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AKTUALNIE PIBR Łódź  NR 2 
 

 

 

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy, Biegli Rewidenci 

Przedstawiamy drugi numer naszego biuletynu „AKTUALNIE PIBR Łódź”, zawierający 
najnowsze informacje oraz stałe przypomnienia.  

Zapraszamy do lektury 😉 
Wszystkie numery Aktualności dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce: 

 

w katalogu  

lub pod linkiem https://lodz.pibr.org.pl/pl/aktualnie-pibr-%C5%82%C3%B3d%C5%BA 

 

SPIS TREŚCI: 

1. Podsumowanie akcji RO PIBR Łódź „Na pomoc dzieciom Ukrainy” 
2. SZKOLENIOWY MAJOWY ZAWRÓT GŁOWY w RO PIBR Łódź 
3. PANA – ważny termin już 30 kwietnia 2022r. 
4. Kampania społeczna PANA luty 2022 r. 
5. PIBR – zbliża się termin opłacenia składki biegłego rewidenta za I kw. 2022   
6. Jubileusz 30-lecia RO PIBR Łódź – ciut doniesień z przygotowań 
7. Kalendarium planowanych wydarzeń  

 

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 

  

REGIONALNY ODDZIAŁ POLSKIEJ IZBY 
BIEGŁYCH REWIDENTÓW W ŁODZI 

90-031 Łódź, ul. Nowa 6/12 
tel. (42) 639 99 23, e-mail: lodz@pibr.org.pl 
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RO PIBR Łódź  „Na pomoc dzieciom Ukrainy” 

 
Kiedy skierowaliśmy do Was prośbę o wsparcie dzieci z Ukrainy, hojnie odpowiedzieliście na 
nasz apel. Już po kilku dniach zbiórki, dzięki Waszym darom pieniężnym i rzeczowym 
wyjechał od nas pierwszy transport do Fundacji Happy Kids.  

 

Jako RO PIBR Łódź, w pierwszej kolejności kupiliśmy wskazane przez Fundację 
najpotrzebniejsze - 200 kompletów pościeli i zapas środków czystości oraz preparatów 
chemicznych. 
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Aby wywołać choć cień uśmiechu na twarzach dzieciaków dołożyliśmy 100 maskotek (za 
symboliczne drobniaki dzięki uprzejmości i sercu hurtowni, w której robiliśmy zakupy), 
które choć w niewielkim stopniu pomogą im przejść przez ten najtrudniejszy dla nich czas. 
Ogromne podziękowania dla wszystkich naszych darczyńców, oprócz pieniędzy zebraliśmy 
też dary rzeczowe. 

 

DZIĘKUUUUJEMY!!! ❤ 

 

Drugi transport odjechał kilka dni później z kolejnymi potrzebnymi dzieciakom rzeczami. 
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Zakupiliśmy w ilościach hurtowych bieliznę, klapki i skarpetki dla dzieci… 

 

 

Wszystkim, którzy wsparli naszą zbiórkę (w kolejności alfabetycznej)   

ogromnie z całego serca dziękujemy. 

Szczególne podziękowania dla  

CZŁONKÓW ŁÓDZKIEGO KLUBU SENIORA PIBR ŁODŹ 
którzy przekazali nam wszystkie swoje „składki” 

 

AGACIŃSKA RENATA MARCZAK MIECZYSŁAW 

BURNOS AGNIESZKA i KRZYSZTOF PRZYBYLAK TERESA 

CHMIELEWSKA JANINA PUSTELNIK BOŻENA 

CWALINA ŁUCJA STOLIŃSKA MAŁGORZATA 

DUDEK ALEKSANDRA STOPCZYŃSKA EWA 

FIBICH MICHAŁ SZTANKA GRZEGORZ 

GAJDA MARIA SZYMANIAK ELŻBIETA 

GRECKI BOGDAN SZYMAŃSKA KRYSTYNA 

GRICUK OLGA TRZECIAKIEWICZ BOŻENA 

HAJDUK-MAZUR BARBARA WILK BOŻENA 

JARACZEWSKA ALEKSANDRA WODZIAK HENRYK 
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KŁOS ALINA WOJTCZAK MAŁGORZATA 

LORĘCKA SYLWIA WOŁOSZ MAŁGORZATA 

MAKAL ANNA WRONIKOWSKI PIOTR 

MALESA MIECZYSŁAW WRÓBLEWSKI DARIUSZ 

MAŁOLEPSZY STEFAN  

ABAKUS  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ALKABAR  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

