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Załącznik nr 3 
do sprawozdania z działalności 
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
w kadencji 2007-2011 
 

Wykonywanie uchwały 
VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 

w sprawie programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 
na kadencję 2007-2011 

 
Działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (dalej też: „Krajowa Rada”, 

„Rada”, „ KRBR”) na rzecz zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez 
biegłych rewidentów: 

 
I.  Upowszechnianie zasad Kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów, jako 

wzorca postępowania etycznego i gwaranta niezależności. 
 

1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów powołała Komisję ds. etyki, której zadania 
opisano w załączniku nr 2 do sprawozdania. 

2. W minionej kadencji, w okresie obowiązywania ustawy z dnia 13 października 1994 r. 
o biegłych rewidentach i ich samorządzie (tj. do dnia 5 czerwca 2009 r.) organem 
kompetentnym do ustanawiania zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów był 
Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Po wejściu w życie ustawy z dnia 7 maja 
2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej też: „nowa 
ustawa”, „ustawa”), tj. od dnia 6 czerwca 2009 r., kompetencje te zostały przeniesione 
na Krajową Radę Biegłych Rewidentów, a uchwała w sprawie zasad etyki zawodowej 
biegłych rewidentów podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Audytowego 
(dalej też: „KNA”, „organ nadzoru”, „organ nadzoru publicznego”). Na mocy nowej 
ustawy KRBR została zobligowana do przekazania do KNA, w terminie dwóch 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 6 sierpnia 2009 r.), m.in. uchwały 
w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów. Dotychczasowy kodeks etyki 
zawodowej biegłych rewidentów, zgodnie z zapisem nowej ustawy, utracił moc 
z dniem 6 grudnia 2009 r. KRBR podjęła uchwałę w sprawie zasad etyki zawodowej 
biegłych rewidentów w dniu 3 sierpnia 2009 r., jednak Komisja Nadzoru Audytowego 
uchwały tej nie zatwierdziła. W efekcie KRBR podjęła ponownie uchwałę w sprawie 
zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów w dniu 3 listopada 2009 r., która została 
zatwierdzona przez KNA w dniu 14 grudnia 2009 r., a następnie zamieszczona 
na stronie internetowej samorządu. 

3. W związku z przyjęciem przez Krajową Radę, w uchwale o której mowa w pkt 2, 
zapisu stwierdzającego, że w sprawach nieuregulowanych w zasadach etyki 
zawodowej biegłych rewidentów zaleca się korzystanie z Kodeksu etyki zawodowych 
księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych − IFAC (dalej też „IFAC”), 
KRBR – we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (dalej też 
„SKwP”) – dokonała tłumaczenia Kodeksu IFAC i zamieściła je na stronie 
internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (dalej też: „Izba”, „KIBR”). 

4. Dążąc do zapewniania biegłym rewidentom, w jak najwyższym stopniu, dostępu 
do aktualnych rozwiązań w sprawach dotyczących etyki wykonywania zawodu, 
KRBR zaakceptowała − jako jedno z zagadnień obligatoryjnego doskonalenia 
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zawodowego − temat Etyka biegłego rewidenta w teorii, prawie, praktyce oraz 
przygotowała do niego podręcznik pod tym samym tytułem. 

5. Na bieżąco rozpatrywano kierowane do Komisji ds. etyki problemy związane 
z interpretacją kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów. 
 

 

II.  Upowszechnianie międzynarodowych standardów rewizji finansowej 
i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. 

 

1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów powołała Komisję ds. standardów rewizji 
finansowej (wcześniejsza nazwa Komisja ds. standardów rewizji finansowej i norm 
wykonywania zawodu), której zadania opisano w załączniku nr 2 do sprawozdania. 

2. KRBR wspólnie z SKwP przetłumaczyła na język polski i wydała w latach 2009 − 
2010 trzy tomy pt. „Mi ędzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli 
Jakości” , w których znalazły się wszystkie standardy, które wcześniej weszły w skład 
„Clarity Project”. Ww. przedsięwzięcie zostało poprzedzone wypracowaniem przez 
Komisję ds. standardów rewizji finansowej stanowiska w sprawie wprowadzenia 
w Polsce obowiązku stosowania MSRF. W stanowisku tym opowiedziano się 
za modelem stopniowego wdrażania poszczególnych MSRF do regulacji dotyczących 
rewizji finansowej w Polsce, a nie ich jednorazowego przyjęcia w momencie 
wymaganym decyzjami Unii Europejskiej. Podkreślono również potrzebę wdrożenia 
MSRF bez dokonywania w nich zmian i modyfikacji, za wyjątkiem eliminacji zapisów 
niezgodnych z krajowymi przepisami prawa. KRBR zaakceptowała model 
ewolucyjnego wprowadzania MSRF do regulacji dotyczących rewizji finansowej 
w Polsce. 

3. W lutym 2010 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła decyzję o rozpoczęciu 
procedury mającej na celu zamieszczenie wszystkich tomów „Mi ędzynarodowych 
Standardów Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości”  na stronie internetowej samorządu 
i rozpoczęła odpowiednie uzgodnienia z IFAC. 

4. W każdym z kolejnych lat w czasie kadencji, w ramach obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego dla biegłych rewidentów, dostępne były szkolenia dotyczące bieżących 
zagadnień związanych z MSRF i MSSF, takie jak: 
• Niefinansowe aktywa trwałe według MSR/MSSF, 
• Procedury badania sprawozdań finansowych według MSRF − wybrane 

zagadnienia, 
• Zmiany w MSSF i MSR, 
• Konsolidacja sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych 

standardów rachunkowości, 
• Instrumenty finansowe według polskich i międzynarodowych standardów 

rachunkowości, 
• Badanie małych i średnich jednostek według polskich i międzynarodowych 

standardów rewizji finansowej. 
Na rok 2011 – jako jeden z tematów – przewidziano Ujawnienia w sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF (MSR 1, MSSF 7, MSSF 8). 

5. Podczas każdej z organizowanych przez KRBR w trakcie kadencji dorocznych 
konferencji audytingu pojawiały się − jako temat główny bądź jako tematy sekcji − 
zagadnienia związane z MSRF i MSSF. Więcej informacji dotyczących tematyki 
dorocznych konferencji audytingu znajduje się w załączniku nr 12 do sprawozdania. 
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6. W okresie sprawozdawczym odbyły się liczne spotkania z reprezentantami innych 
organizacji skupiających biegłych rewidentów, poświęcone tematyce MSRF oraz 
MSSF, w tym m.in.: 
• W dniu 16 lipca 2007 r. w siedzibie KIBR w Warszawie reprezentanci samorządu 

biegłych rewidentów uczestniczyli w warsztacie roboczym Instytutu Biegłych 
Rewidentów Anglii i Walii – ICAEW (dalej też „ ICAEW”) poświęconemu badaniu 
przeprowadzanemu dla Komisji Europejskiej na temat stanu wdrożenia MSR/MSSF 
i zmodernizowanych dyrektyw w zakresie rachunkowości w krajach UE. 

• W dniach 9-13 lipca 2007 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Rady IFAC 
ds. Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych 
(IAASB), którego współorganizatorami były KIBR oraz SKwP. W trakcie 
spotkania omawiano projekty MSRF, dotyczące m.in. opinii i raportu z badania, 
badania założenia kontynuacji działalności, badania danych porównawczych 
i kontroli wewnętrznej u usługodawców (w posiedzeniu brali udział obserwatorzy 
z ramienia KIBR, a z informacjami na temat spotkania można było zapoznać się 
na stronie internetowej samorządu). 

• W dniu 12 marca 2008 r. przedstawiciele KIBR wzięli udział w seminarium 
informacyjno-konsultacyjnym Komisji Europejskiej na temat MSSF dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, które odbyło się w siedzibie przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Polsce. 

• W dniu 2 kwietnia 2008 r. KRBR delegowała wspólnego reprezentanta KIBR oraz 
SKwP, który wziął udział w odbywającym się w siedzibie Komisji Europejskiej 
w Brukseli spotkaniu ekspertów-tłumaczy MSRF. Podczas spotkania poszczególne 
kraje członkowskie prezentowały stopień zaawansowania prac nad tłumaczeniem 
standardów. 

• W okresie od stycznia do marca 2008 r., w ramach II komponentu grantu 
pt. Edukacja i Szkolenie, odbyły się kompleksowe szkolenia z Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) z udziałem biegłych 
rewidentów, księgowych oraz urzędników administracji publicznej, pracujących 
w instytucjach regulacyjnych. Kontynuacja ww. szkoleń zaplanowana jest 
na 2011 r. Więcej informacji na temat projektu znajduje się w załączniku nr 9 
do sprawozdania. 

• W dniu 26 listopada 2010 r., KRBR wraz z SKwP wsparły konferencję 
organizowaną w Warszawie przez Europejską Grupę Doradczą 
ds. Sprawozdawczości Finansowej – EFRAG (dalej też „EFRAG”) oraz polski 
Komitet Standardów Rachunkowości; jej celem było zebranie opinii na temat 
wstępnego projektu nowego standardu „Prezentacja Sprawozdań Finansowych”, 
planowanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) 
na 2011 r. W ramach spotkania zaprezentowano wstępną propozycję standardu 
przygotowaną przez IASB, wstępną opinię EFRAG na jego temat, a także opinie 
przedstawicieli Komitetu Standardów Rachunkowości, KIBR i SKwP. W trakcie 
spotkania odbyła się dyskusja z uczestnikami, na podstawie której zebrano uwag 
i propozycji wprowadzenia modyfikacji usprawniających rozwiązania zawarte 
w projekcie. Podobne konferencje organizowane są także we współpracy 
z komitetami standardów rachunkowości innych krajów Unii Europejskiej. 

• W kwietniu 2011 r. rozpoczął się cykl szkoleń pt. Przyjęcie i wdrożenie 
Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, które są organizowane 
w oparciu o Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w zakresie projektu Budowa 
zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie 
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sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym. Więcej informacji 
na temat projektu znajduje się w załączniku nr 9 do sprawozdania. 

