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PROGRAM DZIAŁANIA KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW  
W LATACH 2011-2015 

 
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest samorządem zawodowym zrzeszającym 

biegłych rewidentów – osoby wykonujące zawód zaufania publicznego.  
Misją samorządu biegłych rewidentów jest zwiększanie wiarygodności informacji 

finansowej dla podnoszenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 
VII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów stwierdza, że misja Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów realizowana będzie poprzez wykonanie w latach 2011-2015 następujących 
zadań: 

 
1. Dbałość o jakość świadczonych usług, m.in. przez:  

a) promocję stosowania przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań 
finansowych standardów w zakresie kontroli jakości (krajowego oraz wydanego przez 
IFAC), 

b) promocję stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej wydanych 
przez IFAC, 

c) zapewnienie realizacji programów szkoleniowych dla małych i średnich podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w zakresie nowoczesnych form 
organizacji i technik badania sprawozdań finansowych, 

d) podniesienie poziomu szkolenia dla biegłych rewidentów, przede wszystkim 
w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, 

e) wprowadzenie nowoczesnych form edukacji biegłych rewidentów, w tym  
e-learningu i warsztatów, 

f) stworzenie „Platformy Wiedzy” – bazy danych obejmującej obowiązujące akty 
prawne, interpretacje oraz tematyczne ścieżki dostępu do publikacji, do której będą 
mieć dostęp wszyscy członkowie Izby. 

 

2. Umacnianie prestiżu zawodu biegłego rewidenta, m.in. przez: 

a) kontynuowanie działań PR w zakresie wyjaśniania społecznej misji biegłych 
rewidentów, 

b) promocję zawodu biegłego rewidenta,  
c) działania na rzecz przestrzegania standardów etycznych przez biegłych rewidentów 

i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, 
d) aktywny udział biegłych rewidentów w tworzeniu prawa dotyczącego funkcjonowania 

profesji biegłych rewidentów na arenie krajowej i międzynarodowej,  
e) współpracę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z Komisją Europejską 

i opiniotwórczymi ośrodkami międzynarodowymi, 
f) inicjowanie corocznych konferencji gospodarczych organizowanych we współpracy 

z innymi samorządami zawodowymi oraz organizacjami gospodarczymi,  
g) inicjowanie działań szkoleniowych w zakresie regulacji rachunkowości polskiej, 

MSR/MSSF oraz krajowych standardów rewizji finansowej. 
 



3. Działania na rzecz samorządu, w tym: 

a) konstruktywne współdziałanie z Komisją Nadzoru Audytowego, 
b) podejmowanie działań zmierzających do integracji środowiska biegłych rewidentów, 
c) inicjowanie zmian w organizacji samorządu służących rozwojowi samorządności, 
d) podejmowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do wprowadzenia usług 

alternatywnych świadczonych na rzecz jednostek gospodarczych niepodlegających 
obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych, 

e) opracowanie i wdrożenie systemu odznaczeń za zasługi na rzecz środowiska biegłych 
rewidentów i rewizji finansowej, 

f) podjęcie działań mających na celu uregulowanie statusu biegłych rewidentów – 
„seniorów” niewykonujących zawodu, w szczególności w zakresie obligatoryjnego 
doskonalenia zawodowego oraz opłacania składek, 

g) podjęcie działań mających na celu ustanowienie instytucji Rzecznika praw biegłego 
rewidenta, 

h) okresowe dokonywanie ocen efektywności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,  

i) zobowiązanie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów do rozpatrzenia możliwości 
dofinansowania działalności regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów z rocznej opłaty z tytułu nadzoru, 

j) powołanie Komisji w celu przygotowania zmian w statucie Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów i innych dokumentach pod obrady kolejnego Krajowego Zjazdu Biegłych 
Rewidentów. 

 


