 wysłaliśmy do biegłych rewidentów 23 Newslettery Regionalnego Oddziału 

PIBR w Warszawie oraz  37  Newsletterów specjalnych. 

 

3.2. Newsletter Merytoryczny 
 

Od początku kadencji Regionalny Oddział wydaje Newsletter Merytoryczny tworzony z myślą  

o dostarczaniu środowisku informacji niezbędnych w codziennej pracy zawodowej biegłego rewidenta. 

W kończącej się kadencji przygotowaliśmy 34 numery Newslettera Merytorycznego. Zawarte w nim 

zagadnienia, stanowiska, publikacje, linki do dokumentów i inne informacje cieszą się dużym 

zainteresowaniem odbiorców. Newsletter Merytoryczny ukazywał się raz lub dwa razy w ciągu każdego 

miesiąca, a cykliczność publikacji uwarunkowana była ilością i częstotliwością zmian w aktualnym 

stanie prawnym. Materiały merytoryczne do newsletterów przygotowywała Justyna Zakrzewska – 

członek Regionalnej Rady. 
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3.3. Spotkania z przedstawicielami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i innych organów. 

 

Kolejną nową inicjatywą Regionalnej Rady w kadencji 2015-2019 była organizacja spotkań 

z przedstawicielami organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. W 2015 r. odbyły się dwa,  

a w 2016 r. jedno takie spotkanie: 

 w dniu 08.10.2015 r. miało miejsce spotkanie biegłych rewidentów z Krzysztofem Burnosem, 

prezesem KRBR, który przybliżył jego uczestnikom wizję działania samorządu na najbliższe lata 

oraz stanowisko KRBR w sprawie opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w dniu 11 

sierpnia br. projektu założeń projektu ustawy o biegłych rewidentach…. . Spotkanie było także 

doskonałą okazją do szerszej dyskusji o przyszłości zawodu biegłego rewidenta. W spotkaniu z 

Prezesem uczestniczyło 45 osób, 

 w dniu 26.11.2015 r. odbyło się spotkanie biegłych rewidentów z Antonim Kwasiborskim, 

przewodniczącym Krajowej Komisji Nadzoru pt. „Funkcjonowanie KKN, formy nadzoru, 

problemy”, 

 w dniu 16.02.2016 r. miało miejsce spotkanie biegłych rewidentów z Przewodniczącym Krajowego 

Sądu Dyscyplinarnego  panem Józefem Królem. Nasz gość przybliżył uczestnikom spotkania 

sposób działania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, przestawił plany na najbliższe lata, a także 

ocenił skuteczności postępowania dyscyplinarnego. 

 

3.4. Spotkania z nowymi biegłymi rewidentami. 

 

Regionalny Oddział PIBR w Warszawie w trakcie trwania kadencji zorganizował cztery takie spotkania 

(dwa w roku 2015, jedno w 2017 i jedno w 2019) z nowymi członkami samorządu oraz tymi biegłymi 

rewidentami, którzy przepisali się do naszego Oddziału z innych regionów. W każdym spotkaniu wzięło 

udział kilkunastu biegłych rewidentów, którzy otrzymali specjalnie przygotowane „Przewodniki 

biegłego rewidenta”, zawierające wszelkie istotne informacje dotyczące wykonywania zawodu oraz 

obowiązków biegłego rewidenta. 

 

Młodzi biegli rewidenci dowiedzieli się szerzej o obowiązkach i przywilejach wynikających  

z przynależności do samorządu, dyskutowano także o zmianach wynikających  

z przepisów nowej ustawy. Spotkanie prowadziły wspólnie Agnieszka Gajewska i Magdalena 

Maksymiuk. Spotkania te miały zarówno charakter informacyjny jak i integracyjny. 

 

3.5. Udział w ślubowaniach 

 

Prezes Regionalnej Rady w kończącej się kadencji regularnie brała udział jako zaproszony gość  

w ślubowaniach nowych członków samorządu, będących uroczystym zakończeniem postępowania 

kwalifikacyjnego kandydatów do zawodu. Na każdym ze ślubowań nowi członkowie Regionalnego 

Oddziału PIBR w Warszawie otrzymywali pismo z gratulacjami wraz z wkładką informacyjną, 

zawierającą najważniejsze informacje o Oddziale. 

 

3.6. Udostępnienie demonstracyjnego oprogramowania do badania sprawozdań finansowych  

w siedzibie Regionalnego Oddziału 
 

Z inicjatywy Regionalnej Rady Oddział w roku 2015 nawiązał współpracę z producentami 

oprogramowania do badania sprawozdań finansowych, co pozwoliło na udostępnienie wersji 

demonstracyjnych programów w siedzibie Regionalnego Oddziału. W bibliotece Regionalnego 

Oddziału biegłym rewidentom udostępniony został komputer, umożliwiający zapoznanie się 

z oprogramowaniem demo następujących producentów: CaseWare Polska, Datev.pl oraz  

U -Fin. 

 



 SPRAWOZDANIE Z  DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI 2015-2019 

___________________________________________________________________ 

20 

 

3.7. Współpraca z firmami audytorskimi 
  

Regionalny Oddział prowadzi na swojej stronie internetowej zakładkę OFERTY PRACY I APLIKACJI, 

w której firmy audytorskie mogą zamieszczać swoje ogłoszenia z ofertami pracy dla biegłych 

rewidentów oraz aplikacji dla kandydatów na biegłych. W czasie kadencji umieściliśmy 

 w zakładce 9 ofert w sumie na 19 różnych stanowisk. 

 

3.8. Biblioteka 

 

Regionalny Oddział prowadzi w swojej siedzibie bibliotekę. W zasobach bibliotecznych znajduje się 

fachowa literatura o tematyce księgowej, rachunkowej i prawnej (ponad 500 publikacji). Jest ona 

ogólnodostępna dla biegłych rewidentów z naszego Oddziału i corocznie uzupełniania  

o najistotniejsze pozycje, a wykaz pozycji księgozbioru udostępniony jest na stronie internetowej 

Oddziału. 

 

3.9. Profil na Facebook’u 
  

Od chwili założenia we wrześniu 2015 r. do chwili obecnej Regionalny Oddział PIBR  

w Warszawie posiada profil na portalu społecznościowym Facebook. Profil stanowi aktualne źródło  

o szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, spotkaniach i innych wydarzeniach dotyczących Oddziału,  

a także zapewnia możliwość szybkiej interakcji biegłych rewidentów z biurem Regionalnego Oddziału. 

 

 

 

4.  DZIAŁALNOŚĆ INTEGRACYJNA 

 

4.1. Spotkania integracyjne 
 

Zgodnie z realizowaną strategią działania Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie organizowane 

były liczne spotkania integracyjne dla biegłych rewidentów takie jak:  

 Siła kobiet w biznesie. Czego możesz się nauczyć od 10 kobiet sukcesu?, 

 Strój i makijaż na co dzień i w biznesie, 

 Siła mężczyzn – o efektywności osobistej  i zawodowej, 

 Podstawy zdrowego odżywiania. 

 

4.2. Spotkania świąteczne 
 

Rada Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie w czasie kadencji 2015-2019 zorganizowała  

6 spotkań świątecznych dla biegłych rewidentów (wielkanocnych i bożonarodzeniowych). Spotkania 

miały charakter uroczystych spotkań przy opłatku lub jajku, zakończonych poczęstunkiem i lamką wina. 