 
III.  Systematyczne dokształcanie się biegłych rewidentów i aktywne uczestnictwo 

we wszelkich formach doskonalenia warsztatu, w szczególności poprzez 
opanowanie międzynarodowych standardów rewizji finansowej 
i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz wysoką 
jakość corocznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych 
rewidentów. 

 
1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów powołała Komisję ds. szkoleń, której zadania 

opisano w załączniku nr 2 do sprawozdania. 
2. Proces stanowienia przez Krajową Radę zasad obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego dla biegłych rewidentów oraz ustalania kryteriów i nadawania 
uprawnień dla jednostek przeprowadzających obligatoryjne doskonalenie zawodowe 
dla biegłych rewidentów został opisany w części głównej sprawozdania. 

3. KRBR, poprzez Komisję ds. szkoleń, prowadziła prace nad wzbogaceniem treści 
i form obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i − na podstawie 
przeprowadzanych wizytacji − dokonywała corocznie oceny cyklu seminariów 
przeprowadzanych w ramach obligatoryjnych doskonaleń. Corocznie podejmowano 
też uchwały w sprawie modułów obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, 
w których proponowano biegłym rewidentom różne tematy do wyboru. Przez okres 
kadencji Rada zapewniała materiały szkoleniowe, rozszerzając swoją ofertę 
wydawniczą. Więcej informacji znajduje się w załączniku nr 9 do sprawozdania, 
który jest poświęcony działalności wydawniczej i szkoleniowej. 

4. Każdego roku opracowywano i przyjmowano wskazówki organizacyjno-metodyczne 
do nowych modułów obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, według których 
prowadzone były szkolenia. Obowiązek ten wynika z uchwały KRBR w sprawie 
zakresu tematycznego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego dla biegłych rewidentów. 

5. W dniach: 4 września 2007 r., 24 czerwca 2008 r. oraz 1 lipca 2009 r. Krajowa Rada 
organizowała spotkania dydaktyczne dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego. Podczas zajęć zaprezentowano przygotowane przez Izbę pomoce 
dydaktyczne (publikacje, przewodniki dydaktyczne, zbiory zadań sytuacyjnych). 
W spotkaniach − prowadzonych przez autorów podręczników − udział brali 
wykładowcy obligatoryjnych doskonaleń zawodowych. 

6. W okresie sprawozdawczym KRBR realizowała szkolenia opisane w załączniku nr 9 
do sprawozdania. 

7. W grudniu 2008 r. KRBR rozpoczęła prace nad wdrożeniem szkolenia  
e-learningowego dla biegłych rewidentów, w wyniku których przygotowano raport 
na temat możliwości finansowania procesu wdrożenia ww. szkoleń ze środków 
funduszy strukturalnych pochodzących z Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, 
iż w latach 2009 − 2010 nie istniały możliwości pozyskania środków unijnych na ten 
cel, KRBR postanowiła, że należy powrócić do ww. tematu w momencie pojawienia 
się odpowiedniego programu działań w ramach unijnych funduszy strukturalnych. 
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IV.  Umożliwianie biegłym rewidentom szerokiego dostępu do najnowszych 
światowych i krajowych osiągnięć teorii i praktyki rachunkowo ści i audytu, 
m.in. informowanie o konferencjach, seminariach i sympozjach oraz 
popularyzowanie ich dorobku na stronie internetowej Izby oraz w innych 
publikacjach 

 
1. KRBR na bieżąco informowała, za pomocą strony internetowej samorządu, 

o interesujących biegłych rewidentów konferencjach, seminariach i sympozjach, 
organizowanych tak w kraju, jak i za granicą. 

2. Reprezentanci KIBR uczestniczący w konferencjach, sympozjach i seminariach 
przygotowywali sprawozdania z ww. wydarzeń. Sprawozdania te były na bieżąco 
zamieszczane na stronie internetowej samorządu. 

3. Na stronie KIBR, w zakładce poświęconej współpracy międzynarodowej, 
zamieszczano informacje na temat prac prowadzonych w ramach grup roboczych 
Federacji Europejskich Księgowych – FEE (dalej też „FEE”), Rady FEE oraz 
Technicznej Grupy Ekspertów (TEG) EFRAG, a także aktualne dokumenty anglo- 
i polskojęzyczne. Zamieszczono, m.in.: 

• dokument informacyjny IFAC dotyczący istniejących rozwiązań w zakresie 
systemów obligatoryjnych szkoleń zawodowych oraz badania i podnoszenia ich 
efektywności, zatytułowany Approaches to Continuing Professional Development 
(CPD); 

• dokument IFAC z grudnia 2007 r. pt. Wskazówki do stosowania MSRF podczas 
badania małych i średnich przedsiębiorstw; 

• rekomendację Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie zewnętrznego 
zapewniania jakości usług wykonywanych przez biegłych rewidentów i podmioty 
uprawnione do badania sprawozdań finansowych badające jednostki interesu 
publicznego; 

• zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 5 czerwca 2008 r. dotyczące ograniczenia 
odpowiedzialności cywilnej biegłych rewidentów oraz podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych przeprowadzających ustawowe badania 
sprawozdań finansowych oraz komentarz FEE z dnia 10 czerwca 2008 r. do tego 
dokumentu; 

• dwa komunikaty Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej 
i Usług Atestacyjnych (IAASB), będące odpowiedzią na światowy kryzys 
finansowy: 
− Wyzwania podczas badania szacunków księgowych wycenionych według 

wartości godziwej w obecnym otoczeniu rynkowym (październik 2008 r.), 
− Zagadnienia dotyczące badania w odniesieniu do kontynuacji działalności 

w obecnej sytuacji ekonomicznej (styczeń 2009 r.); 
• siedem komunikatów FEE będących odpowiedzą na światowy kryzys finansowy: 

− Przemyślenia na temat kryzysu (grudzień 2008 r.), 
− Kwestie o szczególnym znaczeniu dla biegłych rewidentów podczas kryzysu 

finansowego (grudzień 2008 r.), 
− Apel o podjęcie działań na rzecz europejskich małych i średnich 

przedsiębiorstw (grudzień 2008 r.), 
− Rezerwy na straty w instrumentach finansowych −  podejście dynamiczne 

(marzec 2009 r.), 
− Kształtowanie gospodarki odpowiedzialnej społecznie (lipiec 2009 r.), 
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− Kluczowe zagadnienia dla zarządów i biegłych rewidentów związane 
ze sprawozdawczością finansową na zamknięcie 2009 r. (styczeń 2010 r.), 

− Księgowi w sektorze publicznym a kryzys finansowy (marzec 2010 r.); 
• dokument Komisji Europejskiej z listopada 2009 r. pt. Konsultacje publiczne 

w sprawie MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw, opublikowany przez 
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) w lipcu 2009 r.; 

• dokument IFAC pt. Wskazówki dotyczące efektywnego stosowania MSRF (luty 
2010 r.); 

• wydany przez Komisję Europejską, Komunikat do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetów 
Regionów „Wzmacnianie systemów sankcji w branży usług finansowych”; 

• zieloną księgę Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2010 r. zatytułowaną 
Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu (tekst 
w językach polskim i angielskim); 

• opublikowane, przez Komisję Europejską, komentarze do ww. zielonej księgi, jak 
również streszczenia zgłaszanych stanowisk. 

4. KRBR zamieszczała na bieżąco na stronie internetowej materiały otrzymywane 
od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dotyczące jego prac w ramach 
Specjalnego Komitetu Rady Europy MONEYVAL oraz Grupy Zadaniowej 
ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (FATF). 

5. W latach 2007-2008 KRBR, wspólnie z SKwP, podpisywała umowy polsko-
francuskie w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Umowy 
te stanowiły integralną część działań prowadzonych od 1991 r. przez Izbę Biegłych 
Rewidentów Francji (CNCC) i Organizację Ekspertów Księgowych we Francji (OEC) 
ze strony francuskiej oraz SKwP i KIBR ze strony polskiej. W ramach ww. umów 
dwukrotnie zorganizowano w Warszawie seminaria: w 2007 r. oraz w 2008 r. Więcej 
informacji na temat seminariów znajduje się w załączniku nr 9 do sprawozdania. 

6. W kwietniu 2008 r. podpisano program współpracy między Organizacją Ekspertów 
i Licencjonowanych Księgowych Rumunii − CECCAR (dalej też „CECCAR”) 
i KIBR, którego efektem było zorganizowanie seminariów w latach 2008-2011 
(więcej informacji na ten temat znajduje się w załączniku nr 9 do sprawozdania) oraz 
zawarcie umów bilateralnych pomiędzy: 
• regionalnym oddziałem KIBR w Lublinie a oddziałem CECCAR w Braszowie, 
• regionalnym oddziałem KIBR w Warszawie a oddziałem CECCAR 

w Bukareszcie,  
• regionalnym oddziałem KIBR w Poznaniu a oddziałem CECCAR w Konstancy, 
• regionalnym oddziałem KIBR we Wrocławiu a oddziałem CECCAR w Tulczy, 
• regionalnym oddziałem KIBR w Krakowie a oddziałem CECCAR w Gałaczu. 

7. W dniach 9-10 marca 2011 r. w siedzibie KIBR w Warszawie zorganizowano − 
w ramach umowy o współpracy pomiędzy ICAEW i KIBR − seminaria szkoleniowe 
poświęcone kontroli jakości, regulacjom w zakresie rewizji finansowej oraz MSRF,  

8. W 2009 r. KRBR objęła patronatem honorowym serię seminariów organizowanych 
przez Gdańską Akademię Bankową. Cykl seminariów dotyczył standardów wyceny 
wartości przedsiębiorstw w Polsce. 

9. W okresie kadencji przedstawiciel KRBR brał udział w pracach Stowarzyszenia 
XBRL Polska, którego członkiem-założycielem jest KIBR. Celem XBRL Polska jest 
inspirowanie, organizowanie i prowadzenie prac w zakresie opracowania jednolitego 
elektronicznego języka sprawozdawczości biznesowej (eXtensible Business 
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Reporting Langauge – XBRL), umożliwiającego automatyzację i redukcję kosztów 
oraz doskonalenie elektronicznej sprawozdawczości gospodarczej. 

