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REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2019: 

I. DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNEJ RADY 
 

Regionalna Rada decyzją IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów od 11 kwietnia 
2019 r. do chwili obecnej działa w następującym składzie: 
 
Jadwiga Godlewska – prezes 
Maciej Skórzewski – zastępca prezesa 
Justyna Beata Zakrzewska – skarbnik 
Ksenia Magierska – sekretarz 
Małgorzata Grzejszczak - członek 
Magdalena Maksymiuk – członek 
Ewa Sobińska – członek 
 
IX Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów przyjęło do realizacji zaprezentowany Program 
działania Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na lata 2019–2023. 
 
Do priorytetowych zadań członków samorządu regionalnego i jego organów należy 
konsekwentne wdrażanie opracowanej długoterminowej strategii działania dla realizacji 
następujących celów: 

 dbałość o profesjonalizm i wysoki poziom usług biegłych rewidentów, 

 dbałość o interesy zawodowe oraz działania na rzecz integracji środowiska, 

 umacnianie funkcjonowania samorządu regionalnego i jego sprawne funkcjonowanie. 
 
W okresie od kwietnia do grudnia 2019 r. Regionalna Rada Regionalnego Oddziału PIBR  
w Warszawie odbyła 9 protokołowanych posiedzeń. 
 
 

II. DZIAŁANOŚĆ KOMISJI REWIZYJNEJ 
 
Komisja Rewizyjna Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie decyzją IX Walnego 
Zgromadzenia Biegłych Rewidentów od 11 kwietnia 2015 r. działa w następującym składzie: 
 
Elżbieta Szambelan-Bakuła – przewodnicząca 
Grażyna Kulikowska – zastępca przewodniczącej 
Alicja Gess – członek 
 
Komisja Rewizyjna od początku kadencji w roku 2019 odbyła 7 protokołowanych posiedzeń. 
Komisja pracowała według zatwierdzonego harmonogramu i planu pracy. Uwagi i wnioski  
z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna na bieżąco przekazywała Radzie Regionalnego 
Oddziału. Biuro Oddziału prowadzi na bieżącą zestawienie realizacji rekomendacji Komisji 
Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz jej członkowie w roku 2019 regularnie 
brali udział w posiedzeniach Regionalnej Rady, na których przedstawiane i omawiane były  
protokoły posiedzeń Komisji oraz przygotowane przez nią rekomendacje. 
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III. KOMISJE REGIONALNEGO ODDZIAŁU 

 
W roku 2019 w Regionalnym Oddziale działały następujące Komisje: 
1) Komisja ds. monitorowania i opiniowania aktów prawnych, 
2) Komisja ds. szkoleń, 
3) Komisja ds. wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych, 
4)   Komisja ds. etyki, 
5)   Komisja ds. finansowych. 
 
Komisja ds. monitorowania i opiniowania aktów prawnych 
 
W roku 2019 Komisja ds. monitorowania i opiniowania aktów prawnych powołana Uchwałą 
Regionalnej Rady nr 3/2019 z 5 sierpnia 2019r pracowała w składzie:  
Magierka Ksenia – przewodnicząca 
Bauer Małgorzata – członek; 
Braun Wiktoria – członek; 
Broniecka Janina – członek, 
Chyżyńska Bogumiła – członek, 
Kozłowska Magdalena – członek, 
Kryszkiewicz Małgorzata – członek; 
Skulska Maria – członek  
 
W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. Komisja odbyła 1 protokołowane posiedzenie,  
na którym omawiano kwestie stawek wynagrodzeń biegłych sądowych mających uprawnienia 
biegłych rewidentów oraz propozycje zmian do ustawy o biegłych rewidentach. 
 
 
Komisja ds. szkoleń 
 
Komisja powołana Uchwałą Regionalnej Rady nr 2/2019 z 5 sierpnia 2019 r. roku 2019 działała 
w następującym składzie: 
Jadwiga Godlewska – przewodnicząca 
Bauer Małgorzata – członek; 
Fołta Teresa – członek; 
Gajewska Agnieszka – członek; 
Jakubczyk-Cały Ewa – członek; 
James David – członek; 
Kinast Andrzej – członek; 
Świderska Gertruda – członek; 
Wilk-Łyś Aneta – członek; 
Wiślicka Elżbieta – członek. 