  

4.3. Działalność Klubu Biegłego Rewidenta 

 

Klub Biegłego Rewidenta powstał w porozumieniu z Oddziałem Okręgowym w Warszawie 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (powołany uchwałą Regionalnej Rady  nr 2015/7 z dnia  

3 listopada 2015 r. w sprawie powołania Klubu Biegłego Rewidenta) i zapewnia wszystkim biegłym 

rewidentom z Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie możliwość spotkania się  

w szerszym gronie, wymiany informacji i doświadczeń oraz pomoc merytoryczną poprzez prelekcje 

oraz dyskusje na tematy zawodowe. Pracami Klubu w mijającej kadencji kierowała Rada Klubu  

w składzie: 

1) Maciej Skórzewski – przewodniczący   

2) Beata Pniewska-Prokop – zastępca przewodniczącego   

3) Ewa Góreczna – sekretarz 

4) Zbigniew Kuśnierek 

5) Józef  Kuszneruk 
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6) Lucyna Kocot 

7) Zdzisława Łuczkiewicz        

8) Dariusz Puczyński 

9) Marian Mońka 

10) Joanna Wielgórska-Leszczyńska 

 

Spotkania odbywają się cyklicznie, w każdy ostatni czwartek miesiąca, godz. 16:00 na zmianę  

w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie i O/O w Warszawie SKwP. Spotkania Klubu 

 w mijającej kadencji odbyły się 32 razy. W ramach Klubu Biegłego Rewidenta powołano sekcje: 

turystyczno-krajoznawczą, sportową, brydżową oraz dyskusyjno-merytoryczną. 

 

Prelekcje tematyczne Klubu  

 

W czasie spotkań Klubu oprócz dyskusji na tematy bieżące oraz  dyskusji  na temat proponowanych 

kierunków zmian w ustawie o biegłych rewidentach, a także projektów dokumentów na Nadzwyczajny 

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów oraz IX Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów odbywały 

się prelekcje.  W  kadencji odbyły się one na następujące tematy: 

 

 Badanie VAT, z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach. Badanie obowiązku 

sprawozdawczego w zakresie JPK, 

 Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi 

(Krajowy Standard Rachunkowości Nr 10;  Dz. Urz. Ministra Finansów z 29.08.2016 r poz. 63), 

 Jednolity Plik Kontrolny, 

 Sprawozdanie podmiotów audytorskich z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję 

Nadzoru, 

 Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości Nr 1, 

 System nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego, a rola biegłych rewidentów  

w kontroli podmiotów korzystających ze środków publicznych, 

 Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości z 20.10.2015 r. w sprawie wykazywania przez 

spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania 

wyniku finansowego, 

 Różnice kursowe w ujęciu podatkowym i bilansowym, 

 Specyfika rozliczeń i rachunkowości polskiej spółki z jej oddziałem za granicą, 

 Prezentacja koncepcji automatyzacji najbardziej żmudnych procedur audytowych przy 

wykorzystaniu danych z plików JPK, 

 Cyberprzestrzeń a rachunkowość, 

 Uwarunkowania prawno-organizacyjne biegłych rewidentów we Francji, 

 Prezentacja sposobu i warunków postępowania Komisji ds. wsparcia biegłego rewidenta  

w sprawach spornych, 

 Sprawozdawczość finansowa instytutów, z uwzględnieniem aspektów podatkowych, 

 Zagadnienia wymagające szczególnej uwagi przy sporządzaniu i badaniu sprawozdań finansowych, 

 Sprzedaż usług biegłego rewidenta w Polsce i Anglii – porównanie, 

 Koszt wytworzenia, jako podstawa wyceny produktów.  

 

Sekcja brydżowa Klubu, której liderem był Dariusz Puczyński  działała bardzo intensywnie od 

początku jej powstania. Co miesiąc po spotkaniach Klubu odbywały się spotkania brydżowe 

prowadzone w większości przez profesjonalnego trenera. 

 

Przedstawiciele Oddziału odnieśli  ogromny sukces w V Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodów 

Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym „MISJA”, które odbyły się w czerwcu 2016 roku. Spośród 

https://warszawa.pibr.org.pl/assets/file/1915,Klub%20BR%2026.04.2018%20Projekt_KSR_Koszt_wytworzenia_jako_podstawa_wyc.pdf
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czterech kategorii zawodów, w dwóch kategoriach zawodnicy Izby zdobyli złoty  

i srebrny medal. 

1) W turnieju par na punkty meczowe – para reprezentująca PIBR w składzie Anna Gałązka/Dariusz 

Puczyński zajęła pierwsze miejsce, 

2) W turnieju teamów – team reprezentujący PIBR w składzie Jan Kandybowicz/Zdzisław 

Kowalewski/Dariusz Puczyński/Karol Gałązka zajął drugie miejsce. 

 

W październiku 2017 roku na VI Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodowych w Brydżu Sportowym 

„MISJA” reprezentacja PIBR ponownie odniosła spore sukcesy: 

 w turnieju par na punkty meczowe – para reprezentująca PIBR w składzie Jan 

Kandybowicz/Zdzisław Kowalewski zdobyła srebrny medal, a para Dariusz Puczyński/Karol 

Gałązka zdobyła brązowy medal, 

• w turnieju teamów – team reprezentujący PIBR w składzie Jan Kandybowicz/Zdzisław 

Kowalewski/Dariusz Puczyński/Arkadiusz Zadworny zajął drugie miejsce.  

Sekcja zawiesiła swoją działalność we wrześniu 2018 r. 

 

Sekcja turystyczno-krajoznawcza, działająca w ramach Klubu Biegłego Rewidenta, której Liderem 

był Józef Kuszneruk prowadziła szeroką akcję informującą w postaci cyklicznie wysyłanych  

i drukowanych informatorów o integracji środowiska biegłych rewidentów m.in. w drodze: 

 1,5-2 godzinnych spacerów z przewodnikiem po ciekawych trasach w Warszawie, 

 kilkugodzinnych wypadów za miasto (autobusem, pociągiem) z przewodnikiem, 

 jednodniowych wycieczek autokarowych z przewodnikiem do ciekawych miejscowości 

w województwie mazowieckim, 

 dwu-, trzydniowych wycieczek autokarowych z przewodnikiem trasami turystycznymi po Polsce. 

Na stronie internetowej Regionalnego Oddziału oraz profilu na Facebooku regularnie publikowane były 

informacje o aktualnych spacerach, wycieczkach, atrakcjach.  

 

4.4. Działalność Klubu Seniora 

 

Klub Seniora przy Regionalnym Oddziale PIBR w Warszawie utworzony został w 2008 roku. Od 

momentu założenia działał z dużym zaangażowaniem, organizował cykliczne spotkania,  

a wiele inicjatyw aktywizuje biegłych rewidentów ruchowo i intelektualnie. Klub Seniora do czasu 

istnienia Fundacji Seniora przy PIBR ściśle z nią współpracował. Klub wielokrotnie zajmował się także 

kwestią statutu biegłego rewidenta seniora, którą to możliwość wprowadziła nowa ustawa  

o biegłych rewidentach. 

 

Spotkania Klubu odbywały się cyklicznie, w każdy trzeci czwartek miesiąca. W mijającej kadencji 

2015-2019 Rada Klubu Seniora odbyła 31 posiedzeń, a spotkania Klubu odbyły się 30 razy. 

 

W kadencji 201-2019 działaniami Klubu kierowała Rada Klubu Seniora w składzie: 

1) Stanisław Leszek – przewodniczący 

2) Włodzimierz Naumiuk – zastępca przewodniczącego 

3) Maria Konopka – sekretarz 

4) Barbara Bakalarska 

5) Aleksandra Gwiazdowska (od 2018 roku) 

6) Wanda Jurewicz (od 2018 roku) 

7) Józef Kuszneruk 

8) Tadeusz Naumiuk 

9) Stanisław Tymiński 

10) Teresa Załęska 
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Wśród licznych inicjatyw Klubu Seniora wymienić należy: 

 

 organizację Benefisów Biegłego Rewidenta  

 

Organizacja Benefisów była skutkiem inicjatywy i działań członków Klubu Seniora. Benefisy 

organizowane w kadencji 2015-2019 zostały opisane szczegółowo w znajdującym się  dalszej części 

sprawozdania punkcie 4.5  Benefis Biegłego Rewidenta. 