10. W okresie minionej kadencji KRBR odbyły się liczne spotkania z reprezentantami 
innych organizacji skupiających biegłych rewidentów, w tym m.in.: 
• z przedstawicielami Stowarzyszenia Licencjonowanych Certyfikowanych 

Księgowych (ACCA), podczas którego dyskutowano o kierunkach możliwej 
współpracy, sprawach związanych z procesem dochodzenia do wzajemnego 
uznawania uprawnień, promowaniu profesjonalizmu oraz działań etycznych 
w działalności biznesowej; 

• z przedstawicielami ICAEW, podczas których dyskutowano o systemie 
zapewniania jakości, szkoleniach członków KIBR w zakresie MSRF, możliwości 
uznawania wzajemnych kwalifikacji członków obu organizacji, zbieżnych 
aspektach wymogów kwalifikacyjnych KIBR i ICAEW, możliwości zdobywania 
uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta i uzyskiwania tytułu 
Stowarzyszonego Biegłego Księgowego ICAEW w Polsce; spotkania 
te zaowocowały podpisaniem w styczniu 2011 r. umowy o współpracy pomiędzy 
organizacjami; 

• z przedstawicielami Banku Światowego, które dotyczyły udziału KIBR 
w realizacji projektu Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie 
krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze 
prywatnym; spotkania te zaowocowały rozpoczęciem w kwietniu 2011 r. cyklu 
szkoleń pt. Przyjęcie i wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rewizji 
Finansowej, które obejmą wszystkich biegłych rewidentów wykonujących zawód; 

• a także z: reprezentantem firmy Ineum Consulting, prowadzącej na zlecenie 
Komisji Europejskiej badania w sprawie zastosowania MSSF w krajach Unii 
Europejskiej, reprezentantami Fińskiego Instytutu Dyplomowanych Księgowych 
Publicznych (KHT), przedstawicielami francuskich instytutów zawodowych: Izby 
Biegłych Rewidentów Francji (CNCC) i Organizacji Ekspertów Księgowych 
we Francji (OEC), delegacją Izby Biegłych Rewidentów Republiki Kazachstanu 
(CARK), delegacjami CECCAR i Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów Ukrainy 
(AUU), reprezentantami FEE, IFAC oraz przedstawicielem generalnym 
Międzynarodowej Federacji Ekspertów Księgowych Krajów Frankofońskich 
(FIDEF). 

 
V. Rozwijanie działalności informacyjnej o pracach organów Krajowej Izby 

Biegłych Rewidentów. 
 

1. W mijającej kadencji KRBR położyła silny akcent na bieżące informowanie biegłych 
rewidentów oraz podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
o wymogach ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 
publicznym, która w znacznym stopniu zmieniła funkcjonowanie profesji. W tym celu 
wykonano działania, które opisano w załączniku nr 13 do sprawozdania, 
poświęconym wdrażaniu nowej ustawy. 

2. W związku z postulatami zgłaszanymi przez środowisko biegłych rewidentów 
dokonano zmiany szaty graficznej oraz zawartości strony internetowej KIBR, a także 
rozpoczęto prace nad ujednoliceniem stron regionalnych oddziałów KIBR. W okresie 
sprawozdawczym na stronie samorządu na bieżąco umieszczano wszelkiego rodzaju 
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informacje, począwszy od planowanych dat posiedzeń KRBR, po publikację uchwał, 
postanowień, komunikatów, stanowisk oraz informacji. 

3. W upływającej kadencji KRBR rozpoczęła współpracę w zakresie polityki 
komunikacyjnej samorządu i jego wizerunku z Agencją LIGNAR PR. Więcej 
informacji na ten temat znajduje się w załączniku nr 14 do sprawozdania. 

4. W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 spotkania z przedstawicielami regionalnych 
oddziałów KIBR, w trakcie których omówiono m.in. wnioski i uwagi zgłaszane przez 
walne zgromadzenia przed VI Krajowym Zjazdem Biegłych Rewidentów, projekt 
regulaminu działania RO KIBR, a także zagadnienia związane z przyszłym 
finansowaniem działalności regionów. Prezesi regionalnych rad biegłych rewidentów 
lub upoważnione przez nich osoby brały także udział, zgodnie ze statutem KIBR, 
w posiedzeniach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.  

5. W okresie sprawozdawczym Prezes KRBR odbył szereg spotkań z biegłymi 
rewidentami w poszczególnych regionalnych oddziałach KIBR, podczas których 
informował o bieżącej działalności samorządu.  

6. W ramach prowadzonej przez KIBR działalności wydawniczej w okresie 
sprawozdawczym wydano 5 biuletynów KIBR (nr od 66 do 70), w których 
informowano o działalności samorządu. Bieżące informacje zamieszczane są także 
na stronie internetowej KIBR. 

 
 
VI.  Dążenie do zorganizowania działalności służącej pomocą biegłym rewidentom 

w rozwiązywaniu merytorycznych i etycznych problemów związanych 
ze świadczonymi usługami. 

 

1. W okresie minionej kadencji działały komisje KRBR, których zadania opisano 
w załączniku nr 2 do sprawozdania. Komisje te na bieżąco rozpatrywały zgłaszane 
przez biegłych rewidentów oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań 
finansowych zagadnienia dotyczące merytorycznych i etycznych problemów 
związanych ze świadczonymi usługami. 

2. We wrześniu 2007 r. KRBR, mając na względzie zapewnienie dodatkowego – obok 
powołanych komisji − zaplecza merytorycznego służącego pomocą biegłym 
rewidentom w rozwiązywaniu przez nich problemów natury zawodowej, powołała 46 
konsultantów odpowiedzialnych za następujące zakresy tematyczne: 
• etyka, 
• opiniowanie aktów prawnych, 
• standardy rewizji finansowej, 
• współpraca międzynarodowa oraz 
• pozostałe. 

 
 
VII.  Aktywne uczestnictwo przedstawicieli KIBR w międzynarodowych gremiach 

pracujących nad doskonaleniem międzynarodowych standardów 
sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej oraz rozpowszechnianie ich 
dorobku w języku polskim. 

 

1. W celu inicjowania i koordynacji współpracy KIBR z europejskimi 
i międzynarodowymi organizacjami, stanowiącymi standardy rewizji finansowej oraz 
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polskimi, europejskimi i międzynarodowymi organizacjami, stanowiącymi standardy 
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, działała – powołana przez KRBR – 
Komisja ds. współpracy międzynarodowej, której zadania opisano w załączniku nr 2 
do sprawozdania. 

2. Przedstawiciele KIBR czynnie uczestniczyli w pracach pięciu grup roboczych FEE: 
ds. etyki (11 spotkań, 1 telekonferencja), ds. małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich firm audytorskich (8 spotkań, 1 telekonferencja), 
ds. rachunkowości (4 spotkania, 1 telekonferencja), ds. rewizji finansowej (13 
spotkań), ds. sektora publicznego (3 spotkania) oraz grupy zadaniowej FEE 
ds. małych i średnich firm audytorskich (2 spotkania). 

3. Wydelegowani przez KRBR reprezentanci KIBR brali udział w spotkaniach 
przedstawicieli Europejskich Organizacji Ustalających Standardy Rewizji Finansowej 
(EASS) w ramach FEE (5 spotkań). 

4. Przedstawiciele KRBR brali udział w posiedzeniach Rady FEE (13 spotkań, 
1 telekonferencja). 

5. Zastępca prezesa KRBR brał udział w dwóch Walnych Zgromadzeniach FEE, 
podczas których odbywały się głosowania na prezesa FEE. 

6. KRBR, we współpracy z podmiotem Ernst & Young Audit sp. z o.o., delegowała 
wspólnego reprezentanta do prac Grupy Ekspertów Technicznych (TEG) przy 
EFRAG, który wziął udział w 31 posiedzeniach oraz 34 telekonferencjach.  

7. Reprezentanci KRBR brali udział w posiedzeniach Rady IFAC (4 spotkania). 

8. W sierpniu 2010 r. KIBR została przyjęta w poczet członków amerykańskiego 
Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Edukacji i Badań w zakresie Rachunkowości 
− IAAER, którego misją jest promowanie doskonalenia w edukacji i badaniach 
w zakresie rachunkowości na świecie oraz maksymalizacja wkładu wykładowców 
z rachunkowości do opracowania i utrzymania wysokiej jakości, uznawanych 
na świecie standardów praktyki zawodowej. 

9. W październiku 2010 r. Krajowa Izba została przyjęta w poczet członków 
Międzynarodowej Federacji Ekspertów Księgowych Krajów Frankofońskich 
(FIDEF). 

10. W minionej kadencji KRBR podpisała, poza umowami francusko − polskimi w latach 
2007 i 2008, umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Biegłych Rewidentów 
Ukrainy – AAU (5 listopada 2009 r.), z Ukraińską Federacją Profesjonalnych 
Księgowych i Biegłych Rewidentów – UFPAA (5 listopada 2009 r.) oraz z ICAEW 
(28 lutego 2011 r.). Celem ww. umów jest rozwój i promocja zawodu biegłego 
rewidenta, promowanie norm zgodnych z MSRF oraz wymiana doświadczeń 
zawodowych w dziedzinie etyki, edukacji oraz jakości wykonywania zawodu. Z kolei 
w kwietniu 2008 r. KIBR i CECCAR podpisały program współpracy, w ramach 
którego odbyło się szereg szkoleń. Więcej informacji na temat szkoleń realizowanych 
w ramach umów bilateralnych znajduje się w załączniku nr 9 do sprawozdania. 