Komisja od początku kadencji do końca roku 2019 odbyła 1 protokołowane posiedzenie, 
 a resztę prac prowadziła w drodze konsultacji internetowych. Zadaniem Komisji było 
przygotowanie propozycji szkoleń obligatoryjnych w ramach doskonalenia zawodowego oraz 
szkoleń specjalistycznych w ramach samokształcenia dla biegłych rewidentów, a także  
merytoryczne przygotowanie konferencji organizowanych przez Regionalny Oddział. 
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Komisja ds. wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych 

Komisja powołana została Uchwałą nr 1/2019 z 5 sierpnia 2019 r. i działała w następującym 

składzie: 

Maciej Skórzewski – przewodniczący; 
Felski Jan – członek; 
Izbicki Marcin – członek (do 04.11.2019r.); 
James David – członek; 
Kalińska Sabina – członek; 
Kozłowska Magdalena – członek; 
Kryszkiewicz Małgorzata – członek; 
Lech Maria – członek; 
Leszek Stanisław – członek. 
 

Komisja odbyła w roku 2019 2 protokołowane posiedzenia. Komisja w ramach posiedzeń 

przygotowywała stanowiska związane powołaniem Krajowego Rzecznika Praw Biegłego 

Rewidenta, opracowaniem tzw. księgi bezpieczeństwa oraz organizacją dyżurów 

telefonicznych członków Komisji. 

 

Komisja ds. etyki 

Komisja powołana została Uchwałą Regionalnej Rady nr 4/2019 z 2 września 2019r. i działa w 

następującym składzie: 

  Małgorzata Grzejszczak – przewodnicząca; 
  Beata Bartoś - członek; 
  Grzegorz Błaszkowski - członek; 
  Bogumiła Chyżyńska - członek; 
  Maria Lech- członek; 
  Stanisław Leszek - członek. 
 

Komisja odbyła w roku 2019 3 protokołowane posiedzenia oraz zorganizowała 2 spotkania dla 
biegłych rewidentów „O etyce przy kawie”. Na spotkaniach dyskutowano m.in. o pięciu 
podstawowych zasadach etyki oraz omawiano implementację kluczowych zasad nowego 
Kodeksu Etyki w działalności zawodowej biegłych rewidentów i firm audytorskich. 
 
 

IV. OBLIGATORYJNE DOSKONALENIE ZAWODOWE 
 
Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie w roku 2019 realizował 
szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego jako samodzielny, 
profesjonalny ośrodek szkoleniowy. Częścią dydaktyczno-merytoryczną szkoleń, obsługą 
organizacyjną szkoleń, ewidencją uczestników oraz rozliczeniem zajmowało się całkowicie 
Biuro Regionalnego Oddziału. 
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Poniżej tematy zrealizowanych szkoleń obligatoryjnych oraz wykładowcy:  
   

Lp. Temat 
Liczba 
godzin 

Blok 
tematyczny 

Wykładowca  
RO PIBR w 
Warszawie 

1 
Badanie sprawozdań finansowych małych i 
średnich jednostek 

16 
Rewizja 

finansowa 
Waldemar 
Lachowski 

2 
Procedury badania zgodności oprogramowania 
finansowo-księgowego IT z wymogami 
prawnymi 

8 
Rewizja 

finansowa 

Agnieszka 
Gajewska 

3 
Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny 
produktów 

8 Rachunkowość 
Barbara Konopacka 

4 

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie 
badania sprawozdań finansowych małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia 
innych usług atestacyjnych 

16 
Rewizja 

finansowa 

Marta Kostrzewa 

5 
Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes 
– kluczowe założenia, normy, standardy oraz 
zarządzanie ryzykami 

