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W załączeniu przekazuję Plan działania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów na 

rok 2022, uwzględniający wnioski i postulaty ze spotkań KRPBR ze środowiskiem, a w szczególności z 

przedstawicielami KRPBR przy Regionalnych Oddziałach. 
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Plan działania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów   

w roku 2022  

Zadania określone w § 12a Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Rzecznik wraz z Zastępcą za-

mierzają realizować poprzez podejmowanie, w szczególności, następujących działań (będących częściowo kon-

tynuacją działań z roku 2021): 

  

Zadanie Planowane działania 

1. Monitorowanie ure-

gulowań prawnych 

pod kątem ochrony 

praw biegłych rewi-

dentów oraz sygnali-

zowanie pozostałym 

organom Izby po-

trzeby zmian tych 

uregulowań. 

1.1 Udział w pracach KRBR: 

− Komisji standaryzacji, Komisji statutowej, Komisji ds. opiniowania aktów 

prawnych, Komisji ds. etyki, 

− różnych zespołów roboczych 

      oraz w posiedzeniach KRBR  

1.2. Akcentowanie problemu skalowalności w stosowaniu standardów kontroli 

jakości oraz standardów badania i innych usług (z uwzględnieniem art. 65 

UoBR) i projektu nowego Standardu dla badań Mniej Złożonych Jednostek 

(LCE). 

1.3 Udział w pracach zespołów tworzonych przez KRBR do ew. współpracy z 

PANA i MF  

1.4 Współpraca z przedstawicielami PIBR przy Rzeczniku MŚP 

1.5 Działania zmierzające do tego, by pojęcie „Biegły rewident senior” nie było 

tylko zapisem bez znaczenia w UoBR (uaktywnienie w tym zakresie RO). 

1.6 Analiza uwag i postulatów, zgłaszanych przez BR i FA oraz przekazanie ich 

do KRBR. 

1.7 Sygnalizowanie organom Izby – w razie potrzeby – celowości bądź koniecz-

ności zmian istniejących uregulowań wewnętrznych Izby 

2. Monitorowanie pro-

cedur stosowanych 

do postępowania 

dyscyplinarnego lub 

administracyjnego 

wobec BR i FA oraz 

sposobu jego prowa-

dzenia, a także linii 

orzeczniczej w tych 

sprawach, oraz kiero-

wanie wystąpień w 

tym zakresie do wła-

ściwych organów 

Izby. 

2.1 Monitorowanie publikacji PANA dotyczących procedur i wyników kontroli 

w aspekcie wypływających stąd wniosków dla PIBR oraz inicjowanie dosko-

nalenia zawodowego w tym zakresie (zgłaszanie tematów do ODZ). 

2.2 Monitorowanie postępowania dyscyplinarnego i administracyjnego prowadzo-

nego przez KRD, KSD i KRBR na podstawie rocznych sprawozdań tych orga-

nów - w aspekcie wypływających stąd wniosków dla PIBR; wymiana doświad-

czeń z KRD i KSD. 

2.3 Monitorowanie postępowania dyscyplinarnego i administracyjnego prowa-

dzonego przez PANA - na podstawie informacji upublicznianych przez 

PANA - w aspekcie wypływających stąd wniosków dla PIBR. 

2.4 Przekazywanie na spotkaniach KRPBR z przedstawicielami KRPBR w RO 

oraz na Forum RO informacji o wynikach monitorowania określonego w pkt 

2.2 i 2.3  
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3. Prowadzenie działań 

informacyjno-eduka-

cyjnych związanych 

z ochroną praw bie-

głych rewidentów. 

3.1 Aktualizacja strony internetowej Izby w zakładce „Organy PIBR” - podza-

kładka „Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów” - informacji o dzia-

łalności KRPBR, dotyczących w szczególności: 

• sprawozdania rocznego KRPBR, 

• planu działania Rzecznika, 

• informacji o ważniejszych bieżących działaniach KRPBR. 

3.2 Bieżąca obsługa zakładki „Kontakt z KRPBR” na stronie internetowej Izby, 

dostępnej dla biegłych rewidentów po zalogowaniu, umożliwiającej zaintere-

sowanym bezpośredni kontakt z Rzecznikiem, a w szczególności kierowanie 

do Rzecznika problemów nurtujących środowisko 

3.3 Na podstawie obserwacji typu spraw przekazywanych Rzecznikowi przez BR 

poprzez zakładkę „Kontakt z KRPBR” zamieszczanie na stronie internetowej 

PIBR, w zakładce KRPBR, komunikatów sygnalizujących konieczność zwra-

cania uwagi na niektóre zagadnienia zawodowe 

3.4 Współpraca z powołanymi w RO przedstawicielami RO do współpracy z 

Rzecznikiem, w szczególności w zakresie uruchomienia konsultacji i innych 

form wsparcia dotyczących przygotowania się FA do kontroli i przebiegu 

kontroli. 