11. Przedstawiciele KIBR wzięli udział w ponad 68 międzynarodowych konferencjach 
i spotkaniach, a w tym w: 
• III Dorocznym Europejskim Kongresie FEE dot. małych i średnich 

przedsiębiorstw i praktyk, pt. Nowe szanse dla MŚP: przejrzystość, finanse 
i uproszczenia w kontekście europejskim (Holandia, Haga, 6 − 7.09.2007 r.); 

• 4 Kongresach (63 − 66) Organizacji Ekspertów Księgowych we Francji − OEC 
(Francja: Lille 4-6.10.2007 r., Paryż 2-4.10.2008 r., Nantes 15-17.10.2009 r., 
Strasburg, 14-16.10.2010 r.); 
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• seminarium FEE nt. przedsięwzięć Unii Europejskiej (Belgia, Bruksela,  
13-14.03.2008 r.; 

• Dorocznej Konferencji Litewskiej Izby Biegłych Rewidentów na temat Małe 
i średnie przedsiębiorstwa −  audyt i zapewnianie jakości (Litwa, Druskienniki, 
6-7.06.2008 r.); 

• 3 Zjazdach (VIII − X) Prezesów Izb Biegłych Rewidentów: Czech, Polski, 
Słowacji i Węgier (Republika Czeska, Praga, 14.06.2008 r., Słowacja, Horny 
Smokovec, 4-5.06.2009 r., Węgry, Sarvar, 10-11.06.2010 r.); 

• XVII Światowym Kongresie Historyków Rachunkowości zatytułowanym Historia 
oraz kultura rachunkowości. Począwszy od przeszłości do teraźniejszości (Turcja, 
Stambuł, 20-24.07.2008 r.); 

• bilateralnym spotkaniu z reprezentantami ICAEW w sprawie rozwoju współpracy 
między KIBR i ICAEW, w tym e-learningu (Wielka Brytania, Londyn,  
25.09.2008 r.); 

• konferencji Komisji Europejskiej i FEE dotyczącej rachunkowości sektora 
publicznego (Belgia, Bruksela, 23.10.2008 r.); 

• konferencji FEE dotyczącej regulacji w zakresie rewizji finansowej (Belgia, 
Bruksela, 9.12.2008 r.); 

• konferencji Komisji Europejskiej dotyczącej nadzoru nad biegłymi rewidentami 
(Belgia, Bruksela,10.12.2008 r.); 

• I i II Kongresie Włoskiej Organizacji Księgowych i Biegłych Rewidentów 
(CNDCEC) (Włochy: Turyn 11-13.03.2009 r., Neapol 21-23.10.2010 r.); 

• Kongresie Izby Biegłych Rewidentów Rumunii (CAFR) nt. Kwestie krajowe 
i międzynarodowe w zawodzie biegłego rewidenta (Cluj-Napoca, Rumunia,  
25-27.06.2009 r.); 

• spotkaniu Prezesów Organizacji Członkowskich FEE, poświęconym przyszłości 
zawodu (Lizbona, Portugalia, 23.10.2009 r.); 

• Międzynarodowej Konferencji Audytingu Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów 
Ukrainy (AAU) pt. Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas wykonywania 
usług poświadczających (Martovaya k. Charkowa, Ukraina, 28-29.05.2009 r.); 

• konferencji Komisji Europejskiej pt. Międzynarodowe prace, zmiany w zakresie 
rachunkowości i rewizji finansowej (Belgia, Bruksela, 8.02.2010 r.); 

• konferencji Słowackiej Izby Biegłych Rewidentów (SKAU) nt. Etyka – 
stosowanie zasad etycznych w praktyce audytorskiej (Horny Smokovec, Słowacja 
3-4.06.2010 r.); 

• XVIII Kongresie CECCAR nt. Ku nowej kulturze w zawodzie księgowego 
(Rumunia, Bukareszt, 3-4.09.2010 r.); 

• konferencji Fińskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (KHT) z okazji 85-tej 
rocznicy powstania Instytutu na temat Wyzwania biznesowe w zmieniającej się 
globalnej gospodarce (Finlandia, Helsinki, 9.09.2010 r.); 

• X Kongresie Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów Portugalii (OROC) 
zatytułowanym Etyka i odpowiedzialność (Portugalia, Lizbona, 21-22.10.2010 r.); 

• spotkaniu Komisji Europejskiej, poświęconym konsultacjom w sprawie zielonej 
księgi (Bruksela, Belgia 17.11.2010 r.,); 

• konferencji Komisji Europejskiej nt. Sprawozdawczość rewizji finansowej – czas 
na zmiany? (Bruksela, Belgia, 9-10.02.2011 r.,). 

12. W okresie kadencji wypełniano, na prośbę międzynarodowych gremiów, ankiety 
dotyczące funkcjonowania zawodu biegłego rewidenta w Polsce oraz wdrażania 
regulacji europejskich: 
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• dla potrzeb Komisji Europejskiej wypełniono m.in. ankiety dotyczące: 
− publicznej konsultacji na temat MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw 

(IFRS for SMEs), 
− oceny uproszczenia i modernizacji unijnych zasad księgowych zawartych  

w IV dyrektywie w sprawie prawa spółek; 
• dla potrzeb FEE wypełniono m.in. ankiety dotyczące: 

− odniesienia w polskim prawodawstwie do MSSF w formie przyjętej przez Unię 
Europejską a MSSF w pełnej wersji, 

− implementacji nowelizacji art. 46 tzw. „Dyrektywy Modernizacyjnej” 
w krajach członkowskich Unii Europejskiej, 

− krajowych osiągnięć w zakresie standardów/wskazówek w sprawie prospektów 
emisyjnych oraz listów poświadczających, 

− statusu implementacji regulacji Unii Europejskiej dotyczących 
przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, 

− struktury podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,  
− progów badania oraz pozostałych uproszczeń dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, 
− raportu audytorów zewnętrznych zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 

w sprawie rynków instrumentów finansowych, 
− wdrożenia MSRF przez organizacje członkowskie FEE, 
− funkcjonowania komitetów audytu wraz z ich zaangażowaniem w wybór, 

odwołanie i rezygnację podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych i biegłych rewidentów, 

− bieżącego stanu sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej 
w Polsce, 

− raportu niezależnego biegłego rewidenta w świetle regulacji unijnej dyrektywy 
dotyczącej rynków instrumentów finansowych,  

− dopuszczalnej w Polsce formy funkcjonowania podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych, 

− usług o charakterze poświadczającym wykonywanych przez polskich biegłych 
rewidentów, 

− długu publicznego oraz zarządzania środkami pieniężnymi, 
− sposobów kompensacji udziałowców spółek, dopuszczonych przez prawo 

w Polsce, 
− konsultacji w sprawie MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw; 

• dla potrzeb IFAC wypełniono m.in. ankiety dotyczące: 
− predykcji na temat profesji księgowych oraz wzrostu ekonomicznego w okresie 

kolejnych 12 miesięcy, 
− oceny funkcjonowania Rady Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych 

Rachunkowości − IAESB oraz Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych 
IFAC, 

− mierników działalności struktur organizacji sektora publicznego, 
− sprawozdawczości jednostek gospodarczych, 
− oceny komunikacji z IFAC, 
− roli IFAC w niesieniu pomocy organizacjom członkowskim w działaniach 

wspierających biegłych rewidentów niewykonujących zawodu, 
− statystyki dotyczącej KIBR, 
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− planu strategicznego i operacyjnego Rady Międzynarodowych Standardów 
Etyki dla Księgowych − IESBA na lata 2010-2012, 

− rozwoju i oceny umiejętności zawodowych wymaganych do uzyskania 
kwalifikacji nadawanych przez organizację zawodową w oparciu o MSE 3, 
Umiejętności zawodowe i ogólna edukacja, 

− spodziewanych kierunków rozwoju profesji biegłych rewidentów oraz 
księgowych, 

− pożądanej formy globalnej sprawozdawczości finansowej, 
− pożądanej roli IFAC w pomocy jego członkom we wspieraniu roli biegłych 

rewidentów pracujących poza podmiotami uprawnionymi do badania 
sprawozdań finansowych, 

− stosowanych w Polsce zasad rachunkowości sektora publicznego, 
− oceny działalności Komitetu IFAC ds. krajów rozwijających się, 
− oceny kwalifikacji polskich biegłych rewidentów z perspektywy otoczenia 

zewnętrznego, 
− pożądanego wsparcia IFAC na rzecz małych i średnich podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych; 
• dla potrzeb Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych 

(IOSCO) wypełniono ankietę dotyczącą stosowania w Polsce MSRF. 
 
Wypełniano także ankiety dla potrzeb:  

• Organizacji Ekspertów Księgowych we Francji (OEC) – ankieta dotycząca 
możliwości reklamowania prowadzonej działalności przez biegłych rewidentów 
w Polsce, 

• Instytutu Biegłych Rewidentów Indii (ICAI), Izby Węgierskich Biegłych 
Rewidentów (MKVK) oraz Włoskiej Organizacji Księgowych i Biegłych 
Rewidentów (CNDCEC) – ankiety dotyczące warunków funkcjonowania KIBR, 

• Litewskiej Izby Biegłych Rewidentów (LAR) – ankiety dotyczące polskich 
regulacji w kwestiach: przechowywania dokumentacji roboczej z badania 
sprawozdania finansowego, odpowiedzialności cywilnej podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i wysokości minimalnej sumy 
gwarancyjnej oraz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
w Polsce, 

• Niemieckiej Izby Biegłych Rewidentów (WPK) – ankieta dotycząca polskich 
regulacji w sprawie składania do rejestru oraz ogłaszania sprawozdań 
finansowych, 

• holenderskiego uniwersytetu Leiden University's Centre for Business Studies – 
ankieta dotycząca sytuacji na rynku pracy zawodowych księgowych oraz 
konsekwencji wynikających z rozwoju o charakterze międzynarodowym, 

• rumuńskiego uniwersytetu West University of Timisoara Faculty of Economics 
and Business Administration – ankieta dotycząca implementacji do polskiego 
porządku prawnego regulacji dyrektywy 2006/43/WE oraz rotacji biegłych 
rewidentów, 

• The Accountant & World Accounting Intelligence Daily (AWAID) – ankiety 
dotyczące odpowiedzialności polskiego biegłego rewidenta oraz kwestii MSSF 
dla podmiotów sektora prywatnego, 