8 

Rewizja 
finansowa/ 

Rachunkowość 
4/4 

Teresa Aldea 

6 
Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa 
podatkowego 

8 

Rewizja 
finansowa/ 

Rachunkowość 
4/4 

Małgorzata 
Mazurkiewicz 

7 
Aktualizacja krajowego i międzynarodowego 
prawa bilansowego 

8 Rachunkowość 

Małgorzata Winter 

8 
Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury 
wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka 

16 
Rewizja 

finansowa 

Ewa Sobińska, 

9 
Nowy model rozpoznawania przychodów wg 
MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” 

8 Rachunkowość 
Magdalena 
Maksymiuk 

10 
Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz 
różnice do polskiego prawa bilansowego 

8 Rachunkowość 
Magdalena 
Maksymiuk 

11 
Efektywna komunikacja w pracy biegłego 
rewidenta 

8 
Rewizja 

finansowa 
Anna Dąbrowska 

12 
Jak negocjować cenę? – Elementy negocjacji w 
pracy biegłego rewidenta 

8 
Rewizja 

finansowa 
Anna Dąbrowska 

13 
Metody wyboru pozycji do badań zgodności i 
badań wiarygodności 

16 
Rewizja 

finansowa 
Marta Kostrzewa 

14 
Wykorzystanie procedur analitycznych w 
procesie badania sprawozdań finansowych 

16 
Rewizja 

finansowa 
Agnieszka 
Gajewska 

15 
Kodeks spółek handlowych dla biegłych i 
księgowych 

8 

Rewizja 
finansowa/ 

Rachunkowość 
4/4 

Jadwiga Godlewska 
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Statystyka dotycząca przeprowadzonych szkoleń w roku 2019: 
  

2019  

Liczba zrealizowanych modułów  15 

Liczba osób (osobo-kursów) przeszkolonych  887 

Liczba grup szkoleniowych  32 

Liczba dni szkoleniowych  42 

Średnia wieku osób biorących udział w szkoleniach  56 

Udział mężczyzn w ogólnej liczbie osób przeszkolonych  35,1% 

Udział kobiet w ogólnej liczbie osób przeszkolonych  64,9% 

 
 
 

V. SZKOLENIA/WARSZTATY/PREZENTACJE  W RAMACH SAMOKSZTAŁCENIA 
 

Szkolenia w ramach samokształcenia - ogółem 

(specjalistyczne płatne, bezpłatne, w tym konferencje) 

Rok Liczba szkoleń Liczba przeszkolonych 

2019 19 

 

1096 

 

 

Dla zapewnienia wysokiego poziomu wykonywania zawodu w okresie kwiecień-grudzień 2019r. 

organizowane były warsztaty i szkolenia specjalistyczne o tematyce zawodowej oraz nieodpłatne 

prelekcje/prezentacje w siedzibie Regionalnego Oddziału: 

Szkolenia specjalistyczne bezpłatne 

L.p. Tytuł szkolenia Wykładowca 
Liczba grup 

szkoleniowych 

1 
"E-sprawozdania finansowe w 

praktyce biegłych rewidentów” 
Marta Kostrzewa 2 

2 
„E-sprawozdania – podpis 

elektroniczny, nowa opinia z badania” 

Magdalena 

Maksymiuk 
2 
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3 
„Nowe sprawozdanie z badania  a rok 

2018 – co się zmieniło?” 

Barbara Misterska-

Dragan 
1 

 
Szkolenia specjalistyczne odpłatne 

 
Prezentacje bezpłatne oprogramowania do badania sprawozdań finansowych 
 

L.p. Program Liczba grup szkoleniowych Liczba przeszkolonych 

1 APS FILTRATOR 1 21 

2 CASEWARE 1 7 

3 DATEV.pl 2 58 

4 U-FIN KDR  2 90 

 
 
 

VI. KONFERENCJE 
 

1. Konferencja „E-sprawozdania i najważniejsze zmiany wynikające z nowej ustawy o 
biegłych rewidentach” 

 
25.09.2019 r. odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT pierwsza z konferencji 
zorganizowanych przez Regionalną Radę nowej kadencji. 
W pierwszej części konferencji Prezes Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie – Jadwiga 
Godlewska przywitała uczestników i podsumowała dotychczasową działalność Regionalnego 
Oddziału. 
Następnie Marta Kostrzewa – biegła rewident - przybliżyła uczestnikom nowe oblicze 
sprawozdań elektronicznych, a później Prezes Krajowej Rady biegłych Rewidentów Barbara 
Misterska-Dragan omówiła Istotne ryzyka i obowiązki dla biegłych rewidentów i firm 
audytorskich po ostatniej zmianie ustawy o biegłych rewidentach… 
 

L.p. 
 

