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Medale Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 

 

Podczas XVII Dorocznej Konferencji Audytingu, która odbyła się w październiku br. po raz szósty wręczono 

medale KIBR. Medale zostały ustanowione w 2012 r. i są wręczane osobom, które mają szczególne zasługi i 

osiągnięcia na rzecz samorządu oraz na polu rewizji finansowej lub rachunkowości. W tym roku 

wyróżnienie odebrała między innymi Jadwiga Godlewska - Zastępca Prezesa Regionalnego Oddziału KIBR w 

Warszawie.  

Serdecznie gratulujemy wszystkim uhonorowanym biegłym rewidentom. 
 

 

 

 

Konferencja "Zmiany w standardach wykonywania zawodu biegłego rewidenta"  
i spotkanie świąteczne 

Regionalny Oddział KIBR w Warszawie zaprasza na konferencję „Zmiany w standardach wykonywania 
zawodu biegłego rewidenta”, która odbędzie się 20 grudnia (wtorek) o godz. 15.00 w Warszawskim 
Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, sala A.  
 
Konferencja połączona będzie z wręczeniem odznak biegłym rewidentom szczególnie zasłużonym dla 
naszego samorządu. Po części oficjalnej spotkania serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe i 
świąteczny poczęstunek 

 



Warsztaty artystyczne dla Seniorów  

 

3 listopada br. w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu 

Warsztatów artystycznych dla Seniorów. Warsztaty poprowadziła gdańska malarka Magda Beneda,  

a ich efekt to niesamowite, wielobarwne prace, których tematem przewodnim była jesień. 

 

Kolejne spotkanie już 12 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 
 

 

 

 

Szkolenie "Procedury badania podatków"  

Zapraszamy na szkolenie z tematu: „Procedury badania podatków", które odbędzie się w Regionalnym 
Oddziale KIBR w Warszawie 14 grudnia 2016 r. (środa) w godz. 9.00 -12.15. 
 
Szkolenie jest nieodpłatne dla uczestników, zalicza 4 godziny samokształcenia zawodowego.  
Na szkolenie pozostało jeszcze ok. 10 wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o 
przesyłanie zgłoszeń wraz z numerami ewidencyjnymi do dnia 9 grudnia 2016r., drogą e-mailową na 
adres biuro@kibr.waw.pl 
 

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w Regionalnym Oddziale  

KIBR w Warszawie - ostatnie wolne miejsca 
 

  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 
dla biegłych rewidentów w roku 2016. Na niektóre z modułów są jeszcze dostępne wolne miejsca. 
 
SZCZEGÓŁY I ZAPISY   >>> 

   http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Szkolenia_obligatoryjne_dla_bieglych_rewidentow 
 
 
Uprzejmie przypominamy, że liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych 
rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 
godzin lekcyjnych, w tym: 
1) co najmniej 72 godziny szkolenia przeprowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub 
jednostkę uprawnioną, 
2) co najwyżej 48 godzin samokształcenia. 
 
W każdym roku kalendarzowym biegły rewident jest zobowiązany do odbycia minimalnej liczby godzin 
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, która wynosi 24 godziny lekcyjne, w tym: 

http://biuro@kibr.waw.pl
http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Szkolenia_obligatoryjne_dla_bieglych_rewidentow


 

1) co najmniej 16 godzin szkolenia przeprowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub 
jednostkę uprawnioną, 
2) co najwyżej 8 godzin samokształcenia. 

 