• EIM Business & Policy Research – ankiety dotyczące funkcjonowania KIBR, 
organizacji prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, MSSF dla 
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podmiotów sektora prywatnego oraz odpowiedzialności biegłego rewidenta 
w Polsce, 

• Amerykańskiego Instytutu Certyfikowanych Biegłych Rewidentów (AICPA) – 
ankieta dotycząca programu i zasad odbywania praktyki i aplikacji przez 
kandydatów na biegłych rewidentów, 

• Włoskiej Organizacji Księgowych i Biegłych Rewidentów (CNDCEC) – ankieta 
dotycząca uprawnień w zawodzie księgowego, 

• Uniwersytetu w Chicago w USA – Booth School of Business – ankieta dotycząca 
struktury członkowskiej KIBR w latach 1992-2009, przepisów prawnych 
regulujących funkcjonowanie samorządu, jego zadań, nadzoru nad samorządem, 
wymogów nadawania uprawnień biegłego rewidenta, 

• Katolickiego Uniwersytetu KULeuven w Leuven w Belgii – ankieta dotycząca 
stanu wdrożenia dyrektywy 2006/43/WE w Polsce, 

• Izby Węgierskich Biegłych Rewidentów (MKVK) – ankiety dotyczące: systemu 
nadzoru publicznego w Polsce oraz funkcjonowania KIBR i wykonywania 
zawodu biegłego rewidenta w Polsce, 

• Izby Biegłych Rewidentów Rumunii (CAFR) – ankieta dotycząca sposobu 
finansowania organu nadzoru publicznego w Polsce, 

• Instytutu Biegłych Rewidentów Indii (ICAI) – ankieta dotycząca zadań i struktury 
KIBR oraz systemu postępowania dyscyplinarnego KIBR w Polsce, 

• Międzynarodowej Federacji Ekspertów Księgowych Krajów Frankofońskich 
(FIDEF) – ankieta dotycząca funkcjonowania KIBR (zadania, struktura, 
członkostwo, dane statystyczne), przepisów prawnych regulujących profesję, 
wymogów kwalifikacyjnych dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz 
warunków przyznania uprawnień, 

• magazynu „The Accountant” – ankieta dotycząca statystyki związanej 
z funkcjonowaniem KIBR, 

• Tribal HELM – ankieta dotycząca obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla 
biegłych rewidentów oraz dopuszczalnych przez polskie prawo środków 
dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów, 

• Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Nauczania oraz Rozwoju 
Księgowości (IAAER) − ankieta dotycząca pożądanych przez KIBR umiejętności 
od kandydatów na biegłych rewidentów, 

• International Accounting Bulletin – ankieta dotycząca funkcjonowania samorządu 
polskich biegłych rewidentów, 

• Instytutu Księgowości oraz Rewizji Finansowej Hiszpanii (AAI) – ankieta 
dotycząca badania przez biegłych rewidentów jednostek zainteresowania 
publicznego oraz statusu implementacji do jurysdykcji polskiej regulacji 
Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 (ISQC 1), 

• Krajowego Stowarzyszenia Stanowych Rad Rachunkowości w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki (NASBA) – ankieta dotycząca organizacji forum 
NASBA, 

• CARA Corporation we współpracy z holenderskim uniwersytetem Leiden 
University's Centre for Business Studies – ankieta dotycząca tzw. Indeksu 
Rozwoju Rachunkowości (ADI)  

oraz udzielono odpowiedzi na liczne zapytania współpracujących z KIBR organizacji 
zawodowych biegłych rewidentów z innych krajów. 

13. Dodatkowo, na prośbę Ministerstwa Finansów, zamieszczono na stronie internetowej 
KIBR ankietę skierowaną do polskich przedsiębiorców oraz partnerów społecznych, 
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dotyczącą kwestii założeń ustawy transponującej przepisy dyrektywy 2006/123/WE 
dotyczącej usług na rynku wewnętrznym. 

14. Na bieżąco monitorowano materiały wpływające z FEE i IFAC. 

15. We wrześniu 2008 r. KRBR przyjęła Plan Działania KIBR dla IFAC w ramach etapu 
III Programu Zgodności dla Członków IFAC, czego efektem było jego oficjalne 
przekazanie w październiku 2008 r. do IFAC. W planie przedstawiono wizję rozwoju 
samorządu w nadchodzących latach pod kątem zgodności z regulacjami IFAC 
w poszczególnych obszarach funkcjonowania KIBR, takich jak: system zapewniania 
jakości, etyka, standardy rewizji finansowej, obligatoryjne doskonalenie zawodowe 
dla biegłych rewidentów, postępowanie dyscyplinarne. Do przekazania 
przedmiotowych planów zobligowane przez IFAC zostały wszystkie organizacje 
będące jego członkami. W lutym 2009 r. KRBR powołała zespół roboczy do realizacji 
zadań wynikających z Planu Działania KIBR dla IFAC, w skład którego weszli 
członkowie organów KIBR, w tym także KRBR. 

16. W związku z publikacją przez Komisję Europejską w dniu 13 października 2010 r. 
zielonej księgi zatytułowanej Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje 
wyciągnięte z kryzysu KRBR w dniu 16 listopada 2010 r. opracowała uwagi 
do dokumentu, które zostały przekazane zarówno do Komisji Europejskiej, 
Ministerstwa Finansów, jak i do FEE. KRBR była też, wraz ze Stowarzyszeniem 
Księgowych w Polsce oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, 
współorganizatorem konferencji poświęconej zielonej księdze (więcej informacji 
znajduje się w załączniku nr 9 do sprawozdania). 

 
 

VIII.  Rozszerzanie działalności wydawniczej i szkoleniowej. 
 

Działalności wydawniczej i szkoleniowej poświęcono załącznik nr 9 
do sprawozdania. 
 
 

IX.  Organizowanie dorocznej ogólnopolskiej konferencji auditingu. 
 

Organizowaniu dorocznych ogólnopolskich konferencji audytingu poświęcono 
załącznik nr 12 do sprawozdania. 
 
 

X. Utrzymywanie wysokiego poziomu wymagań stawianych kandydatom 
na biegłych rewidentów. 
 

Regulacjom związanym z postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów 
na biegłych rewidentów poświęcono załącznik nr 5 do sprawozdania. 
 
 

Działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na rzecz wyjaśniania społeczeństwu 
znaczenia audytu i innych usług wykonywanych przez biegłych rewidentów oraz 
konstruktywnej roli samorządu w przygotowywaniu i opiniowaniu prawa gospodarczego, 
szczególnie z zakresu rewizji finansowej, rachunkowości i podatków: 
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XI.  Wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia audytu i innych usług wykonywanych 
przez biegłych rewidentów i korzyści, jakie przynosi badanie sprawozdania 
finansowego i inne usługi poświadczające. 

 
1. KRBR podpisała w marcu 2009 r. umowę z profesjonalną agencją public relations – 

Agencją LIGNAR PR, która wspomaga samorząd w zakresie polityki 
komunikacyjnej samorządu i jego wizerunku, w tym także wyjaśniania znaczenia 
audytu i innych usług wykonywanych przez biegłych rewidentów oraz korzyści, jakie 
przynoszą. Zadania zrealizowane przez samorząd przy pomocy Agencji LIGNAR PR 
zostały opisane w załączniku nr 14 do sprawozdania. 

2. Członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz inni przedstawiciele Izby 
brali udział w konferencjach krajowych, reprezentując środowisko biegłych 
rewidentów i podkreślając w swych wystąpieniach istotę i korzyści, jakie przynosi 
badanie sprawozdań finansowych. Były to, m.in.: 
• organizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych konferencja 

poświęcona implementacji dyrektywy unijnej 2007/36/WE o prawach 
akcjonariusza (26 marca 2008 r., Warszawa), 

• organizowana przez Ministerstwo Gospodarki, we współpracy z Komisją 
Europejską, konferencja poświęcona dyrektywie unijnej o usługach (31 marca 
2008 r., Warszawa). 

• współorganizowana przez KIBR, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, konferencja poświęcona zielonej księdze 
Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu 
(7 lutego 2011 r., Warszawa). 

 
 
XII.  Dbanie o pozytywny wizerunek profesji biegłych rewidentów. 

 

1. W lipcu 2008 r. odbyło się spotkanie KRBR poświęcone wypracowaniu modelu 
strategii KIBR na kolejne lata. W efekcie poczynionych ustaleń, we wrześniu 2008 r., 
powołano zespół roboczy do określenia celów strategicznych oraz działań dla 
podniesienia prestiżu zawodu biegłego rewidenta oraz KIBR, w skład którego weszli 
m.in. przedstawiciele KRBR. 

2. W lutym 2009 r. prezes KRBR skierował do Rzecznika Praw Obywatelskich 
stanowisko KRBR w sprawie wniosku Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego 
dotyczącego stwierdzenia niezgodności ustaw regulujących funkcjonowanie 
samorządów zaufania publicznego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 
W przekazanym stanowisku KRBR negatywnie oceniła inicjatywę Rzecznika. 

3. W marcu 2009 r. podpisano umowę z Agencją LIGNAR PR, która wspomaga 
samorząd w zakresie polityki komunikacyjnej KIBR i jej wizerunku. W ramach 
współpracy z LIGNAR PR postanowiono o powołaniu grupy, której zadaniem było 
aktywne włączanie się w proces promowania zawodu. Powołano także zespół 
komunikacyjny, którego członkowie byli odpowiedzialni za utrzymywanie kontaktów 
KIBR z otoczeniem zewnętrznym. Zadania zrealizowane przez samorząd przy 
pomocy Agencji LIGNAR PR zostały opisane w załączniku nr 14 do sprawozdania. 
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XIII.  Podejmowanie działań zapewniających podmiotom uprawnionym należny 
udział w audytowaniu wykorzystania środków unijnych. 

 
1. W lipcu 2007 r. reprezentanci KRBR odbyli spotkanie z przedstawicielami 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które dotyczyło badania wykorzystania 
środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę 
na potrzebę większego udziału w tych badaniach biegłych rewidentów, jako osób 
legitymujących się najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi w tym względzie. 