Tytuł szkolenia Wykładowca 
Liczba grup 

szkoleniowych 
Liczba 

przeszkolonych 

1 "E-sprawozdania finansowe w 
praktyce biegłych rewidentów” 

Marta 
Kostrzewa 

2 111 

2 „E-sprawozdania – podpis 
elektroniczny, nowa opinia z 
badania” 

Magdalena 
Maksymiuk 

2 104 

3 
„Nowe sprawozdanie z badania  a 
rok 2018 – co się zmieniło?” 

Barbara 
Misterska-

Dragan 
2 122 
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2. Konferencja "Pracownicze Plany Kapitałowe – aspekty prawne i organizacyjne 
wdrożenia programu PPK" 
 

6.11.2019 r. spotkaliśmy się na kolejnej konferencji w Warszawskim Domu Technika NOT, aby 

omówić zasady wdrożenia programu PPK. Konferencję zorganizowaliśmy wraz z PFR Portal 

PPK przy wsparciu partnerów  - Fundacji GPW oraz PKF. 

 

Uczestnicy w trakcie konferencji poznali: 
 
- otoczenie makroekonomiczne towarzyszące wdrożeniu programu PPK  
- podstawowe założenia programu  
- role i obowiązki podmiotów zatrudniających  
- korzyści i prawa uczestników PPK  
- politykę inwestycyjną instytucji finansowych  
- organizacyjne przygotowanie podmiotu zatrudniającego do wdrożenia PPK  
- aspekty rachunkowo – podatkowe wdrożenia PPK. 
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VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI/SAMORZĄDAMI 
 
1. Rodzinny Piknik Integracyjny 
 
Od 2012 r. Regionalny Oddział PIBR w Warszawie, w ramach integracji samorządów 
zawodowych, jest współorganizatorem imprezy „Rodzinny Piknik Integracyjny Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego”. Wśród uczestników znajdują się również członkowie 
pozostałych samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym m.in.: adwokatów, 
architektów, doradców podatkowych, komorników, lekarzy, notariuszy, pielęgniarek  
i położnych oraz radców prawnych. Program spotkań integracyjnych jest typowo piknikowy, 
na otwartej przestrzeni z wieloma atrakcjami dla całych rodzin. 
 
W 2019 r. piknik odbył się w dniu 15.06. tym razem w Parku Romana Kozłowskiego (tzw. Kopie 
Cwila) na Warszawskim Ursynowie, a przygotowywała  Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych w Radomiu. W tym roku piknik odbył się pod hasłem „Zawody zaufania 
publicznego dla społeczeństwa”. 
 
Mimo upału piknik wypełniony był wieloma atrakcjami a wśród nich różnego rodzaju strefy 
aktywności. Wyjątkowymi gośćmi pikniku  byli Mateusz Damięcki i Barbara Kurdej – Szatan. 

Na scenie  zobaczyliśmy Jacka Mureno - gwiazdę Teatru Sabat i Ninę Nu – artystkę, znaną  
z radia i telewizji w recitalu z piosenkami wielkich twórców i artystów, z kraju i ze świata. Zagrał 
także  zespół HLA 4 Transplant, którego liderem i założycielem jest znany warszawski 
kardiochirurg prof. Zygmunt Kaliciński. 

Widzieliśmy również pokaz taktyk i technik walki w  wykonaniu  Kompanii 
Reprezentacyjnej  Klas Policyjnych reprezentujących Szkołę im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, 
wystąpiła radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Grandioso” - jedna z najlepszych 
młodzieżowych orkiestr w Polsce, zagrały Akordeonowe Smyki  uczniowie z Zespołu Szkół 
Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu  I stopnia. 