 

 

 warsztaty artystyczne 

 

W latach 2016/2017 w Regionalnym Oddziale PIBR w Warszawie odbyły się trzy spotkania z cyklu 

warsztatów artystycznych dla Seniorów organizowane przez Klub, przy wsparciu Fundacji Seniora. 

Warsztaty poprowadziła gdańska malarka Magda Beneda, zajęcia uwiecznione zostały  

w profesjonalnej relacji fotograficznej. Podczas warsztatów malarskich uczestnicy pogłębiali swoją 

wiedzę o rodzajach farb, narzędziach malarskich, mieszaniu kolorów, posługiwaniu się plamą barwną 

oraz kompozycją. Seniorzy rozwijali osobiste predyspozycje i realizowali indywidualne wizje 

artystyczne; 

 

 pozostałe warsztaty 

 

Klub Seniora w trakcie kadencji organizował  różnego rodzaju bezpłatne warsztaty, prowadzone przez 

profesjonalnych trenerów i terapeutów, takie jak: 

 Joga ze śmiechem – to warsztaty wykorzystujące  lekkie ćwiczenia ruchowe i oddechowe ze sporą 

dawką śmiechu, 

 Rusz głową – to zajęcia obejmujące wiadomości na temat funkcjonowania ludzkiego umysłu, 

sposobów jego usprawniania (pamięć, uwaga, uczenie się oraz rozwijanie kreatywności, szeroko 

pojętego myślenia i rozumowania, podejmowania decyzji), 

 Ja, moi znajomi i przyjaciele -  to warsztaty pokazujące na konkretnych przykładach z naszego 

życia, jak czerpać informacje o nas w relacjach. Czego potrzebujemy, co nam się niespodziewanie 

przydarza, gdzie nie potrafimy pójść dalej, albo wpadamy w odmienny stan świadomości; 

 

 prelekcje 

 

W ramach działalności Klubu Seniorzy z Oddziału w roku 2018 zaproszeni zostali także na spotkanie 

dyskusyjne w Sądzie Okręgowym w Warszawie „Hipoteka odwrócona – pytania  

i odpowiedzi”; 

 

 wspomnienia biegłych rewidentów 

 

Jedną z inicjatyw zrealizowanych przez Klub Seniora w mijającej kadencji  było stworzenie na stronie 

internetowej Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie zakładki Wspomnienia biegłych rewidentów i 

stałe jej uzupełnianie. W zakładce tej znajdują się wspomnienia, wiersze, piosenki  biegłych rewidentów, 

a także laudacje wygłaszane na corocznych Benefisach Biegłego Rewidenta; 

 

 współpraca ze stołecznymi teatrami 

 

W roku 2018 Klub Seniora rozpoczął zupełnie nową inicjatywę i nawiązał współpracę  

z warszawskimi teatrami: Dramatycznym , Syrena oraz Żydowskim. Współpraca ta pozwoliła na 

nabywanie przez Seniorów oraz często także wszystkich biegłych rewidentów  

z Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie biletów na spektakle w promocyjnych cenach. 
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4.5. Benefis 

 

W kadencji 2015-2019 zupełnie nową inicjatywą była organizacja Benefisu Biegłego Rewidenta, 

zainicjowana przez Klub Seniora ( w osobie Włodzimierza Naumiuka i Stanisława Leszka)  i Regionalną 

Radę. Z ramienia Regionalnej Rady osobami współprowadzącymi Benefis były Magdalena 

Maksymiuk i  Agnieszka Gajewska. Założeniem tej uroczystości jest uhonorowanie najstarszych i 

zasłużonych członków Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie. Do chwili obecnej odbyły się cztery 

Benefisy w czasie których uhonorowano następujących biegłych rewidentów: 

  

Pierwszy Benefis: 

 Kazimierz Krych   

 Zygmunt Węgrzyn  

 Zdzisław Fedak   

 Tadeusz Telman  

 Kazimiera Jakubowska 

 

Drugi Benefis: 

 prof. Witold Bień  

 prezes Albin Bombik  

 Czesław Defański 

 Walerian Klimiuk  

 Franciszek Kobyłecki  

 

Trzeci Benefis: 

 Mieczysław Chrom  

 Blandyna Golatowska 

 Roman Krzymański 

 Tadeusz Marczak 

 Józef Marzec  

 Władysław Rydzik 

 Stanisław Tymiński 

 

Czwarty Benefis: 

 Justyna Turkowska 

 Benedykt Jancerowicz 

 Stanisław Kuźmiński  

 Eugeniusz Matczuk 

 

Na każdym z Benefisów w  części uroczystej wysłuchaliśmy laudacji wygłoszonych przez członków 

rodzin, przyjaciół oraz  współpracowników naszych gości honorowych. Nowi Członkowie Loży 

otrzymali pamiątkowe statuetki, kwiaty oraz certyfikaty przyjęcia do Loży. Następnie odbywała się 

część artystyczna (koncert na fortepianie, Teresa Kramarska wraz z zespołem The Engineers Band, 

występ o charakterze operetkowym - duetu sopranistki z tenorem z towarzyszeniem fortepianu,  

„Trio trójkąt”).  

 

Na zakończenie każdego Benefisu odbywał się uroczysty bankiet, któremu towarzyszyły wspólne 

rozmowy, wspomnienia oraz prezentacja fotografii z Benefisów z lat ubiegłych. 

 

Czwarty Benefis był wyjątkowy, gdyż przed uroczystością rozdaliśmy naszym gościom wydane 

specjalne na tę okazję „Utwory wybrane” autorstwa biegłej rewident z naszego Oddziału – Pani 
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Kazimiery Jakubowskiej. To wiersze wybrane z ogromnej ilości utworów, jakie do tej pory napisała 

Autorka, a które w końcu trafiły na papier. 

 

 

 

5. DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNEGO  ODDZIAŁU PIBR W MAZOWIECKIM FORUM 

SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO 

 

3 grudnia 2010 r. w Warszawie ustanowiono „Deklarację powołania Mazowieckiego Forum 

Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego”. Mając na względzie przepis Art. 17 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, 

reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym 

wykonywaniem tych zawodów, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony oraz uchwalone 

na jego podstawie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy, powołujące samorządy zawodowe: 

adwokatów, aptekarzy, architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, diagnostów 

laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, kuratorów sądowych, lekarzy i lekarzy 

dentystów, lekarzy weterynarii, notariuszy, pielęgniarek i położnych, psychologów, radców prawnych, 

rzeczników patentowych, urbanistów. 

Regionalny Oddział PIBR w Warszawie od samego początku jest członkiem i aktywnym  uczestnikiem 

działań  Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Wśród inicjatyw Forum 

należy wymienić w szczególności: 

 

5.1.  Rodzinny Piknik Integracyjny Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 

 

W kadencji 2015-2019 Regionalny Odział był współorganizatorem czterech dorocznych pikników 

rodzinnych: 

 

 w 2015 r. piknik odbył się w dniu 13 czerwca, w Starej Miłosnej, na terenie stacjonowania 

Szwadronu Kawalerii Kompani Honorowej Wojska Polskiego; 

 

 w  2016 r. piknik odbył się w dniu 11 czerwca w Starej Miłosnej, na terenie stacjonowania 

Szwadronu Kawalerii Kompani Honorowej Wojska Polskiego. W tym roku Regionalny Oddział 

KIBR w Warszawie po raz pierwszy miał swoje stoisko promocyjne. Pracownicy Biura Oddziału 

rozdawali logowane krówki, balony oraz specjalnie przygotowane ulotki informujące o zawodzie 

biegłego rewidenta i korzyściach płynących z korzystania z jego usług, nie tylko w zakresie badania 

sprawozdań finansowych; 