2. W czerwcu 2009 r. wystosowano pisma do Donalda Tuska, premiera 
Rzeczypospolitej Polskiej, Jolanty Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej, 
Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego oraz Bożeny Lublińskiej-
Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w których krytycznie 
odniesiono się do istniejących wytycznych w kwestii przeprowadzania audytu 
zewnętrznego zadań i projektów realizowanych ze środków pomocowych, w tym 
Unii Europejskiej. 

 
 

XIV.  Inicjowanie działań zmierzających do doskonalenia przepisów 
uwzględniających rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczących 
rachunkowości i biegłych rewidentów. 

 
1. W sierpniu 2007 r., przy udziale przedstawicieli KRBR, zakończono prace nad 

zbiorem dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Praca ta, rozpoczęta późną jesienią 2006 r., zaowocowała przyjęciem 
w lipcu 2007 r., na wniosek Zarządu Giełdy przez Radę Giełdy, dokumentu Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW, co stanowiło zakończenie ważnego etapu 
ewolucji zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych. Dokument kładzie 
nacisk na wiarygodność danych finansowych przedstawionych przez uczestników 
rynku regulowanego w Polsce, za których zewnętrzną weryfikację odpowiedzialni 
są biegli rewidenci.  

2. W lipcu 2008 r., przy współudziale KIBR oraz kilkudziesięciu innych organizacji 
zrzeszających podmioty oferujące produkty i usługi finansowe, organizacji 
i instytucji reprezentujących interesy klientów, innych instytucji finansowych oraz 
przy udziale ekspertów ze środowiska akademickiego, opracowany został Kanon 
Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. We wrześniu 2008 r. KRBR 
zarekomendowała ten dokument do stosowania przez podmioty uprawnione 
do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów. 

3. W trakcie opiniowania projektu ustawy o biegłych rewidentach, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym 
KRBR wnioskowała o wprowadzenie w ustawie ograniczenia odpowiedzialności 
zawodowej biegłych rewidentów i podmiotów audytorskich zgodnie z zaleceniem 
Komisji Europejskiej z dnia 5 czerwca 2008 r.  
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XV. Opiniowanie projektów ustaw dotyczących rachunkowości i innych zagadnień 
związanych z ochroną obrotu gospodarczego i upublicznianie stanowiska 
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 

 
1. Od początku kadencji Rady funkcjonowała Komisja do opiniowania aktów 

prawnych, której zadaniem było przygotowywanie uwag i opinii w zakresie 
przesyłanych do KIBR aktów prawnych.  

2. Prace nad projektem ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym: 
W okresie V kadencji aktem prawnym o zdecydowanie największej wadze 
ze względu na jego wpływ na funkcjonowanie KIBR oraz całego środowiska 
zawodowego była ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 
o nadzorze publicznym (wraz z towarzyszącymi jej aktami wykonawczymi w postaci 
rozporządzeń Ministra Finansów: z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych, z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania 
kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów oraz z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie 
kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych). Już w I połowie 2007 r. 
Komisja do opiniowania aktów prawnych, w związku ze spodziewaną zmianą ustawy 
z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, rozpoczęła 
opracowywanie stanowisk i propozycji zapisów związanych z przyszłym aktem 
prawnym. W trakcie prac podejmowano wielorakie działania, np. opracowano 
stanowisko związane z funkcjonowaniem biegłych rewidentów, samorządu oraz 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, które zostało 
przekazane do Ministerstwa Finansów, a także przygotowano odpowiedzi na pytania 
dotyczące przyszłej konstrukcji systemu nadzoru publicznego nad biegłymi 
rewidentami oraz podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych. 
Następnie Komisja na bieżąco zapoznawała się z uwagami do kolejnych projektów 
nowej ustawy zarówno od osób indywidualnych, jak i regionalnych oddziałów KIBR 
oraz grup biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych. Przedstawiciele KIBR, w tym członkowie KRBR, brali udział 
w licznych spotkaniach z reprezentantami Ministerstwa Finansów poświęconych 
przyszłemu kształtowi ustawy. 
W dniach 12 maja, 3 czerwca oraz 4 lipca 2008 r. odbyły się nadzwyczajne 
posiedzenia KRBR poświęcone w całości kolejnym projektom ustawy, efektem 
których było wypracowanie uwag samorządu do ostatecznego projektu ustawy oraz 
ich przekazanie do Ministerstwa Finansów. W dniu 1 września 2008 r. na stronie 
internetowej Ministerstwa Finansów ukazał się kolejny projekt ustawy wraz 
z uzasadnieniem, który został przekazany do Rady Ministrów. Po analizie 
ww. projektu KRBR stwierdziła, że zgłaszane przez samorząd uwagi 
w przeważającej części nie zostały uwzględnione i projekt w danym kształcie został 
uznany przez KRBR za niekorzystny dla zawodu biegłego rewidenta. W dniach 17-
19 lutego oraz 3 i 17 marca 2009 r. przedstawiciele KIBR, w tym prezes KRBR, 
uczestniczyli w posiedzeniach Podkomisji nadzwyczajnej (Komisji Finansów 
Publicznych) do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach 
i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Podkomisja 
miała na celu wypracowanie ostatecznego tekstu ustawy, który następnie został 
przyjęty przez Komisję Finansów Publicznych i – wraz ze sprawozdaniem Komisji – 
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został przedłożony do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 3 kwietnia 2009 r. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę, która została wysłana do Senatu 
RP. W dniu 15 kwietnia 2009 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, w którym wzięli udział przedstawiciele KIBR. Sejm RP 
uchwalił ustawę w dniu 7 maja 2009 r., a w dniu 14 maja 2009 r. została ona 
podpisana przez Prezydenta RP i ogłoszona – w dniu 22 maja 2009 r. − w Dzienniku 
Ustaw Nr 77 pod poz. 649 (niewielkie zmiany do ustawy, związane z ustawą z dnia 
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, ogłoszono w Dz. U. z 2010 r. 
Nr 182, poz. 1228). 
W okresie funkcjonowania nowej ustawy, także w wyniku zgłaszanych przez 
członków samorządu postulatów, uwidoczniła się potrzeba dokonania zmian w ww. 
przepisach. W listopadzie 2010 r. prezes KRBR zwrócił się do członków samorządu 
o wnoszenie uwag do obecnych przepisów. Po ich zebraniu KRBR dyskutowała nad 
otrzymanymi propozycjami zmian, które przygotowano do przekazania 
do Ministerstwa Finansów po oficjalnym otrzymaniu projektu nowelizacji ustawy. 
Informacje o wszystkich ww. inicjatywach KRBR były na bieżąco zamieszczane 
na stronie internetowej samorządu z prośbą o włączanie się do nich, nie tylko 
wszystkich biegłych rewidentów, ale także innych zainteresowanych stron.  
W dniu 7 marca 2011 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów 
opublikowano projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz o zmianie ustawy o rachunkowości. 
KRBR zwróciła się do środowiska biegłych rewidentów o nadsyłanie uwag 
do ww. założeń. Jednocześnie powołano specjalny zespół, który miał wypracować 
stanowisko KIBR. Uwagi samorządu zostały przekazane w dniu 31 marca br. 

3. Prace nad projektami pozostałych aktów prawnych: 
KRBR podejmowała szereg działań mających na celu konsultowanie z jak 
najszerszym gronem rozwiązań prawnych, dotyczących rachunkowości oraz 
działalności biegłych rewidentów i ich samorządu, w tym m.in.: 
A. Przedstawiciele KRBR uczestniczyli w pracach nad zbiorem dobrych praktyk 

spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz nad 
Kanonem Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. 

B. W 2008 r., w wyniku licznej korespondencji oraz spotkań pomiędzy 
przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa a prezesem KRBR oraz jego 
zastępcą, Aleksander Grad − Minister Skarbu Państwa, podpisał zarządzenie 
Nr 34 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych 
rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu 
Państwa. W jego wyniku straciły moc zarządzenia: Nr 37 z dnia 24 listopada 
2006 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania 
sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz Nr 23 z dnia 
16 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych 
rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu 
Państwa. Do ww. zarządzenia Nr 34, będącego jeszcze w fazie projektowej, 
uwagi wnosiła KRBR. Ostateczny tekst dokumentu zawiera regulacje, zgodnie 
z którymi wybór oferty na badanie sprawozdań finansowych spółek z udziałem 
Skarbu Państwa powinien uwzględniać potrzebny nakład pracy biegłego 
rewidenta, jego pozycję na rynku usług audytorskich oraz znajomość branży, 
w której działa spółka. 

C. W wyniku otrzymanych w dniu 2 kwietnia 2009 r. od Beaty Stelmach, prezesa 
Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG) informacji, dotyczących 
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zmiany terminów publikacji sprawozdań finansowych emitentów, wynikających 
z nowych uregulowań, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów, 
regulującym obowiązki informacyjne spółek giełdowych, KRBR skierowała 
pismo do SEG, w którym wyrażono pogląd, że w pełni akceptuje konieczność 
implementacji do polskiego prawa zapisów dyrektywy 2004/109/WE, jednak 
ze względu na bardzo krótki termin pomiędzy wejściem w życie przepisów 
ww. rozporządzenia a terminem, do którego emitenci papierów wartościowych 
są zobligowani do przedstawienia rocznych sprawozdań finansowych za 2008 r., 
część ww. jednostek może nie wywiązać się z nałożonych na nie obowiązków. 
Ponadto wyraźnie zwrócono uwagę, iż opublikowanie do dnia 30 kwietnia 2009 r. 
zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego w sytuacji, gdy 
obowiązek został nałożony dopiero w lutym tego roku wydaje się mało realne, 
a próba skracania terminów badania przez biegłych rewidentów przedmiotowych 
sprawozdań finansowych, byłaby ingerencją w niezależność biegłych rewidentów 
oraz odbiłaby się niekorzystnie na jakości ich pracy. 