 

2. Czwarty Kongres Nauk Sądowych 

Regionalny Oddział PIBR w Warszawie po raz pierwszy został organizacją uczestnicząca 
4 Kongresu Nauk Sądowych pt. "Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”, który odbył 
się w dniu 23 listopada 2019 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Tegoroczna tematyka Kongresu to m.in.: 
- Projekt ustawy o biegłych, analiza, dyskusja i zaopiniowanie, 
- Zebranie i przedstawienie informacji i dorobku naukowego, opiniodawczego biegłych 
i rzeczoznawców, 
- Kierunki i metody poprawy jakości i efektywności wykonywania ekspertyz w Polsce, 
- Pragmatyzm w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz biegłych i rzeczoznawców, 
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- Błąd a fałsz w ekspertyzie, 
-Ubezpieczenie biegłych nieobowiązkowe czy obowiązkowe. 

W kongresie wzięły udział Przedstawicielki Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie: 
Ksenia Magierska - Sekretarz Regionalnej Rady, Przewodnicząca Komisji ds. monitorowania 
i opiniowania aktów prawnych oraz  
Wiktoria Braun - członek Komisji ds. monitorowania i opiniowania aktów prawnych RO PIBR 
w Warszawie, biegła sądowa. 

 

 
 

VIII. INTEGRACJA ŚRODOWISKA 
 

1. Klub Seniora 
 
Klub Seniora skupia się na działaniach na rzecz biegłych rewidentów-seniorów, w tym osób 
potrzebujących wsparcia. Spotkania Klubu odbywają się cyklicznie, w każdy trzeci czwartek 
miesiąca, o godz. 15:00. W roku 2019 odbyło się 3 takie spotkania. 
 

2. V Benefis Biegłego Rewidenta 

30 września 2019r. tradycyjnie już w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się Piąty 
Jubileuszowy Benefis Biegłego Rewidenta. W tym roku do szacownego grona Loży Honorowej 
Seniora dołączyli:  

1. Adamczyk Jan 
2. Baś Zofia 
3. Dobrzyński Jan 
4. Gawart Daniela 
5. Klimowicz Rozalia 
6. Naumiuk Tadeusz 
7. Pokrowska Krystyna 
8. Srebrzyńska Zofia 
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W części uroczystej Benefisu, którą otworzyli Jadwiga Godlewska - Prezes Regionalnej Rady 
i Stanisław Leszek - Przewodniczący Klubu Seniora, a poprowadzili wspólnie Małgorzata 
Grzejszczak – członek Regionalnej Rady oraz Włodzimierz Naumiuk - inicjator powstania 
Benefisu i członek Klubu Seniora, wysłuchaliśmy laudacji wygłoszonych przez członków rodzin, 
przyjaciół oraz  współpracowników naszych gości honorowych. Nowi Członkowie Loży 
otrzymali pamiątkowe statuetki, kwiaty oraz certyfikaty przyjęcia do Loży. W  części oficjalnej 
Benefisu głos zabrali także: Barbara Misterska-Dragan – Prezes Krajowej Rady Biegłych 
Rewidentów, Andrzej Skórzewski - Przedstawiciel Zarządu Oddziału Okręgowego 
w Warszawie SKwP, Andrzej Surowiecki – wieloletni Prezes fundacji ProSeniore oraz Zenon 
Telman – syn nieżyjącego już Tadeusza Telmana – Benefisanta z roku 2015. 

 

Następnie wysłuchaliśmy koncertu Zespołu „Stara Warszawa” stanowiący połączenie 
osobowości artystycznych, którym przyświeca cel muzycznego powrotu do stylistyki lat 50  
i 60 w polskiej muzyce rozrywkowej. Występy zespołu przeniosła publiczność w czasy, kiedy 
królował bigbit, twist, czacza oraz przeboje takich wykonawców jak m.in. Niebiesko-Czarni, No 
to co, Maria Koterbska, Mieczysław Fogg, Alibabki, Filipinki i wielu innych do dziś popularnych 
artystów. 
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Charyzmatyczna wokalistka, akordeon, perkusja i gitara to skład zespołu, który zachęcił 
naszych gości do żywiołowego tańca. 