 

 w 2017 r. piknik odbył się w dniu 10 czerwca, tradycyjnie w Starej Miłosnej, na terenie 

stacjonowania Szwadronu Kawalerii Kompani Honorowej Wojska Polskiego. W tym roku 

Regionalny Oddział PIBR w Warszawie po raz kolejny miał swoje stoisko promocyjne. Prezes 

Regionalnej Rady RO PIBR w Warszawie Agnieszka Gajewska wzięła także udział w audycji 

radiowej RDC dotyczącej działalności samorządów zawodów zaufania publicznego; 

 

 w 2018 r. piknik odbył się w dniu 15 września,  tym razem w centrum Warszawy, w parku Rydza 

Śmigłego. W tym roku Regionalny Oddział PIBR w Warszawie po raz kolejny miał swoje stoisko 

promocyjne. Pracownicy Biura Oddziału rozdawali słodkości, logowane krówki, balony oraz 

specjalnie przygotowane ulotki. Dodatkową atrakcją przygotowaną przez Oddział było bańkowe 

show dla najmłodszych oraz fantazyjne malowanie buziek przez czas trwania pikniku, co cieszyło 

się bardzo dużą popularnością 
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5.2. Konferencja „Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki”  

 

02.06.2017 r. w Senacie RP odbyła się przygotowana przez Mazowieckie Forum oraz Senacką Komisję 

Praw Człowieka Praworządności i Petycji konferencja „Samorząd zawodowy gwarantem 

bezpieczeństwa jednostki”. Celem konferencji było omówienie aktualnej sytuacji prawnej samorządów 

zawodu zaufania publicznego oraz wytyczenie przyszłych działań  

i kierunków rozwoju, szczególnie w zakresie współpracy z władzami ustawodawczymi  

i wykonawczymi dla dobra społeczeństwa polskiego. 

 

W wydarzeniu wzięło udział 5 przedstawicieli Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie,  

a głos w dyskusji zabierała Prezes Agnieszka Gajewska. Ponadto w wydanym druku senackim - 

materiale po konferencji znalazła się informacja z kluczowymi informacjami o samorządzie biegłych 

rewidentów wraz z opisem głównych problemów prawnych, powodujących utrudnienia w działaniu 

samorządu i środowiska zawodowego.  

 

5.3. Konferencja  „Zawód Zaufania Publicznego – Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość”  

 

10.09.2018 r. w Centrum Kreatywności Miasta Stołecznego Warszawy odbyła się konferencja „Zawód 

Zaufania Publicznego – Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość”, której Regionalny Oddział był 

współorganizatorem jako członek Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego.  

 

W trakcie konferencji merytorycznie podsumowano funkcjonowanie zawodów zaufania publicznego w 

ostatnich latach, zdiagnozowano aktualne, wspólne trudności i zagrożenia oraz starano się odpowiedzieć 

na pytanie, jaka powinna być rola samorządu w przyszłości. 

 

Wykład wprowadzający wygłosiła prof. Jadwiga Staniszkis, a oprócz przedstawicieli samorządów m.in. 

adwokatów, architektów, radców prawnych, notariuszy, lekarzy, pielęgniarek i położnych w konferencji 

wziął także udział Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich RP.  W panelu dotyczącym tajemnicy 

zawodowej i związanych z nią wyzwań i zagrożeń udział wzięła Prezes Regionalnego Oddziału PIBR 

w Warszawie Agnieszka Gajewska. 

 

W czasie wydarzenia Prezes udzieliła także wywiadu dla Radia RMF FM, w którym poruszyła aktualne 

problemy samorządu biegłych rewidentów, w tym. m.in. kwestie dotyczące nadzoru nad 

wykonywaniem zawodu. 

Udział w konferencji był nieodpłatny i otwarty dla członków wszystkich samorządów należących do 

Forum. 

 

 

6. MEDALE I ODZNAKI PIBR 

 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów w 2012 r. ustanowiła medal i odznakę Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów. 

 

6.1. Medal PIBR 

 

Medal przyznawany jest za szczególne osiągnięcia na rzecz PIBR oraz na polu rewizji finansowej i/lub 

rachunkowości. Medalem można uhonorować: osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę nieposiadającą 

osobowości prawnej. 

 

W latach 2015 - 2018 medalami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, na wniosek Regionalnej Rady, 

uhonorowano osoby zasłużone dla rozwoju samorządu, a także na polu rewizji finansowej  

i rachunkowości. Wśród laureatów znaleźli się 7 biegłych rewidentów z Regionalnego Oddziału PIBR 

w Warszawie: 

2015 – prof. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Adam Kęsik  
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2016 – Jadwiga Godlewska 

2017 – Józef Kuszneruk 

2018 – Elżbieta Szambelan-Bakuła, Jerzy Koniecki (nieobecny na uroczystości wręczania medali),     

Waldemar Lachowski 

 

Medale corocznie wręczane były podczas Dorocznej Konferencji Auditingu. 

 

6.2. Odznaka PIBR 

 

Odznaka PIBR (brązowa, srebrna lub złota) przyznawana jest wyłącznie biegłym rewidentom, jako 

m.in. wyraz uznania za uczestnictwo w pracach na rzecz środowiska biegłych rewidentów. 

W mijającej kadencji odznakami uhonorowano 22 biegłych rewidentów z Regionalnego Oddziału PIBR 

w Warszawie: 

 

Rok Imię i nazwisko Kolor odznaki Wnioskodawca 

2015 

Dobruchowska Halina 
BRĄZOWA 

 

Krajowa Komisja Nadzoru 
Kalinowska Alicja 

Szymański Dariusz 

Świderska Elżbieta 

2016 

Celiński Adam 
SREBRNA 

 

Regionalna Rada  

RO PIBR w Warszawie 

Gess Alicja 

Gorycki Ryszard 

Konopka Maria 

Bartoszewicz Monika 

BRĄZOWA 

 

Broniewski Bogdan 

Dac Jarosław 

Kaczorek Monika 

Kuśnierek Zbigniew 

Łazarski Ireneusz 

Müller-Grządka Agnieszka 

Papaj-Pieńkowska Maria 

Puczyński Dariusz 

Rybus Michał 

Sirocka Anna 

Skórzewski Maciej 

Szmigielski Mirosław 

Sztuczyńska Hanna 
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7.  ZESPOŁY TERENOWE BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

Regionalny Oddział PIBR w Warszawie zrzesza biegłych rewidentów z Warszawy i okolic  

oraz z Zespołów Terenowych z: Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka oraz Siedlec. Działalność Zespołów 

Terenowych polegała głównie na integracji biegłych rewidentów w regionie, poprzez: 

 przekazywanie informacji o aktualnej działalności Oddziału i centralnych władz samorządu, 

 udział przedstawicieli ww. Zespołów w posiedzeniach Rady Oddziału,  

 szkolenia własne (samokształcenie) w postaci spotkań w grupach zainteresowania biegłych 

rewidentów (wymiana doświadczeń wynikających z przebiegu badań sprawozdań finansowych).  

 

Celem usprawnienia działania Zespołów Terenowych, które nie posiadają własnych siedzib Regionalna 

Rada podpisała porozumienie z Oddziałem Okręgowym w Warszawie dotyczące wynajmu adresów 

korespondencyjnych w Zespołach Terenowych SKwP w tych samych miejscowościach, na które 

kontaktować się mogli biegli rewidenci z terenów wchodzących w skład Zespołów. 

 

7.1. Zespół Terenowy w Ciechanowie. 

 

Zespół Terenowy w Ciechanowie w kadencji 2015-2019 działał w niezmienionym składzie,  

a jego prezesem pozostał Czesław Defański.  

