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Konferencja i spotkanie wielkanocne w RO KIBR w Warszawie
5 kwietnia 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się spotkanie świąteczne połączone z
konferencją pt.:„Metodologia badania zgodnie z MSB – przewodnik”.
W pierwszej części spotkania Prezes Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie - Agnieszka Gajewska
podsumowała działalność Regionalnego Oddziału w roku ubiegłym oraz przypomniała zebranym zasady
rozliczania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w obowiązującym trzyletnim
cyklu. Zaprezentowała także narzędzie podsumowujące status biegłego w tym zakresie, które dostępne jest
na stronie internetowej KIBR.
Następnie Barbara Misterska-Dragan - Zastępca Prezesa KRBR oraz Przewodnicząca Komisji ds. standaryzacji
usług biegłego rewidenta zaprezentowała przewodnik po stosowaniu Międzynarodowych Standardów
Badania "Przewodnik MSB - procedury", którego celem jest wsparcie biegłych rewidentów w badaniu
sprawozdań finansowych według nowych standardów zawodowych, a także tworzenie nowej, dobrej
praktyki audytu. Poinformowała, że Przewodnik powstał na bazie opracowanego przez instytut szkocki, i
przetłumaczonego dzięki wsparciu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, podręcznika
„Procedury na rzecz jakości badania”.
Na zakończenie głos zabrał Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów - Krzysztof Burnos i przedstawił
zebranym aktualny stan prac nad nowelizacją Ustawy o biegłych rewidentach oraz ich wcześniejsze,
poszczególne etapy.
Po części merytorycznej spotkania miały miejsce życzenia wielkanocne, tradycyjne dzielenie się jajkiem oraz
bankiet świąteczny.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób.
Dziękujemy wszystkim Państwu za tak liczne przybycie.

Z Przewodnikiem przez Polskę
19 kwietnia 2017 r. w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie odbyło się spotkanie z Barbarą MisterskąDragan - Zastępcą Prezesa KRBR oraz Przewodniczącą Komisji ds. standaryzacji usług biegłego rewidenta pt.
„Z Przewodnikiem przez Polskę”, którego celem było przedstawienie stosowania w praktyce „Przewodnika
MSB – procedury”. W 6-godzinnym szkoleniu, zaliczającym samokształcenie, wzięło udział 46 biegłych
rewidentów z naszego Oddziału. Planowane jest kolejne spotkanie dla biegłych rewidentów z RO KIBR w
Warszawie w ramach tego projektu.

Warsztaty na temat społecznej odpowiedzialności biznesu
W imieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zapraszamy na warsztaty dotyczące społecznej
odpowiedzialności biznesu, które odbędą się 15 maja oraz 12 czerwca br. w biurze KIBR.
Spotkania poświęcone będą prawom człowieka w biznesie oraz poszanowaniu praw człowieka w
raportowaniu niefinansowym. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Warsztaty to początek cyklu spotkań
organizowanych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, w trakcie których członkowie samorządu mogą
poznać podstawy społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dowiedzieć się, jak raportować konkretne dane
niefinansowe. Celem spotkań jest wyposażenie audytorów w wiedzę, która pomoże im w raportowaniu
finansowym i niefinansowym. Pierwsze spotkania z CSR odbędą się w poniedziałki 15 maja oraz 12 czerwca
2017 r., w godz. 16.00-18.00 w warszawskim biurze KIBR (al. Jana Pawła II 80).
Udział w warsztatach jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego. Liczba miejsc ograniczona.

Jubileusz 25-lecia Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie
Po raz kolejny serdecznie zapraszamy Państwa do uroczystego świętowania Jubileuszu 25-lecia Regionalnego
Oddziału KIBR w Warszawie. Czeka nas wyjątkowa podróż w czasie: obok wspomnień i uhonorowania osób
szczególnie zasłużonych dla Oddziału, spojrzymy wspólnie w przyszłość - jak zmieni się zawód biegłego

rewidenta i nasz Oddział w kolejnych latach. Poznamy też wyniki sondażu i sondy ulicznej. Galę Jubileuszową
uświetni zasiadany bankiet, a także kolejna podróż w czasie, tym razem z artystami Teatru Roma po
najsłynniejszych musicalach świata.

Zapraszamy do uroczystej celebracji i wspólnej zabawy na miarę 25-lecia!
Wstęp bezpłatny. Zgłoszenia prosimy przesłać w formie wiadomości: e-mail na adres warszawa@kibr.org.pl
lub prosimy zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 22/862-54-70/80.

SZCZEGÓŁY
Zachęcamy wszystkich biegłych rewidentów z naszego Regionu do wzięcia udziału w krótkim sondażu.
Wyniki ankiet zostaną zaprezentowane podczas Gali Jubileuszowej 2 czerwca 2017 r. i będą punktem wyjścia
do dyskusji o zmianach dotyczących zawodu biegłego rewidenta i naszego Oddziału w przyszłości. Czekamy
na Państwa opinie! Najciekawsze odpowiedzi konkursowe zostaną nagrodzone.
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