 

Na zakończenie Benefisu odbył się uroczysty bankiet, któremu towarzyszyły wspólne 
rozmowy, wspomnienia oraz prezentacja fotografii z Benefisów z lat ubiegłych.  
Na zakończenie na uczestników czekała słodka niespodzianka - przepiękny tort 
okolicznościowy. 

 

Dziękujemy wszystkim gościom za obecność i do zobaczenia w przyszłym roku 

3. Spotkania świąteczne 
 

Regionalny Oddział co roku stara się organizować uroczyste spotkania świąteczne dla 
członków samorządu. W 2019 roku odbyło się z spotkanie wielkanocne w siedzibie Oddziału. 
Na program spotkań zazwyczaj składają się – poczęstunek, lampka wina, dzielenie się jajkiem 
lub opłatkiem, śpiewanie kolęd, rozmowy towarzyskie 
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IX. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I POMOC MERYTORYCZNA 
 

1. Newslettery Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie 
Regionalna Rada na bieżąco informuje o wydarzeniach istotnych dla środowiska biegłych 
rewidentów z Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie w przesyłanych mailowo 
newsletterach. W roku 2019 rozesłano 8 numerów Newslettera Merytorycznego 
zawierającego stanowiska, zagadnienia merytoryczne, aktualne przepisy prawa itp. oraz   
4 numery Newslettera, dotyczącego aktualnych działań Regionalnego Oddziału PIBR  
w Warszawie oraz 14 newsletterów specjalnych, dotyczących konkretnych wydarzeń. 
 
 

3. Udostępnienie demonstracyjnego oprogramowania do badania sprawozdań 
finansowych w siedzibie Regionalnego Oddziału 
Z inicjatywy Regionalnej Rady Oddział 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. 
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4. Współpraca z firmami audytorskimi 

Regionalny Oddział prowadzi na stronie internetowej zakładkę OFERTY PRACY I APLIKACJI,  
w której firmy audytorskie mogą zamieszczać swoje ogłoszenia z ofertami pracy dla biegłych 
rewidentów i aplikacji dla kandydatów na biegłych.  
 

5. Konsultacje 
Regionalny Oddział PIBR w Warszawie kolejny rok zapewniał biegłym rewidentom korzystanie  
z konsultacji na tematy zawodowe.  Od początku nowej kadencji udzielono pięciu takich 
konsultacji. Konsultacje udzielane były przez członków Komisji i Regionalnej Rady Oddziału 
bezpośrednio w Oddziale lub za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Każdy biegły 
rewident miał również możliwość skorzystać z koleżeńskiej porady i pomocy merytorycznej 
np. podczas spotkań Klubu Biegłego Rewidenta czy Klubu Seniora. 
 

6. 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. 
 
 

7. Profil na Facebook’u  
Od września 2015 r. do chwili obecnej Regionalny Oddział KIBR 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 szybką interakcję biegłych rewidentów z biurem Oddziału. 
 

 
 

https://www.facebook.com/ROPIBRWARSZAWA 
 
 

X. ODZNACZENIA PIBR 
 

1. Medale PIBR 
 

W październiku 2019 roku podczas Dorocznej Konferencji Auditingu uhonorowano, 
ustanowionymi w roku 2012, medalami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów osoby zasłużone 
dla rozwoju samorządu, a także na polu rewizji finansowej i rachunkowości. Wśród laureatów 
znalazły się biegłe rewident z Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie Ewa Sobińska – 

https://www.facebook.com/ROPIBRWARSZAWA
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członek Regionalnej Rady oraz Justyna Beata Zakrzewska – Skarbnik Regionalnej Rady  
(nieobecna na uroczystości, w jej imieniu medal odebrała Prezes Jadwiga Godlewska). 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  