AUDYT PARTNER DORADZTWO I WIARYGODNOŚĆ  BEATA KUCIŃSKA 

BIURO OBSŁUGI FINANSOWEJ I KSIĘGOWE J SP.C.  ŁOPATKA BOŻENA,   ŁOPATKA MAREK 

BIURO RACHUNKOWE BIEGŁEGO REWIDENTA  LEWANDOWSKA-KOWALCZYK 

BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH  DANUTA STOCHEL 

FORBIZNES AUDYT-  LIBSZ  KĘPKA  ZIELIŃSKA  -  BIEGLI REWIDENCI SPÓŁKA PARTNERSKA 

KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA   AGNIESZKA PIOTROWSKA 

KANCELARIA FINANSOWO - KSIĘGOWA EKONOMIK   URSZULA MACIEJEWSKA 

KANCELARIA RACHUNKOWA BIEGŁEGO REWIDENTA  ANNA TOSIK 

KPW AUDYTOR  SP. Z O.O. 

MAZUR EUGENIA - KANCELARIA BIEGLEGO 

MIRAN  PIOTR BUJNOWICZ  KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA 

PRACOWNICY  BUSINESS SUPPORT SOLUTION S.A. 

SZEWCZYK TERESA  BIURO RACHUNKOWE DORADZTWO PODATKOWE 

U-FIN   SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
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Dzięki Wam udało nam się zebrać kwotę 16.450 zł. Zakupiliśmy tak potrzebne komplety 
pościelowe, środki czystości i higieny osobistej oraz bieliznę dla dzieciaków za kwotę 
15.826,68 zł.  Pozostałą po zakupach kwotę przelaliśmy 30 marca 2022r. na konto Fundacji. 

Fundacja cały czas prowadzi akcję na rzecz pomocy dzieciom z Ukrainy, jeśli ktoś jeszcze nie 
mógł, nie zdążył pomóc, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie Fundacji  
https://www.happykids.org.pl/ 

Każda złotówka ma znaczenie, każdy wpłaca ile może, każdy wspiera jak może. 

Kochani, 

Jesteście cudowni!  

Jesteście wspaniali!  

Wierzyliśmy w Waszą pomoc i nie zawiedliście!  

❤❤❤ 

 

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

SZKOLENIA ODZ 2022 i nie tylko … - STARTUJEMY!!! 
 

Już dziś zapraszamy wszystkich na „SZKOLENIOWY MAJOWY ZAWRÓT GŁOWY”. 

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU ODZ 

Pod takim hasłem oferujemy już w maju pierwsze szkolenia z zakresu ODZ. Jednocześnie 
przypominamy, że rok 2022 jest 2-gim w 3-letnim cyklu szkoleniowym rokiem.  

Ponieważ obecna sytuacja epidemiczna na to pozwala i wiemy, że już jesteśmy wszyscy 
stęsknieni powrotu do normalności – jedno ze szkoleń organizujemy w formule 
stacjonarnej!  

W naszej tegorocznej ofercie wiele nowych i ciekawych tematów szkoleniowych. Na 
początek zapraszamy na: 

 

Szczegóły oferty i zapisy na naszej stronie internetowej pod linkiem 
https://lodz.pibr.org.pl/pl/news/show/2841 
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SAMOKSZTAŁCENIE 

Również w maju zapraszamy na unikatowy cykl 2-ch krótkich szkoleń w ramach 
samokształcenia „USŁUGI POKREWNE W ŚWIETLE KSUP”. Cykl obejmuje 2 spotkania 
organizowane w formule on-line w godzinach popołudniowych  w dniach  

11 maja 2022 r. cz. 1  
Wprowadzenie do standardów oraz Usługi kompilacji KSUP 4400  
 
oraz 8 czerwca 2022 r. cz. 2. 
Usługi wykonywania uzgodnionych procedur KSUP 4410 
 

Szczegóły oferty pod linkiem: 

https://lodz.pibr.org.pl/pl/news/show/2828 

Ilość miejsc ograniczona, w sytuacji zainteresowania przekraczającego możliwości 
techniczne – po sygnałach od Was - uruchomione zostaną kolejne grupy i nowe terminy. 

To doskonała i niepowtarzalna okazja do zgłębienia tajników zasad świadczenia innych 
usług na podstawie KSUP. Nie przegapcie jej! 

UWAGA! 

Wszystkich, którzy mają problemy techniczne z odbiorem naszych szkoleń on-line, 
zapraszamy do siedziby RO ul. Nowa 6/12 w Łodzi, gdzie będziecie mogli uczestniczyć 
w transmisji szkolenia. 