D. Przedstawiciel KIBR w okresie sprawozdawczym uczestniczył w pracach 
sejmowej Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych zajmującej się 
rozpatrzeniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących 
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu 
terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

E. W grudniu 2010 r. KRBR przygotowała stanowisko dotyczące zielonej księgi 
„Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu”. Uwagi 
przekazano do Ministerstwa Finansów, a także do Komisji Europejskiej. 
Stanowisko Krajowej Rady zamieszczono na stronie internetowej samorządu.  

F. W okresie sprawozdawczym do Komisji do opiniowania aktów prawnych 
wpłynęło 436 projektów aktów prawnych, z czego Komisja opracowała 
stanowiska do 26 z nich, w tym m.in. do następujących projektów:  
• ustawy o rachunkowości; 
• ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw; 
• ustawy o nadzorze właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa 

oraz o przekształceniach własnościowych;  
• ustawy o zasadach nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa; 
• ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych; 
• ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka; 
• rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości zakładów ubezpieczeń; 
• rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu 
prezentacji instrumentów finansowych; 

• rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii 
biegłych w postępowaniu sądowym; 

• rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państw niebędących państwami członkowskimi (poprzedzone 
uczestnictwem przedstawiciela samorządu w konferencji uzgodnieniowej 
w Ministerstwie Finansów w dniu 6 listopada 2008 r.); 
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• rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli wykonywania zawodu 
przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych; 

• rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych; 

• rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego 
na biegłych rewidentów; 

• rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stażu adaptacyjnego i testu 
umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania 
zawodu aktuariusza; 

• projektów rozporządzeń Ministra Finansów dotyczących ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej: 
− w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń 

i zakładów reasekuracji, 
− w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż 

banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych grup kapitałowych, 

− w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności 
zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego 
dla rodzajów reasekuracji, 

− zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości 
marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału 
gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń, 

− w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych 
i statystycznych zakładów reasekuracji. 

 
 

XVI.  Umacnianie współpracy z organami administracji państwowej skutkującej 
podnoszeniem roli audytu i osoby biegłego rewidenta jako godnego zaufania 
fachowca uwiarygodniającego informacje finansowe. 

 
1. KRBR współpracowała z urzędami administracji państwowej. Najczęstsze kontakty 

utrzymywano z Komisją Nadzoru Audytowego, Ministerstwem Finansów, Komisją 
Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Generalnym 
Inspektorem Informacji Finansowych oraz Generalnym Inspektoratem Nadzoru 
Bankowego. 

2. W okresie kadencji KRBR współpracowała z Ministerstwem Finansów przy realizacji 
projektu Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym 
w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym. Więcej 
informacji na temat realizacji projektu znajduje się w części głównej sprawozdania 
oraz w załączniku nr 9 do sprawozdania. 

3. Reprezentanci KRBR w całym okresie sprawozdawczym brali udział w spotkaniach 
i konferencjach organizowanych przez organy administracji publicznej oraz aktywnie 
włączali się w proces opiniowania aktów prawnych. 

4. Delegowany przez KRBR reprezentant KIBR w okresie sprawozdawczym brał udział 
w pracach Rady Rozwoju Rynku Finansowego, która jest organem opiniodawczym 
i doradczym Ministra Finansów. 
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5. W lipcu 2007 r. przedstawiciele KRBR spotkali się z Adamem Pęziołem, ówczesnym 
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Podczas spotkania przedstawiono, 
m.in. informację na temat VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów oraz 
ukonstytuowania się organów KIBR, a także omówiono kwestie przyszłej współpracy 
KIBR z Ministerstwem Finansów, w szczególności dotyczącej projektu ustawy 
regulującej funkcjonowanie samorządu. W ciągu kadencji dochodziło do spotkań 
z kolejnymi podsekretarzami stanu: Elżbietą Chojną-Duch, Dariuszem Danilukiem 
i Wiesławem Szczuką. 

6. W 2007 r. przedstawiciele KRBR spotkali się ze Stanisławem Kluzą, 
przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas spotkania omówiono 
sprawy dotyczące badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania 
publicznego, w szczególności instytucji finansowych, a także dyskutowano na temat 
możliwych kierunków zmiany przepisów regulujących wykonywanie zawodu przez 
biegłych rewidentów. 

7. W sierpniu 2007 r. prezes KRBR odbył spotkanie z Wojciechem Jasińskim, 
ówczesnym Ministrem Skarbu Państwa, podczas którego omówiono aktualne kwestie 
dotyczące badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych spółek 
z udziałem Skarbu Państwa, w tym m.in. wyrażono chęć kontynuacji rozmów 
zmierzających do wypracowania kierunków ochrony interesów podmiotów 
gospodarczych i zwiększenia użyteczności prac biegłych rewidentów dla właścicieli, 
a mniejszej koncentracji na potrzebach zarządów spółek badanych.  

8. W 2008 r. przedstawiciele KRBR spotykali się z reprezentantami Ministra Skarbu 
Państwa. W wyniku tych spotkań Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa, 
podpisał zarządzenie Nr 34 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu 
wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem 
Skarbu Państwa.  

9. W styczniu 2008 r. przedstawiciel KRBR wziął udział w organizowanej przez 
Komisję Nadzoru Finansowego konferencji na temat Zintegrowanego systemu 
nadzoru. 

10. W związku z globalnym kryzysem finansowym w kwietniu 2009 r. KRBR podjęła 
uchwałę w sprawie udzielenia Ministrowi Finansów informacji o działaniach 
podjętych przez KIBR w celu zapewniania przez biegłych rewidentów 
prawidłowości i kompletności informacji przedstawianych przez emitentów papierów 
wartościowych w sprawozdaniach finansowych.  

11. We wrześniu 2009 r. przedstawiciel KRBR wziął udział w spotkaniu z uczestnikami 
rynku finansowego zorganizowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, 
zatytułowanym Rola biegłego rewidenta w kształtowaniu stabilności sektora 
finansowego. 

12. W dniu 16 października 2009 r. w związku z objęciem X Dorocznej Konferencji 
Audytingu honorowym patronatem przez Waldemara Pawlaka, Wiceprezesa Rady 
Ministrów i Ministra Gospodarki, reprezentanci KRBR spotkali się z Wicepremierem. 
W trakcie spotkania dyskutowano m.in. na temat roli biegłych rewidentów 
w gospodarce. 

13. Reprezentant KRBR wziął udział w zorganizowanym w maju 2010 r. przez Komisję 
Nadzoru Finansowego spotkaniu ze środowiskiem biegłych rewidentów, które odbyło 
się w ramach cyklu spotkań z uczestnikami rynku finansowego, zatytułowanych 
Spotkania z rynkiem. 
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14. W lutym 2010 r. przedstawiciel KRBR został wydelegowany do prac zespołu 
opracowującego dobre praktyki dla komitetów audytu w podmiotach 
ubezpieczeniowych. Powołanie zespołu jest wynikiem wspólnej inicjatywy Polskiej 
Izby Ubezpieczeniowej oraz Komisji Nadzoru Finansowego. 

 
 
XVII.  Wpieranie działalności Komitetu Standardów Rachunkowości. 
 
1. W okresie całej kadencji przedstawiciele KIBR, w tym członkowie KRBR, 

uczestniczyli w pracach Komitetu Standardów Rachunkowości. W kadencji 2006 − 
2008 byli to: dr Zdzisław Fedak, Jacek Hryniuk, prof. dr hab. Alicja Jaruga, 
dr Danuta Krzywda oraz Antoni Reczek; w kadencji 2008-2010: Zbigniew 
Adamkiewicz, dr Danuta Krzywda, dr Ernest Podgórski, Antoni Reczek oraz Anna 
Sirocka; w kadencji 2010-2012 są to: dr Danuta Krzywda, dr Ernest Podgórski, 
Antoni Reczek, Anna Sirocka oraz dr Renata Sochacka.  

2. KRBR wsparła zorganizowaną w dniu 26 listopada 2010 r. przez EFRAG oraz 
Komitet Standardów Rachunkowości konferencję, której celem było zebranie opinii 
na temat wstępnego projektu nowego standardu Prezentacja Sprawozdań 
Finansowych, planowanego przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości (IASB) na 2011 r. Więcej informacji na temat konferencji znajduje 
się w pkt. II.6. 

 
Działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w zakresie ochrony interesów 

zawodowych i dbałości o sprawne funkcjonowanie samorządu. 
 
 

XVIII.  Działania profilaktyczne w celu unikania błędów kwalifikuj ących się 
do postępowania dyscyplinarnego. 

 
1. W celu uniknięcia przez biegłych rewidentów popełniania błędów w trakcie 

wykonywania czynności rewizji finansowej KRBR prowadziła prace nad 
wzbogaceniem treści i form obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i każdego 
roku opracowywała i przyjmowała wskazówki organizacyjno-metodyczne 
do nowych modułów szkolenia.  

2. Biorąc pod uwagę zgłaszane przez biegłych rewidentów postulaty podejmowano 
inicjatywy, które doprowadziły do zorganizowania przez KRBR szkoleń z zakresu 
problematycznych zagadnień.  

3. W celu upowszechniania znajomości MSRF i MSSF Krajowa Rada współpracowała 
z Ministerstwem Finansów przy realizacji projektu Budowa zdolności 
instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości 
finansowej i audytu w sektorze prywatnym. 

Więcej informacji na temat inicjatyw szkoleniowych znajduje się w załączniku nr 9 
do sprawozdania. 

4. W celu uniknięcia przez biegłych rewidentów popełniania błędów związanych 
z niedopełnieniem obowiązków nałożonych nową ustawą KRBR prowadziła szerokie 
działania informacyjne mające na celu przybliżenie biegłym rewidentom 
i podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przepisów ustawy 
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z dnia 7 maja 2009 r. Więcej informacji na temat wdrażania ustawy znajduje się 
w załączniku nr 13 do sprawozdania. 