 

7.2. Zespół Terenowy w Siedlcach. 

 

W dniu 10 grudnia 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Terenowego Zespołu Biegłych Rewidentów 

w Siedlcach. W wyniku głosowania do Rady Zespołu wybrano następujące osoby: 

1) Krystyna Plichta – prezes 

2) Jadwiga Szcześniak – zastępca prezesa 

3) Barbara Smarzewska – sekretarz 

4) Leszek Marciniuk – skarbnik 

5) Jan Matusik – członek 

 

7.3. Zespół Terenowy w Ostrołęce. 

 

Na spotkaniu wyborczym w dniu 22 grudnia 2015 r., na wniosek biegłych rewidentów z tego regionu, 

zawieszono działalność Zespołu Terenowego w Ostrołęce. Wniosek został jednogłośnie zatwierdzony 

przez Regionalną Radę Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 

2016 r. 

 

7.4. Zespół Terenowy w Płocku. 

 

W dniu 9 listopada 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Terenowego Zespołu Biegłych Rewidentów 

w Płocku. W wyniku głosowania do Rady Zespołu wybrano następujące osoby: 

1) Ksenia Magierska – prezes 

2) Joanna Giszczak – członek 

3) Iwona Laszuk – członek 

4) Helena Kamińska – członek 

5) Tadeusz Kwaterski – członek 

6) Celina Olszewska – członek 

7) Jerzy Sztylko – członek 

 

W Zespole Terenowym w Płocku w 2015 r. powołano również zespoły. Składy poszczególnych 

Zespołów przedstawiały się następująco: 

 

Zespół ds. szkolenia: 
1) Celina Olszewska – przewodnicząca 
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2) Ewa Raczyńska – zastępca przewodniczącej 

3) Helena Kamińska – członek 

 

Zespół ds. współpracy z organizacjami społeczno-zawodowymi i publicznymi: 
1) Tadeusz Kwaterski – przewodniczący 

2) Halina Ponczkowska – zastępca przewodniczącego 

3) Krystyna Migdalska – członek 

 

Zespół ds. opiniowania aktów prawnych i spraw statutowo-organizacyjnych: 
1) Iwona Laszuk – przewodnicząca 

2) Jerzy Sztylko – zastępca przewodniczącej 

3) Joanna Giszczak – członek 

4) Grażyna Golat – członek 

 

8. SZCZEGÓLNE WYDARZENIA KADENCJI 2015-2019 

 

8.1.  Jubileusz 25-lecia samorządu 

 

2 czerwca 2017 r. mieliśmy okazję odbyć wyjątkową podróż w czasie związaną  

z obchodami 25-lecia Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie. Pierwszą część spotkania  

w Oranżerii Restauracji Endorfina poprowadził Grzegorz Czepułkowski, a rozpoczęliśmy  

od wprowadzenia Prezes Agnieszki Gajewskiej obrazującego zmiany, jakie zaszły w Oddziale  

na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Obok wspomnień i krótkiego rysu historycznego Regionalnego 

Oddziału poznaliśmy wyniki sondażu, przeprowadzonego na potrzeby Jubileuszu oraz sondy ulicznej. 

Sondaż pozwolił nam zebrać informacje o aktualnym zapotrzebowaniu na usługi dodatkowe na rynku, 

o wykorzystaniu przez biegłych systemów informatycznych dedykowanych do badania sprawozdań 

finansowych oraz pozwolił poznać oczekiwania biegłych rewidentów względem Regionalnego 

Oddziału. Dodatkowo poznaliśmy zdanie respondentów na temat największego wyzwania dla biegłych 

rewidentów w najbliższych latach oraz najciekawsze wspomnienia związane z wykonywaniem zawodu. 

Sonda uzmysłowiła nam natomiast, że społeczeństwo bardzo często nie identyfikuje odpowiednio lub 

wcale profesji biegłego rewidenta. 

 

 
 

Następnie w panelu dyskusyjnym z udziałem Sebastiana Chochoła, Daniela Dudy, Łukasza 

Godlewskiego, Zbigniewa Libery, Joanny Wielgórskiej - Leszczyńskiej oraz Agnieszki Gajewskiej 

spojrzeliśmy wspólnie w przyszłość – porozmawialiśmy o tym, jak zmieni się zawód biegłego rewidenta 

i nasz Oddział w kolejnych latach. 
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Kolejną częścią Gali Jubileuszowej było wręczenie wyróżnień dla osób szczególnie zasłużonych dla 

Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie. Wśród uhonorowanych znaleźli się: Barbara Bakalarska, 

Albin Bombik, Zdzisław Fedak, Jadwiga Godlewska, Tadeusz Kwaterski, Antoni Kwasiborski, 

Stanisław Leszek, Marian Mońka, Jan Oleksa, Joanna Wielgórska-Leszczyńska. 

 

 
 

Następnie głos zabrali byli Prezesi Oddziału – Albin Bombik, który kierował Oddziałem przez cztery 

kolejne kadencje oraz Stanisław Leszek, który czynił to przez dwie kadencje. Życzenia  

 z okazji 25-lecia Oddziału złożyli także Prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Krzysztof Burnos 

oraz Prezes Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP Jerzy Koniecki. 

Po życzeniach i gratulacjach przyszedł czas na okolicznościowy tort, pokrojony wspólnie przez troje 

Prezesów Regionalnego Oddziału oraz toast lampką szampana, po których rozpoczął się bankiet.  

W czasie tej części uroczystości goście mogli oglądać na ekranach telebimów wybrane zdjęcia 

wykonane na przestrzeni ostatnich 25-lat, prezentujące dynamiczną działalność i rozwój Oddziału,  

a także wykonywać sobie wspólne, pamiątkowe fotografie na tle jubileuszowej ścianki. 
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Drugą część spotkania poprowadził dla nas Andrzej Pieńko. Kolejną podróż w czasie odbyliśmy dzięki 

artystom Teatru Roma, którzy zaprezentowali piosenki z najsłynniejszych musicali świata. W końcowej 

części występu do wspólnego zaśpiewania i odtańczenia hitu „Stayin' Alive” grupy Bee Gees porwał 

wszystkich zebranych energetyczny Prowadzący. Wspaniała zabawa przy dźwiękach muzyki 

przygotowanej przez DJ’a trwała do samej północy, a każdy z uczestników Jubileuszu otrzymał na 

pożegnanie okolicznościowy upominek. 

 

 

  
 

 

8.2. Zmiana nazwy samorządu, nowa ustawa, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych 

Rewidentów 

 

Po blisko 2 latach prac w dniu 6 czerwca 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP (poz. 1089) ogłoszono ustawę 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze 

publicznym. ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów 

dotyczących opłat z tytułu nadzoru oraz zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które weszły 

w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawa wdrożyła w Polsce europejską dyrektywę 2014/56/UE. 

 

W prace nad nową ustawą o biegłych rewidentach szczególnie zaangażowane były Ksenia Magierska i 

Janina Broniecka. 

 

Ustawa zmieniła nazwę naszego samorządu na:  POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW. 

 

W dniach 18-19 czerwca 2018r.  odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, który 

wprowadził zmiany w statucie oraz podstawowych zasadach gospodarki finansowej Izby. Obecnie 

trwają prace nad wprowadzeniem kolejnych zmian w ustawie o biegłych rewidentach. 

 

8.3. Prace nad modernizacją siedziby Oddziału  

 

W związku ze znacznym zużyciem lokalu na przestrzeni lat oraz planami poszerzenia oferty 

szkoleniowej dla biegłych rewidentów, a tym samym konieczności dopasowania lokalu do 

zapotrzebowania zgłaszanego przez środowisko (w tym poprawienia komfortu dla uczestników szkoleń 

oraz zwiększenia ilości sal szkoleniowych) Regionalna Rada w toku tej kadencji podjęła szeroką 

dyskusję nad potrzebą przeprowadzenia modernizacji siedziby Regionalnego Oddziału,. 

