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Spotkanie Klubu Biegłego Rewidenta - 30 marca 2017 r. 

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie Klubu Biegłego Rewidenta, które odbędzie się już w czwartek 30 
marca, o godz. 16.00 w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie, ul. Wolność 7 lok. C. Planowany temat 
spotkania to "Zagadnienia wymagające szczególnej uwagi przy sporządzaniu i badaniu sprawozdań 
finansowych" - Justyna Beata Zakrzewska. Zapraszamy! 

 
Konferencja i spotkanie świąteczne - 5 kwietnia 2017 r. 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie świąteczne połączone z konferencją pt.:„Metodologia 
badania zgodnie z MSB – przewodnik” które odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. (środa) , godz. 15.00 w 
Warszawskim Domu Technika NOT, Warszawa ul. Czackiego 3/5, III piętro, sala A. 

Po części konferencyjnej spotkania serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na bankiet wielkanocny. 

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie swojej obecności najpóźniej do dnia 31 
marca 2017 r., tel. 22 862 54 70/80 lub mailem: biuro@kibr.waw.pl 
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Rozpoczynamy szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych 
rewidentów na najbliższe miesiące roku 2017. 
 
Moduł I – Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych w aktualnym stanie 
prawnym Wykładowca - Antoni Kwasiborski- 11-12 maja 2017 r. 
 
Moduł II – Ryzyka specyficzne dla wybranych branż 
Wykładowca - Beata Zakrzewska- 26 kwietnia 2017 r. 
 
Moduł V – Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich 
badanie 
Wykładowca - Aneta Wilk-Łyś- 10-11 kwietnia 2017 r., 9-10 maja 2017 r. 
 
Moduł VI – Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek 
Wykładowca - Ewa Sobińska- 19-20 kwietnia 2017 r. 
 
Moduł VI – Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek 
Wykładowca - Waldemar lachowski- 24-25 kwietnia 2017 r., 16-17 maja 2017 r. 
 
Moduł VII- Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego 
Wykładowca - Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos- 13 czerwca 2017 r. 
 
Moduł IX - Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego z wymogami 
prawnymi Wykładowca – Andrzej Karpiak- 8 maja 2017 r. 
 
Szczegóły i zgłoszenia   >>>  SZKOLENIA OBLIGATORYJNE 
 
Przypominamy, że rok 2017 jest ostatnim rokiem w okresie rozliczeniowym (2015-2017). Prosimy o 
sprawdzenie czy wypełnili państwo minimalną liczbę godzin w każdym roku w cyklu rozliczeniowym oraz 
w całym, trzyletnim okresie. Poniżej przesyłamy link do narzędzia służącego do podsumowania statusu 
biegłego rewidenta w zakresie doskonalenia zawodowego w cyklu rozliczeniowym 2015-2017 → Status 
ODZ 2015-2017 
 

http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Formularz_zgloszenia_szkol_oblig.


Prosimy zwrócić szczególną uwagę zarówno na wypełnienie minimalnej liczby godzin w danym roku (24 
godziny),jak i w całym cyklu szkoleniowym (120 godzin). 
 
UWAGA - wypełniając jedynie minima w poszczególnych latach nie wypełni się bezwzględnej liczby 
wymaganych godzin w cyklu trzyletnim. 

 

  

 

Warsztaty artystyczne 

 
 

17 marca br. w siedzibie Regionalnego Oddziału odbyło się kolejne spotkanie z cyklu warsztatów 
artystycznych, którego tematem przewodnim był PORTRET. Było to spotkanie ostatnie, zamykające cykl. 
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i zaangażowanie. 
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