
KIBR OBECNE NA ŚWIATOWYM KONGRESIE KSIĘGOWYCH 

 

W dniach 10-13 listopada 2014 r. w Rzymie odbył się Światowy Kongres Księgowych. W wydarzeniu 

wzięło udział blisko pięć tysięcy uczestników z całego świata, wśród nich także delegacja Krajowej 

Izby Biegłych Rewidentów. W trakcie czterech dni i trzech sesji plenarnych odbyło się ponad 

trzydzieści dyskusji panelowych. 

Kongres był dziewiętnastym z kolei globalnym spotkaniem zawodowych księgowych z całego świata. 

Uczestnicy reprezentowali wiele grup zawodowych księgowych, m.in. biegłych rewidentów, 

księgowych, dyrektorów finansowych, w tym praktyków prowadzących firmy audytorskie i księgowe. 

Tematem przewodnim spotkania było przygotowanie zawodowego księgowego na wyzwania 2020 

roku. - Oczywiście w zakresie mojej uwagi były kwestie związane z rozwojem działalności małych 

i średnich firm audytorskich - powiedział Krzysztof Burnos, członek KRBR i przewodniczący Komisji ds. 

rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP. - W trakcie konferencji prezentowane były zmiany 

w międzynarodowych standardach badań IAASB dotyczące sprawozdawczości biegłego rewidenta. 

Wielokrotnie podkreślano skalowalność standardów, która w szczególności przejawia się właśnie 

w odmiennej regulacji zakresu sprawozdań z badania jednostek zainteresowania publicznego oraz 

badania pozostałych jednostek. 

Za kluczowe wskazano konieczność rozwijania kompetencji i umiejętności zawodowych 

umożliwiających nie tylko dostarczanie klientom przetworzonych informacji finansowych w formie 

sprawozdań finansowych czy rozliczeń podatkowych ale aktywne wspieranie w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem poprzez udział w procesie identyfikacji ryzyk, szans i zagrożeń w działalności 

gospodarczej. Podnoszone były również kwestie dotyczące roli zawodowego księgowego, w tym 

biegłego rewidenta w ujawnianiu działań niezgodnych z prawem. 

Rozmawialiśmy na temat nowych regulacji europejskich dotyczących badań ustawowych sprawozdań 

finansowych i ryzyku znaczącej dywersyfikacji rozwiązań w systemach badań jednostek 

zainteresowania publicznego w UE - relacjonuje K. Burnos. Jedną z sesji poświęcono koncepcji jakości 

badania opracowanej przez IAASB. IAASB zwraca uwagę na fakt, że o jakości badania nie decydują 

tylko i wyłącznie działania firm audytorskich czy też standardy badań oraz MSKJ 1 ale jakość działań 

wszystkich uczestników financial reporting financial supply chain. 

Najważniejsze wnioski po Kongresie? Zdaniem Krzysztofa Burnosa, biegli rewidenci powinni być 

świadomi rozwoju technologii, która ma wpływ na dostęp do informacji finansowej i niefinansowej. 

Szybkość dostępu do wiarygodnej informacji stanowi dziś kluczowe kryterium oceny jakości usług 

zawodowych księgowych. - Powinniśmy nie tylko poznawać technologie stosowane u naszych 

klientów, ale starać się wdrażać nowe rozwiązania informatyczne w naszych firmach. Musimy jednak 

pamiętać, że żadne rozwiązanie technologiczne nie zastąpi czynnika ludzkiego, który musi cechować 

kompetencja i etyka w działaniu. Technologia nie stanowi bowiem rozwiązania samego w sobie ale 

narzędzie, które w rękach profesjonalisty może dostarczyć wartość dodaną. Świat zmienia się 

w sposób dynamiczny a otoczenie gospodarcze jest jego elementem. Jeżeli chcemy wzmacniać 

percepcję biegłych rewidentów jako elity zawodowych księgowych i doradców biznesowych to 

musimy dbać o rozwijanie kompetencji zawodowych wykraczających daleko poza regulacje księgowe, 

prawo podatkowe oraz techniki badania sprawozdań finansowych. 



Zdaniem Krzysztof Burnosa, wyzwanie to muszą w końcu dostrzec europejskie samorządy zawodowe 

biegłych rewidentów i odpowiednio modelować swoją strategię i działania wspierające swoich 

członków, w tym ofertę szkoleń zawodowych. – Jeśli biegli rewidenci nie będą odpowiednio wcześnie 

rozwijać dodatkowych kompetencji oczekiwanych przez rynek, to nie odniosą sukcesu w walce 

z konkurencją profesji pokrewnych – dodał na zakończenie. 

 