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, na posiedzeniu w dniu 8 maja 2017 r. podjęto decyzję  

o rozpoczęciu postępowania ofertowego na przygotowanie projektu architektonicznego w tym zakresie, 

uwzględniającego m.in. potrzeby organizacji szkoleń.   
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W wyniku przeprowadzonych postępowań ofertowych nawiązano współpracę z wyłonionymi w 

postępowaniach ofertowych pracownią architektoniczną oraz firmą budowlaną, posiadającymi 

doświadczenie w tego typu modernizacjach. Planowany termin rozpoczęcia prac remontowych na 

styczeń 2019 (z terminem zakończenia marzec 2019) z niezależnych od nas powodów formalnych uległ 

przesunięciu. Powodem przesunięcia jest konieczność otrzymania nowych wytycznych Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczących zapewnienia właściwych i zgodnych z obecnie 

obowiązującymi wymogami prawnymi zabezpieczeń przeciwpożarowych lokalu Rozpoczęcie prac 

modernizacyjnych będzie możliwe po uzyskaniu tych dokumentów. Mamy nadzieję, że jesienne 

szkolenia będą odbywały się już w zmodernizowanych i przyjaznych uczestnikom salach 

szkoleniowych. 

 

Poniżej przedstawiamy wizualizacje architektoniczne. Docelowo powstaną 3 niezależne sale 

szkoleniowe z możliwością dowolnego łączenia (do 2 sal lub 1 dużej sali w sumie na 150 osób), oraz 

wygodne miejsce do spożywania posiłków w czasie szkoleń. Wnętrza będą doświetlone i przestronne 

dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów (w tym przeszkleń z możliwością zasłonięcia). 

 

 
 

 
 

8.4. Pożegnanie Prezesa Albina Bombika 

 

4 lipca 2018 r. z ogromnym żalem pożegnaliśmy Albina Bombika (1926-2019) – wieloletniego Prezesa 

Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, współzałożyciela samorządu 

zawodowego biegłych rewidentów, wieloletniego członka władz Oddziału Okręgowego w Warszawie 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

 

Obok licznych odznaczeń (m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu 

Odrodzenia Polski, Brązowa Odznaka Honorowa m.st. Warszawy, Złota Odznaka Zasłużony 
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w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce) uhonorowany także złotą odznaką PIBR oraz 

medalem PIBR. Był również członkiem Rady Klubu Seniora, a od 2016 roku zasiadał w Loży 

Honorowej Seniorów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie. 

 

Był Człowiekiem wielkiego serca i otwartego umysłu, niezwykle zaangażowanym w życie samorządu 

i wszelkie prace społeczne. To także autor licznych publikacji z dziedziny finansów i rachunkowości, 

wieloletni wykładowca, ,niekwestionowany mentor biegłych rewidentów i dyplomowanych 

księgowych. Zawsze szarmancki, uśmiechnięty, życzliwy, ogromnie zainteresowany rozmówcą. 

 

To odejście to nieodżałowana strata dla środowiska. Mając w pamięci dobre chwile i piękne 

wspomnienia mówimy – dziękujemy. Jego życie będzie dla nas inspiracją i niedoścignionym wzorem, 

na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 

 

 
 

W powyższym sprawozdaniu z działalności dane zostały zaprezentowane według stanu na dzień 28 lutego 2019 r. 

 

 

9.  Finanse Regionalnego Oddziału 

 

Zestawienie przychodów i kosztów za lata 2015-2018 

Lp. Wyszczególnienie 
2018 

Wykonanie 

2017 

Wykonanie 

2016 

Wykonanie 

2015 

Wykonanie 

% 

  3/4 

% 

3/5 

% 

3/6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Przychody statutowe 879 821 1 030 211 1 076 993 886 524 85 82 99 

 w tym:        

 a) składki członkowskie 560 051 582 326 460 327 440 622 96 122 127 

 b) inne wpływy z PIBR 0 0 0 0 - - - 

 c) szkolenia obligatoryjne 316 970 427 438 393 621 433 760 74 81 73 

 d) szkolenia pozostałe 2 800 16 951 223 045 12 142 17 1 23 

 e) pozostałe 0 3 496 0 0 - - - 

2. Koszty ogółem 789 313 1 139 185 1 146 444 1 025 793 69 69 77 

 w tym:        

 a) szkolenia obligatoryjne 208 194 273 009 252 556 321 688 76 82 65 

 b) działalność wydawnicza 0 0 0 0 - - - 
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 c) Walne Zgromadzenie 0 0 0 122 208 - - - 

 d) utrzymanie lokalu 105 985 106 304 84 142 70 944 100 126 149 

 e) wynagrodzenia osobowe 178 951 219 150 226 011 268 129 82 79 67 

 f) wynagrodzenia bezosobowe 11 800 0 0 0 - - - 

 g) ubezpieczenia i inne świadczenia 39431 48 136 49 637 58 291 82 79 68 

 h) odpłatna działalność szkoleniowa 8 718 8 010 322 190 7 918 109 3 110 

 i) nieodpłatna działalność 

szkoleniowa 
48 912 31 377 24 968 23 728 156 196 206 

 j) świadczenia dla członków organów 76 657 81 972 59 690 53 394 94 128 144 

 k) pozostałe koszty oddziału 110 665 371 228 127 250 99 494 30 87 111 

3. Pozostałe przychody operacyjne 50 484 103 904 105 339 154 774 49 48 33 

4. Pozostałe koszty operacyjne 9 680 531 16 300 341 290 1823 59 3 

5. Przychody finansowe 17 377 20 011 18 864 23 614 87 92 74 

6. Koszty finansowe 0 1 129 15 0 0 0 

7. WYNIK FINANSOWY 148 689 14 410 38 323 -302 186 1032 388 - 

8. Wynik finansowy po korekcie 148 689 14 410[i] 38 323 3 732 1032 388 - 

 
[1] Wynik finansowy roku 2017 różni się o utworzone rezerwy na nie wykorzystane urlopy i świadczenia emerytalne i rentowe 

w kwocie 8 076 zł oraz o amortyzację licencji programu SIMPLE.ERP o kwotę 565,32 zł oraz wpływającą na zmniejszenie 

wartości kosztów korektę VAT – kwota 819,63. i wynosi 6 588 zł, która została zaksięgowana przez PIBR po zatwierdzeniu 

zestawienia przychodów i kosztów w oddziale. 

 

 
Opis szczegółowych pozycji  

 

Głównym składnikiem przychodów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie są składki 

członkowskie przesyłane z PIBR jako udział w składce biegłego rewidenta. Są one ujmowane zgodnie 

z zasadą kasową za 3 pierwsze kwartały roku, a za 4 kwartał składki są ujmowane memoriałowo. 

Kolejnym źródłem przychodów są opłaty wnoszone przez biegłych rewidentów za szkolenia 

obligatoryjne, warsztatowe i inne szkolenia proponowane przez Regionalny Oddział. Dane dotyczące 

przeprowadzanych szkoleń wykazane są w oddzielnej tabeli. Zmniejszenie przychodów w 2018 roku 

związane jest z  rozpoczęciem nowego trzyletniego obligatoryjnego cyklu szkoleniowego, co 

skutkowało mniejszą liczbą chętnych na szkolenia. Biegli rewidenci realizują obowiązkowo 16 godzin 

ODZ, pozostałą cześć szkoleń w formie samokształcenia zapewnia Oddział w formie szkoleń 

nieodpłatnych.  

 

W roku 2015 szczególnym kosztem zaprezentowanym z zestawieniu jest koszt VIII Walnego 

Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego w kwocie 122 208 zł, kwota ta została refinansowana  

z PIBR i  ujęta w pozycji pozostałe przychody operacyjne.  Pozostałe koszty operacyjne obciążone 

zostały w roku 2015 stratą lat poprzednich  w kwocie 302 186. zł. 