3.5 Podjęcie działań dla utworzenia bazy biegłych rewidentów, którzy zadekla-

rują gotowość udzielania pomocy BR w postępowaniu dyscyplinarnym (na 

zlecenie i koszt występujących o pomoc BR). 

3.6 Wsparcie CE PIBR w zakresie przygotowania szkoleń specjalistycznych doty-

czących BR i FA na tematy: Postępowanie kontrolne, Postępowanie dyscypli-

narne i Postępowanie administracyjne. 

3.7 Poszukiwanie autorów dla przewodnika: „Prawa i obowiązki BR i FA w po-

stępowaniu kontrolnym, dyscyplinarnym i administracyjnym” (realizacja bę-

dzie możliwa pod warunkiem zapewnienia finansowania przez KRBR). 

3.7 Współpraca z Komisją szkoleniową KRBR i Centrum Edukacji zmierzająca 

do nadania szkoleniom bardziej praktycznych aspektów. 

4. Udzielanie wsparcia 

biegłym rewidentom 

w zakresie rozwiązy-

wania spraw spor-

nych przy zastoso-

waniu alternatyw-

nych metod rozwią-

zywania sporów. 

4.1. W przypadku sporów związanych z wykonywaniem zawodu BR pomiędzy 

biegłymi rewidentami i pomiędzy biegłymi rewidentami a firmami audytor-

skimi - działanie na rzecz szybkiego ujawniania sporu przez zainteresowane 

strony przedstawicielom KRPBR w RO oraz udzielanie w tym zakresie nie-

zbędnego wsparcia w rozwiązaniu sporu w ramach RO (w razie potrzeby – 

przy współpracy z KRPBR). 

5. Udzielanie porad w 

sporach dotyczących 

biegłych rewiden-

tów, prowadzonych 

poza samorządem 

biegłych rewiden-

tów. 

5.1. W przypadku wniosku biegłego rewidenta o udzielenie porady (lub uzyska-

nie w inny sposób informacji o potrzebie udzielenia porady) rozważenie czy 

sprawą jest związana z ochroną interesów zawodowych biegłych rewidentów 

i czy Rzecznik ma formalne możliwości udzielenia porady. 

5.2. Jeżeli udzielenie porady będzie możliwe, porady takiej Rzecznik udzieli. Je-

żeli udzielenie porady będzie wymagało poniesienia kosztów (w szczególno-

ści ekspertów) udzielenie porady nastąpi pod warunkiem pokrycia kosztów 

przez zainteresowanego. Doświadczenia pierwszej udzielonej takiej porady 

spowodują określenie zasad postępowania w takich sprawach. 

5.3. Jeżeli udzielenie porady może mieć istotne znaczenie dla ogółu biegłych re-

widentów Rzecznik wystąpi o sfinansowanie kosztów porady przez KRBR. 
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6. Pełnienie funkcji 

przedstawiciela spo-

łecznego w postępo-

waniu sądowym i po-

zasądowym, w tym 

w postępowaniu dys-

cyplinarnym oraz 

pełnomocnika w po-

stępowaniu admini-

stracyjnym. 

6.1. Rozpoznanie możliwości formalno-prawnych uzyskiwania przez Rzecznika 

informacji o postępowaniach sądowych, w tym dyscyplinarnych, w których 

celowym byłoby zgłoszenie udziału Rzecznika jako przedstawiciela społecz-

nego bądź pełnomocnika. 

6.2. Analiza zasadności wystąpienia Rzecznika jako przedstawiciela społecznego 

bądź pełnomocnika w konkretnej sprawie i decyzja w konkretnej sprawie. 

6.3. Konsultacje z KRBR w sprawie zasadności wystąpienia jako przedstawiciela 

społecznego bądź pełnomocnika. 

6.4. Ocena niezbędnego zaangażowania ekspertów, wniosek do KRBR o nie-

zbędne finansowanie. 

6.5. Na tym etapie nie można określić dalszych szczegółów postępowania. 

7. Inne działania. 7.1 Współpraca z Komisją statutową, zgłoszenie uwag do projektu statutu na 

Zjazd Nadzwyczajny oraz aktywne działanie Rzeczników jako delegatów na 

Zjazd. 

7.2 Sfinalizowanie prac nad projektem nowego Regulaminu działania KRPBR; 

przekazanie projektu KRBR 

7.3 Organizowanie, posiedzeń Rzeczników, z ewentualnym udziałem zaproszo-

nych gości. 

7.4 Wspieranie działań na rzecz reaktywowania działalności Fundacji Seniora-

biegłego rewidenta. 

7.5 Przedłożenie Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów rocznego sprawozdania 

z działalności (do dnia 31 marca) 

7.6. Przedłożenie Krajowej Razie Biegłych Rewidentów projektu planu działań 

KRPBR na rok następny, łącznie z przedkładanym na ten rok projektem bu-

dżetu (w terminie określonym uchwałą KRBR). 
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