 
 
XIX.  Działania integrujące członków samorządu w tym, m.in. poprzez 

uczestnictwo przedstawicieli regionalnych oddziałów KIBR w komisjach 
KRBR. 

 
1. Zgodnie ze statutem KIBR prezesi regionalnych rad biegłych rewidentów lub 

upoważnione przez nich osoby brały udział w posiedzeniach Rady i uczestniczyły 
w dyskusji. KRBR przekazywała regionom harmonogram swych posiedzeń. Ponadto 
w trakcie kadencji odbyły się 3 spotkania z reprezentantami RO KIBR. 

2. Krajowa Rada powołała do swoich komisji przedstawicieli regionalnych oddziałów. 
Reprezentanci regionów znajdują się także wśród konsultantów powołanych 
we wrześniu 2007 r. przez KRBR w celu stworzenia zaplecza merytorycznego 
służącego pomocą biegłym rewidentom. 

3. Krajowa Rada zwracała się do regionalnych oddziałów, z prośbą o zaopiniowanie 
dokumentów o szczególnym znaczeniu dla samorządu. W omawianym okresie 
sprawozdawczym występowano, m.in. o zaopiniowanie projektu ustawy o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym, a także założeń do zmiany ustawy oraz 
projektu regulaminu działania RO KIBR. Zwrócono się też z prośbą o przekazywanie 
uwag i propozycji do projektów dokumentów przygotowywanych na Nadzwyczajny 
Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, w tym do statutu KIBR oraz na VII Krajowy 
Zjazd Biegłych Rewidentów.  

5. Jedną z form integracji środowiska były organizowane w okresie sprawozdawczym 
doroczne konferencje audytingu. Więcej informacji na temat konferencji znajduje się 
w załączniku nr 12 do sprawozdania. 

6. W miarę możliwości członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów spotykali się 
z biegłymi rewidentami w regionalnych oddziałach oraz uczestniczyli 
w konferencjach organizowanych przez regiony, a także w walnych zgromadzeniach 
regionalnych oddziałów. 

 
 
XX. Prace nad możliwością stworzenia kompleksowego systemu ochrony zawodu 

biegłego rewidenta. 
 

W styczniu 2010 r. podpisano porozumienie w sprawie zasad zawierania umów 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych. Stronami porozumienia są: KIBR oraz, na zasadzie 
koasekuracji, trzy zakłady ubezpieczeń: PZU SA, TU Allianz SA oraz TuiR Axa SA. 
Porozumienie pozwala zawrzeć podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań 
finansowych obowiązkowe ubezpieczenie OC na preferencyjnych warunkach, ze składką 
znacznie niższą od ogólnie obowiązujących taryf zakładów ubezpieczeń. Porozumienie 
zostało zawarte za pośrednictwem konsorcjum brokerów ubezpieczeniowych: Fincon  
sp. z o.o. oraz Konrad Alabrudziński Brokerzy Ubezpieczeniowi i Reasekuracyjni. 
W dniu 15 lipca 2010 r. dokonano zmian w ww. porozumieniu. Zmiany umożliwi ą 
podmiotom zwiększenie sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu obowiązkowym czynności 
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rewizji finansowej, a także doubezpieczenie pozostałych wykonywanych rodzajów 
działalności, na korzystniejszych warunkach, niż było to możliwe do tej pory.  
 
 
XXI.  Partnerska współpraca ze wszystkimi gremiami i instytucjami, z którymi 

biegli rewidenci współdziałają, szczególnie ze Stowarzyszeniem Księgowych 
w Polsce, Krajową Radą Doradców Podatkowych, Komitetem Standardów 
Rachunkowości, uczelniami wyższymi kształcącymi kadry księgowych.  

 
1. W trakcie kadencji KRBR oraz SKwP wspólnie działały w ramach podpisanego 

porozumienia o współpracy realizując, m.in. w latach 2007-2008 seminaria w ramach 
umowy polsko-francuskiej, seminaria w ramach obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego biegłych rewidentów, wydawnictwa dla kandydatów na biegłych 
rewidentów oraz wydając publikację „Mi ędzynarodowe Standardy Rewizji 
Finansowej i Kontroli Jakości 2009” (zgodnie z ustaleniami pomiędzy obu 
organizacjami dystrybucją ww. wydawnictwa zajmuje się COSZ SKwP). 

2. W ramach porozumienia w okresie sprawozdawczym odbyły się trzy wspólne 
posiedzenia Komisji wykonawczej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz 
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, których 
przedmiotem było m.in.: omówienie założeń do umowy francusko-polskiej 
w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych na rok 2008 oraz 
realizacja zadań wynikających z umowy na rok 2007 r., kwestie związane 
ze wspólnym wydawnictwem „Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005 
– wydanie zbiorcze obejmujące regulacje z zakresu rewizji finansowej, usług 
atestacyjnych i etyki”, a także ze wspólnym wydaniem „Międzynarodowych 
Standardów Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości 2009” oraz tłumaczeniem 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. W trakcie posiedzeń omawiano także zagadnienia 
związane z obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym i współdziałaniem obu 
organizacji w tym zakresie.  

3. KRBR wspólnie z SKwP współpracowała z Ministerstwem Finansów przy realizacji 
projektu Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym 
w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym. Więcej 
informacji na ten temat znajduje się w załączniku nr 9 do sprawozdania. 

4. KRBR wspólnie z SKwP była współorganizatorem: odbywającego się w dniach 9-13 
lipca 2007 r. w Warszawie spotkania Rady IFAC ds. Międzynarodowych Standardów 
Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB), odbywającej się w dniu 
26 listopada 2010 r. w Warszawie konferencji EFRAG i Komitetu Standardów 
Rachunkowości oraz odbywającej się w dniu 7 lutego 2011 r. w Warszawie 
konferencji poświęconej zielonej księdze (współorganizatorem było także Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne). Więcej informacji na temat tych konferencji znajduje 
się we wcześniejszych punktach załącznika. 

5. KRBR, we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, dokonała 
tłumaczenia Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC i zamieściła je na stronie 
internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Trwają też prace nad 
tłumaczeniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. 

6. KIBR objęła patronatem honorowym odbywającą się w marcu 2008 r. w Warszawie 
konferencję pt. Sprawozdania roczne i ich ocena przez biegłych rewidentów, którą 
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zorganizowali: Oddział Okręgowy SKwP w Warszawie i Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  

7. Przedstawiciele KIBR zasiadali w Komitecie Standardów Rachunkowości biorąc 
czynny udział w jego pracach. Więcej informacji na ten temat znajduje się 
w pkt XVII. 

8. Współpracowano z innymi samorządami zawodowymi, uczestnicząc w Stałej 
Konferencji Prezesów Samorządów Zawodowych. Współpraca ta polegała 
na podejmowaniu wspólnych inicjatyw w celu ochrony idei samorządów zaufania 
publicznego. M.in. w 2007 r. podpisano apel 16 samorządów zawodowych pt. Prezesi 
samorządów zawodów zaufania publicznego pytają o przyszłość Polski, skierowany 
do partii politycznych i dotyczący kluczowych kwestii samorządności oraz 
sprzeciwiający się jej ograniczaniu. We wrześniu 2010 r. podpisano stanowisko Stałej 
Konferencji wyrażające sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów oraz ustawy prawo budowlane, jako zmierzającego w praktyce 
do unicestwienia wymienionych samorządów zawodowych i niezgodnego z art. 2 i 17 
Konstytucji RP. 

9. W 2007 r. przedstawiciele KRBR spotkali się ze Zbigniewem Szymikiem, 
ówczesnym przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych. W trakcie 
spotkania dyskutowano m.in. o sposobach kształtowania pozytywnego wizerunku 
organizacji samorządowych, podejmowania działań w zakresie lobbowania w sprawie 
rozwoju zawodów oraz właściwego kształtowania opinii publicznej na temat prac 
wykonywanych przez członków obu organizacji. 

10. W 2007 r. przedstawiciele KRBR spotkali się z Andrzejem Malinowskim, 
prezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich (obecna nazwa organizacji: 
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej). Podczas spotkania przedyskutowano kierunki 
wspólnych działań KIBR oraz Konfederacji, wyznaczając m.in. następujące 
priorytety: poprawa relacji między biegłymi rewidentami a pracodawcami, głównie 
dzięki wyjaśnianiu, na czym polega praca biegłego rewidenta, a także umożliwienie 
pracodawcom sukcesywnego zgłaszania oczekiwań wobec członków KIBR. 

11. W październiku 2007 r. przedstawiciele KRBR spotkali się z Małgorzatą 
Starczewską-Krzystoszek, dyrektor Departamentu Ekspertyz Ekonomicznych Polskiej 
Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, podczas którego wymieniono się 
poglądami na temat pożądanych kierunków współpracy między obiema organizacjami 
w najbliższej przyszłości.  

12. W 2010 r. Krajowa Rada objęła patronatem wspierającym V − jubileuszową edycję − 
organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków konkursu na Najlepszy 
Raport Roczny według MSSF/MSRF oraz wydelegowała swojego przedstawiciela 
do Kapituły Konkursu.  

13. W okresie 2007-2008 przedstawiciele KRBR brali udział w spotkaniach 
z reprezentantami Stowarzyszenia „Libertas”, poświęconych m.in. przedstawieniu 
przez Stowarzyszenie jego perspektyw w kwestii rozwoju samorządu biegłych 
rewidentów w Polsce, a także wypracowaniu płaszczyzny współpracy między obiema 
organizacjami. 

14. Reprezentanci KIBR spotykali się ze środowiskami akademickimi, biorąc udział 
w organizowanych przez Katedry Rachunkowości konferencjach. W grudniu 2010 r. 
KRBR zaakceptowała wzór porozumienia zawieranego przez KRBR z uczelniami 
wyższymi w celu zapewnienia możliwości zwalniania kandydatów na biegłych 
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rewidentów z wybranych egzaminów przewidzianych postępowaniem 
kwalifikacyjnym. Następnie podpisano przedmiotowe porozumienia ze Szkołą 
Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, 
Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Górnośląską Wyższą Szkołą 
Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. 