 

Od roku 2016 zmienione zostały zasady prezentacji wyniku netto, wynik roku poprzedniego po 

zatwierdzeniu powiększa kapitał własny w przypadku zysku lub go pomniejsza w przypadku straty. 

 

Główne odchylenie w zakresie przychodów miało miejsce w roku 2016 ze szkoleń pozostałych, dotyczy 

ono przychodów ze zorganizowanej konferencji dla biegłych rewidentów „Dwa Światy: : audytora i 

biznesu. Jak zmienić obowiązek ustawowy w partnerstwo” w kwocie 101 949 zł. Dodatkowo 

Regionalny Oddział otrzymał dofinansowanie w kwocie 50 000 zł, a 121 096 zł to  pozostałe szkolenia 

w zakresie „Badanie zgodnie MSB”, „Inne usługi BR” oraz „Jak przygotować się do kontroli”, które 

były szkoleniami poza obligatoryjnymi. Jednocześnie koszty poniesione na konferencję „Dwa Światy” 

to kwota 280 776 zł i ujęta została w pozycji odpłatna działalność szkoleniowa, pozostała kwota w tej 
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pozycji 41 414 zł to koszty wykładowców prowadzących pozostałe wymienione powyżej szkolenia oraz 

ich obsługa. 

 

Koszty utrzymania lokalu wzrosły w latach 2017-2018 ze względu na ujęcie amortyzacji lokalu przy  

ul. Wolność 7 lok. C bezpośrednio w kosztach Regionalnego Oddziału (dotychczas był to koszt PIBR). 

 

Koszty wynagrodzeń osobowych zmniejszały się z roku na rok ze względu na zmniejszenie ilości 

pracowników w Regionalnym Oddziale,  koszty były niższe w 2018 w stosunku do 2015 o 89 178  zł. 

Wynagrodzenia bezosobowe w roku 2018 dotyczyły prowadzenia ksiąg rachunkowych w Oddziale. 

 

Świadczenia dla członków organów to wynagrodzenia za posiedzenia Regionalnej Rady, Komisji 

Rewizyjnej oraz poszczególnych Komisji. Wysokie koszty w roku 2017 i 2018 były wynikiem prac na 

posiedzeniach, głównie  związanych z Nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem Biegłych Rewidentów oraz 

pracami nad nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach.., krajowymi standardami rachunkowości. 

Wynagrodzenia wypłacone poszczególnym członkom organów i komisji zostaną zaprezentowane na 

Walnym Zgromadzeniu. 

 

Koszty w kwocie 268 969 zł ujęte w pozycji pozostałe koszty oddziału w roku 2017 związane były  

z obchodami 25-lecia Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, w uroczystościach w Oranżerii 

Restauracji Endorfina biegli rewidenci uczestniczyli bezpłatnie. Jednocześnie Oddział otrzymał 

dofinansowanie obchodów w kwocie 55 020 zł, ujęte  w pozycji pozostałe przychody operacyjne. 

 

W pozostałych latach na pozycje pozostałe koszty Oddziału składają się m.in. koszty spotkań 

świątecznych, organizacja Benefisów biegłego rewidenta, pikników integracyjnych zawodów zaufania 

publicznego, koszty klubu brydżowego, spotkań z seniorami, koszty zespołów terenowych. 

 

Podsumowując w latach 2015-2018 w ramach otrzymywanych i wypracowanych środków realizowane 

były działania określane corocznie w budżecie, przyjęto założenie, iż nie możemy generować strat, jak 

miało to miejsce w poprzedniej kadencji. W roku 2018 osiągnięto zysk w wysokości 148 689 zł. 

 
 

II. Sprawozdanie z realizacji programu działania oraz wniosków i uchwał VII Walnego 

Zgromadzenia Biegłych Rewidentów. 

 

Program działania Regionalnego Oddziału w Warszawie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na lata 

2015 – 2019 uchwalony został w dniu 23 kwietnia 2015 r. na VIII Walnym Zgromadzeniu Biegłych 

Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie. 

VIII Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów stwierdziło, że podstawowymi jego założeniami 

powinno być kontynuowanie tych dotychczasowego założeń, które mają charakter długofalowy oraz 

wdrożenie nowych działań. 

 

VIII Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów uchwalając Program działania na lata 2015 – 2019 

przyjęło założenie, że do priorytetowych zadań członków samorządu Regionalnego Oddziału i jego 

organów należą: 

 

I. Dbałość o profesjonalizm i wysoki poziom usług biegłych rewidentów 

II. Przestrzeganie przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań 

finansowych zasad etyki zawodowej i zasad wykonywania usług 

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

IV. Umacnianie funkcjonowania samorządu regionalnego i jego sprawne funkcjonowanie 
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Wszystkie podejmowane przez Regionalną Radę prace i inicjatywy konsekwentnie realizowały 

postanowienia programu działania na lata 2015 – 2019 uchwalonego  przez VIII Walne Zgromadzenie. 

Zadania wynikające z programu włączane były do rocznych planów pracy i realizowane zgodnie  

z harmonogramem wykonania. 

 

Regionalna Rada zobowiązana uchwałą VIII Walnego Zgromadzenia: 

1) opracowała i udostępniła na stronie internetowej Oddziału, w ciągu 3 miesięcy od wyboru, 

harmonogram działań, niezbędnych dla realizacji przyjętego przez Walne Zgromadzenie Programu 

Działania na lata 2015-2019, 

2) corocznie, w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, informowała  

o realizacji powyższego programu poprzez umieszczanie na stronie internetowej Sprawozdania  

z działalności. 

 

 

Realizacja zadań: 

 

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

 

1) Regionalny Oddział PIBR w Warszawie w mijającej kadencji organizował  szkolenia w ramach 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (od 2016 r. jako samodzielna 

jednostka szkoleniowa) szkoląc w sumie z 30 modułów, w 141 grupach szkoleniowych, przez 217 

dni i przeszkolił w tym czasie 4339 osób (osobo-kursów); 

2) w mijającej kadencji zorganizowaliśmy 54 szkolenia specjalistyczne z zakresu rewizji finansowej, 

rachunkowości, podatków i inne  (z czego 47 bezpłatnie) i przeszkoliliśmy tym samym 2414 

biegłych rewidentów w ramach samokształcenia zawodowego; 

3) w kadencji 2015-2019 odbyło się 10 konferencji tematycznych, w których udział wzięło w sumie 

1419 osób; 

4) w mijającej kadencji udzielono 16  konsultacji związanych z wykonywaniem zawodu biegłego 

rewidenta. Konsultacje udzielane były przez członków Komisji i Regionalnej Rady Oddziału 

bezpośrednio w Oddziale lub za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Każdy biegły 

rewident miał również możliwość skorzystać z koleżeńskiej porady i pomocy merytorycznej np. 

podczas bezpłatnych szkoleń i konferencji oraz spotkań Klubu Biegłego Rewidenta czy Klubu 

Seniora. 

 

II.  Przestrzeganie  przez  biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań 

finansowych zasad etyki  zawodowej i zasad wykonywania usług. 

 

W czasie trwania kadencji, realizacja  wyżej wymienionych  zadań   wymagała ustawicznych prac przy 

tworzeniu dobrych praktyk wykonywania zawodu w strukturach samorządu. 