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

WAŻNY TERMIN DLA FIRM AUDYTORSKICH 

30 kwietnia 2022r. 

🏢         

30 kwietnia upływa termin na opłacenie przez firmy audytorskie opłaty z tytułu nadzoru od usług 
wykonanych w I kwartale roku 2022. 

Przypominamy, że opłata na rok 2022 wynosi 1,98 % od przychodów uzyskanych w związku 
z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi 
standardami wykonywania zawodu na rok 2022. 

Jednocześnie przypominamy, że 
minimalna opłata z tytułu nadzoru w 2022 r. wynosi: 1133 zł. 

Minimalną opłatę wnoszą w terminie do 15 października 2022 r. firmy audytorskie, które 
w 2022 r. nie osiągnęły przychodów w trzech pierwszych kwartałach danego roku 
kalendarzowego lub wysokość opłaty obliczona jako iloczyn stawki oraz przychodów firmy 
audytorskiej osiągniętych (w tym prognozowanych) do końca roku, stanowi kwotę mniejszą 
niż 1133 zł. 
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Przypominamy, że opłatę wnosi się  do Agencji na  indywidualny rachunek 
bankowy  firmy audytorskiej. 

Szczegóły pod linkiem: 

https://pana.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wysokosci-stawki-procentowej-
oplat-z-tytulu-nadzoru-wnoszonych-przez-firmy-audytorskie-w-roku-2022-w-zwiazku-z-
wykonywaniem-uslug-atestacyjnych-oraz-uslug-pokrewnych-zgodnie-z-kraj/ 

Do dnia 31 lipca 2022 r. należy wnieść opłatę z tytułu nadzoru od usług wykonanych w II 
kwartale 2022r, a do dnia 15 października 2022 r. od usług wykonanych w III kwartale 2022 r 
oraz prognozowanych usług do wykonania w IV kwartale 2022 r. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu 
nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług 
atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania 
zawodu znajdziecie pod poniższym linkiem: 

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-2321,18917498.html 

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA PANA 

„DLACZEGO BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEST 
WAŻNE” 

🏢         

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zakończyła społeczną kampanię 
informacyjną promującą badanie sprawozdań finansowych. Od 7 do 13 lutego spot PANA 
o kluczowym znaczeniu badania sprawozdań finansowych dla bezpieczeństwa gospodarki 
był emitowany w kilkunastu kanałach ogólnokrajowych i regionalnych TVP. Szacuje się, 
że spot obejrzało nie mniej niż 2,5 miliona telewidzów. 7 lutego emisję spotu audio 
rozpoczęło Polskie Radio na antenie Programu 1, Trójki i Polskiego Radio 24. Emisja 
zakończyła się 28 lutego i zgodnie z dostępnymi danymi, spot wysłuchało 1,6 miliona 
słuchaczy. 

Informacja o społecznej kampanii informacyjnej PANA promującej badania 
sprawozdań finansowych została zamieszczona w 26 tytułach prasowych 
oraz na 52  portalach internetowych. Informacje o kampanii oraz badaniach sprawozdań 
finansowych były również udostępniane w mediach społecznościowych. 

Strona społecznej kampanii PANA: 
https://pana.gov.pl/kampaniaspoleczna/ 
 
Spot reklamowy możecie obejrzeć pod linkiem: 
https://pana.gov.pl/komunikaty/podsumowanie-kampanii-spolecznej-pana-na-temat-
znaczenia-badan-sprawozdan-finansowych/ 
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⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

WAŻNY TERMIN DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

25 kwietnia 2022r. 
 

Przypominamy, że 25 kwietnia 2022 r. upływa termin na opłacenie składki członkowskiej za I 
kwartał.  Biegły wpłaca pierwszą składkę począwszy od kwartału, w którym został wpisany 
do rejestru biegłych rewidentów. 

Wysokość składki członkowskiej w 2022r. wynosi 820,00 zł 

(205 zł kwartalnie) 

Składki członkowskie należy wpłacać w okresach kwartalnych, w terminie do 25 dnia 
miesiąca, który następuje po upływie danego kwartału, czyli: 

 za I kwartał do 25 kwietnia, 
 za II kwartał do 25 lipca, 
 za III kwartał do 25 października, 
 za IV kwartał do 25 stycznia (następnego roku). 

Przypominamy, że składki wpłacamy na indywidualne rachunki bankowe do PIBR. 
Sprawdźmy wszyscy na swoich profilach na stronie PIBR stan rozliczeń z tytułu składek 
członkowskich. 