 

1) W Regionalnym Oddziale przez całą kadencję bardzo aktywnie działała  

Komisja ds. monitorowania i opiniowania aktów prawnych (19 razy oficjalnie występowano  

z uwagami i propozycjami zmian legislacyjnych), dając biegłym rewidentom możliwość udziału  

w tworzeniu prawa dotyczącego funkcjonowania profesji; 

2) w celu rozwiązywania problemów spornych pomiędzy biegłymi rewidentami oraz pomiędzy 

podmiotami, w Regionalnym Oddziale PIBR w Warszawie powołano Komisję ds. wsparcia 

biegłego rewidenta w sprawach spornych.  Zgodnie z założeniami, celem działalności Komisji jest 

udzielanie wszelkiej pomocy niematerialnej biegłym rewidentom w rozwiązywaniu spraw 

spornych; 

3) Komisja odbyła w trakcie kadencji 9 protokołowanych posiedzeń, wsparcia udzielono 

indywidualnie 3 biegłym rewidentom;  

4) Regionalna Rada Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie w 2016 r. rekomendowała na 

obrońców z urzędu dla biegłych rewidentów z Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie: 

 Andrzeja Jakubowicza (1331) 

 Marię Lech (9274) 
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Po odbyciu szkoleń organizowanych przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny wyżej wymienione osoby 

zostały wpisane na listę obrońców z urzędu, mogąc tym samym uczestniczyć w postępowaniach 

dyscyplinarnych jako obrońcy z urzędu;  

5) w 2017 r.  Regionalny Oddział zorganizował szkolenie nt. „Łączenie innych usług biegłych 

rewidentów z badaniem sprawozdań finansowych”. Inicjatorem szkolenia była Komisja ds. etyki 

PIBR, a poprowadził je jeden z jej członków – Wiesław Leśniewski. Program spotkania objął m.in. 

przypomnienie podstawowych zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, omówienie zmian w 

Kodeksie etyki, omówienie zmian w ustawie o rachunkowości i ustawie o biegłych rewidentach 

dotyczących etyki, świadczenie usług nieatestacyjnych klientom usług atestacyjnych  w świetle 

Kodeksu etyki, przegląd wymogów dotyczących niezależności  wynikających z rozporządzenia 

537/2014 KE, czy świadczenie innych usług biegłych rewidentów dla klientów badania w świetle 

ustawy o biegłych rewidentach. Szkolenie było nieodpłatne dla uczestników;  

6) członek Regionalnej Rady – Stanisław Leszek w mijającej kadencji pełnił funkcję członka Komisji 

ds. etyki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.  

 

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

 

W trosce o interesy zawodowe biegłych rewidentów oraz działania na rzecz integracji środowiska 

podjęto następujące działania: 

 

1) organizowano spotkania z przedstawicielami organów Izby – Prezesem Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów, Przewodniczącym Krajowej Komisji Nadzoru oraz Przewodniczącym Krajowego 

Sądu Dyscyplinarnego; 

2) aktywnie działano w ramach Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego; 

3) w trosce o interesy zawodowe biegłych rewidentów konieczne stało się szybkie, nowoczesne 

komunikowanie się z biegłymi rewidentami. Stale pozyskiwane są adresy mailowe biegłych,  

a stały kontakt odbywa się m.in. przez cyklicznie przygotowywane newslettery. Obecnie posiadamy 

około 1600  adresów mailowych; 

4) dla zapewnienia integracji środowiska w Regionalnym Oddziale aktywnie działały Klub Seniora 

oraz  Klub Biegłego Rewidenta; 

5) w celu szerszej integracji Regionalny Oddział jako członek Mazowieckiego Forum Samorządów 

Zawodów Zaufania Publicznego jest współorganizatorem corocznych pikników rodzinnych. 

6) integracyjny charakter mają też organizowane w całej kadencji spotkania świąteczne dla biegłych 

rewidentów. 

   

IV. Umacnianie funkcjonowania samorządu regionalnego i jego sprawne funkcjonowanie. 

 

Umacnianie funkcjonowania samorządu regionalnego odbywało się w mijającej kadencji na wielu 

płaszczyznach, wśród których należy wymienić: 

 

1) znaczący udział biegłych rewidentów z Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie w pracach 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Przedstawiciele Regionalnego Oddziału uczestniczą  

w pracach: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Nadzoru, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, 

Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, a także we wszystkich  Komisjach stałych i czasowych,  

a także w instytucjach takich jak Komitet Standardów Rachunkowości czy Komisja Egzaminacyjna. 

W pracach Izby w kadencji 2015-2019 brało w sumie udział ponad 25 osób  

z naszego Oddziału; 

2) strona internetowa Regionalnego Oddziału została dostosowana do bieżących potrzeb  

z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. O początku 2018 roku zarówno PIBR jak  

i Regionalne Oddziały mają nowe strony internetowe. Na stronie dodano wiele nowych informacji, 

dotyczących m.in. komisji Regionalnego Oddziału, kalendarza posiedzeń Regionalnej Rady, 

programu działania na lata 2015-2019 oraz harmonogram działań niezbędnych dla jego realizacji, 
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obrońców z urzędu, informacji o księgozbiorze biblioteki. Dodano także odrębne zakładki dla obu 

Klubów Biegłego Rewidenta i Seniora, (w zakładce Klubu Seniora udostępnione są teksy ze 

wspomnieniami biegłych rewidentów), zakładkę OFERTY PRACY I APLIKACJI,  

w której firmy audytorskie mogą zamieszczać swoje ogłoszenia z ofertami pracy dla biegłych 

rewidentów oraz aplikacji dla kandydatów na biegłych; 

3) Regionalna Rada dla sprawniejszego funkcjonowania Oddziału powołała liczne Komisje oraz 

wspierała działalność Klubów Biegłego Rewident i Seniora; 

4) wsparcie merytoryczne i prawne dla biegłych rewidentów Oddziału w procesie postępowania 

dyscyplinarnego zapewniono poprzez powołanie Komisji ds. wsparcia biegłego rewidenta w 

sprawach spornych oraz ustanowienie dwóch Obrońców z urzędu w ramach Oddziału; 

5) w Regionalnym Oddziale w toku kadencji organizowano wiele spotkań poświęconych dyskusji na 

tematy ważne dla środowiska m.in. zmianie ustawy o biegłych rewidentach, zwołaniu 

Nadzwyczajnego Zjazdu Biegłych Rewidentów i związanymi z tym zmianami w statucie  

i podstawowych zasadach gospodarki finansowej Izby. 

6) przed IX Walnym Zgromadzeniem zorganizowano trzy spotkania  (21.01., 05.03., 02.04.2019 r.) dla 

biegłych rewidentów dotyczące m.in. projektów dokumentów na Walne Zgromadzenie, a także 

dające możliwość ewentualnym kandydatom na Prezesa lub do organów Regionalnego Oddziału na 

zaprezentowanie się i przedstawienie swoich założeń programowych. 

 

Założenia Programu działania na lata 2015 – 2019  przyjętego przez VIII Walne Zgromadzenie Biegłych 

Rewidentów w przeważającej części zostały zrealizowane lub przygotowane do wdrożenia  

w przyszłości.  

 

Perspektywicznie, w przyszłej kadencji należałoby rozważyć: 

 rozszerzenie oferty szkoleniowej (np. dla kandydatów na biegłych rewidentów),  

 wprowadzenie szkoleń e-learningowych,  

 rozszerzenie oferty szkoleń warsztatowych. 

 

 

 

 

 

 

BIURO REGIONALNEGO ODDZIAŁU 

 

Biuro Regionalnego Oddziału wykonuje zadania wytyczone przez Regionalną  Radę. 

 

Pracownicy biura: 

 Katarzyna Chorostkowska –  główny specjalista – kierownik biura,  

 Jolanta Golec – specjalista – sprawy szkoleniowe, administracyjno- zaopatrzeniowe. 

 

Biuro Oddziału pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16. 

 

Regionalny Oddział PIBR w Warszawie 
ul. Wolność 7 lok. C 

01-018 Warszawa 

tel.: 22 862 54 70/80 

fax: 22 862 54 90 

e-mail: biuro@pibr.waw.pl 

www.warszawa.pibr.org.pl 

 

 

 
                                           

tel:+48228625470
tel:+48228625480
tel:+48228625480
mailto:warszawa@pibr.org.pl
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