Szczegóły pod adresem:  
https://www.pibr.org.pl/pl/informacje-dla-bieglych#skladki-czlonkowskie 

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

Jubileusz 30-lecia RO PIBR Łódź – ciut doniesień z 
przygotowań 

 

Kochani, już dziś zapraszamy wszystkich na uroczyste obchody Jubileuszu 30-lecia naszego 
oddziału! Nikogo nie może zabraknąć!  

Taki jubileusz już nigdy się nie powtórzy!  

30 lat kończy się tylko raz!  

Regionalna Rada w grudniu 2021 r. podjęła decyzję o miejscu i formule organizacji 
obchodów (szczegóły póki co owiane tajemnicą 😊), a kilka dni temu odbyliśmy spotkanie 
z przedstawicielem „oprawy artystycznej”. Szykuje się wyjątkowy wieczór! 

Przypominamy, że uroczystości jubileuszowe zaplanowane zostały na 14 października 
2022 r. w godzinach popołudniowych – już dziś rezerwujcie w kalendarzach czas na to 
wyjątkowe wydarzenie. 

Jubileusz będzie okazją do spotkania i powspominania. Zapraszamy wszystkich członków 
naszego RO, naszych seniorów a także naszych sympatyków z innych oddziałów. 
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Wierzymy, że Ci, którzy tworzyli naszą społeczność w regionie łódzkim i stanowili przez 
3 dekady o jej istnieniu nie zapomną o nas i będą z nami celebrować ten wyjątkowy czas, 
a może i podzielą się z nami swoimi wspomnieniami? 

Po ostatnich 2-ch latach izolacji i w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą potrzebujemy 
bliskości i poczucia tożsamości, którą daje nam przynależność do wyjątkowej społeczności 
łódzkich biegłych rewidentów. 

Dlatego nie może Was zabraknąć! 

 

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

PLANOWANE WYDARZENIA 

W tej sekcji informujemy o nadchodzących lub planowanych wydarzeniach 
w naszym Oddziale. Będziemy zapraszać Państwa na już organizowane spotkania 
i szkolenia, ale też wyprzedzająco sygnalizować nadchodzące wydarzenia, aby każdy mógł 
zarezerwować sobie czas na udział w nich, w zapełnionych obowiązkami kalendarzach. 

Spotkanie dla przedstawicieli Firm Audytorskich 
ujętych w planie kontroli PANA 2021/2022 termin w trakcie ustalania 

Wyjazdowe szkolenie ODZ we współpracy z innymi 
oddziałami PIBR (w zakresie 24 h ODZ) – lokalizacja: 

Góry Świętokrzyskie   

Szkolenie odwołane!  

Ze względu na niepewną przyszłość, w związku z 
wydarzeniami u naszych wschodnich sąsiadów, 

zawieszamy do odwołania organizację 
wyjazdowego szkolenia, które planowane było w 
dniach 15-19.06.2022. Niepewność spowodowana 
działaniami wojennymi tuż za naszą wschodnią 
granicą uniemożliwia nam podjęcie się obecnie 

jakichkolwiek zobowiązań finansowych i 
organizacyjnych. 

Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować takie 
wydarzenie w spokojniejszym czasie. 

Szkolenie odwołane!  

 

😔  

Samokształcenie CYKL 

USŁUGI POKREWNE W ŚWIETLE KSUP 

Wykładowczyni: Małgorzata Wołosz 

1. Wprowadzenie do standardów oraz Usługi 
kompilacji KSUP 4400 – cz. 1 

2. Usługi wykonywania uzgodnionych procedur 
KSUP 4410 – cz. 2 

 

11.05.2022, godz. 17.00 

08.06.2022, godz. 17.00  
💻 
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Kalendarium wydarzeń wszelakich w RO PIBR Łódź: 

 

ODZ - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa 
podatkowego 

Wykładowczyni: Agnieszka Piotrowska    

13.05.2022 – stacjonarne 👪 

 

ODZ  - Instrumenty finansowe w polskich i 
międzynarodowych standardach rachunkowości 

– klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz 
przeprowadzenie i dokumentowanie procedur 

badania 

 Wykładowczyni: Joanna Chwaścikowska-Karwacka 

18-19.05.2022 – on-line 💻 

Wyjazdowe szkolenie ODZ CONCORDIA  

(w zakresie 24 h ODZ) – lokalizacja: Karkonosze  

LUBIĘ WRACAĆ TAM GDZIE BYŁEM JUŻ !!! 
11-17 września 2022r. ⛺ 

Jubileusz 30-lecia RO Łódź 14 października 2022r. 🏟 


