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Szanowni Państwo, Biegli Rewidenci,
W nowym roku 2016 Regionalny Oddział KIBR w Warszawie nie zwalnia tempa i nadal będzie dążył do
świadczenia wysokiego poziomu usług szkoleniowych, intensywnego działania na rzecz integracji
środowiska, a także do umacniania funkcjonowania samorządu regionalnego. Nasza Komisja
ds. opiniowania i monitorowania aktów prawnych aktywnie pracuje m.in. nad ustawą o biegłych
rewidentach (info poniżej).
W tym miesiącu zaplanowaliśmy m.in.:
16 lutego spotkanie z Przewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Panem Józefem Królem,
22 lutego zapraszamy na szkolenie - "Jak się przygotować do wizytacji",
24 lutego spotkanie dla Panów „Siła mężczyzn – o efektywności osobistej i zawodowej”
zaczynamy również w lutym kolejną edycję warsztatów z MS Excel, w tym kurs dodatkowy analiza
danych. Zapoznajcie się Państwo również z inicjatywami integrującymi środowisko tj. brydż czy
wycieczki po Warszawie. Szczegóły zawsze na naszej, stale aktualnej stronie www.

W imieniu Rady R.O. w Warszawie KIBR,
Agnieszka Gajewska, Prezes

Konferencja „Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych i w ustawie o
rachunkowości oraz ich wpływ na badanie sprawozdań finansowych” - 27 stycznia
2016 r.
27 stycznia 2016 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się konferencja pt. „Zmiany w ustawach
o podatkach dochodowych i w ustawie o rachunkowości oraz ich wpływ na badanie sprawozdań
finansowych”. W czasie Konferencji omówiono także prace Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych
przez biegłych rewidentów KIBR i aktualne kwestie w zawodzie biegłego rewidenta. Szczególnym
punktem spotkania było podsumowanie działalności Oddziału w nowej kadencji oraz wręczenie Odznak
KIBR biegłym rewidentom zasłużonym dla samorządu. W Konferencji wzięło udział ponad 170 biegłych
rewidentów.

Bal Samorządów Zaufania Publicznego
23 stycznia 2016 r. odbył się Bal Zawodów Zaufania Publicznego organizowany przez Mazowieckie
Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, którego Regionalny Oddział KIBR w Warszawie jest
członkiem. Uroczysta Gala odbyła się w Hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie. Regionalny Oddział
KIBR w Warszawie miał na gali swoją Reprezentację.

Warsztaty „Strój i makijaż w biznesie i na co dzień”
25 stycznia br. w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie odbyły się warsztaty „Strój i makijaż na co
dzień i w biznesie”. Na spotkaniu Panie dowiedziały się jak samodzielnie kreować swój wizerunek,
wykonywać poprawny makijaż dzienny i wieczorowy, oraz tworzyć stylizacje. Zdobyte informacje były
bazą dla części praktycznej, koordynowanej przez prowadzących.

Spotkanie z Przewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
Na 16 lutego godz. 15.00 br. zaplanowaliśmy w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie spotkanie
z Przewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Panem Józefem Królem. Nasz gość przybliży
uczestnikom spotkania sposób działania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, plany na najbliższe lata,
a także oceni skuteczności postępowania dyscyplinarnego.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie do 15 lutego 2016 r. mailowo na adres
biuro@kibr.waw.pl, bądź telefonicznie 22/ 862 54 70.

Spotkanie dla Panów „Siła mężczyzn – o efektywności osobistej i zawodowej”
24 lutego o godz. 17.30 odbędzie się w naszej siedzibie wyjątkowe spotkanie dla Panów pt. „Siła
mężczyzn – o efektywności osobistej i zawodowej”, które poprowadzi, znana już żeńskiej części
samorządu, dr Aneta Chybicka – psycholog, Certyfikowany Coach ICC, autorka wielu publikacji
naukowych i popularnonaukowych. Zajęcia będą miały na celu ukazanie praktycznych sposobów
rozwijania swojego potencjału. Podczas zajęć odniesiemy się do koncepcji High Potential, ukazującej
jakie właściwości mają osoby, które regularnie odnoszą sukcesu na polu zawodowym. Dowiemy się,
co takiego należy robić, aby osiągać stawiane przed sobą cele i pokonywać pojawiające się trudności
oraz jakie umiejętności rozwijać, aby budować wizerunek osoby solidnej, skutecznej i godnej zaufania.
Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona, w związku z czym uprzejmie prosimy o potwierdzenie
przybycia na spotkanie do 19 lutego 2016 r. mailowo na adres biuro@kibr.waw.pl, bądź telefonicznie
22/ 862 54 70.

Prace Komisji ds. monitorowania i opiniowania aktów prawnych

Komisja d.s. monitorowania i opiniowania aktów prawnych została powołana Uchwałą Nr 2015/5
Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów RO KIBR w Warszawie z dnia 5.10.2015 r. W jej skład weszli:
Broniecka Janina, Dasiewicz Zbigniew, Kryszkiewicz Małgorzata, Kuszneruk Józef, Kuśnierek Zbigniew,
Łazarski Ireneusz, Magierska Ksenia, Puczyński Dariusz. Komisją kieruje członek Rady RO Ksenia
Magierska. Dwoje członków Komisji (Ksenia Magierska i Józef Kuszneruk) jest równocześnie członkami
Komisji d.s. opiniowania aktów prawnych KRBR.
Komisja rozpoczęła pracę jeszcze przed oficjalnym powołaniem, zgłaszając w sierpniu 2015 r. szereg
uwag do pierwszej wersji projektu założeń do zmiany przez regulatora ustawy o biegłych rewidentach i
ich samorządzie. Rozpatrywano również i zgłoszono uwagi do projektu stanowiska KSR dotyczącego
rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych.
Po powołaniu – Komisja zbierała się w 2015 r. na pięciu posiedzeniach (w zasadzie jedno w miesiącu),
w tym – na jednym nadzwyczajnym. Podczas posiedzeń dyskutowano i redagowano wspólnie
propozycje uwag do projektów przepisów, które poszczególnym członkom Komisji były przekazywane
pocztą elektroniczną przez Biuro RO KIBR. Podstawowe prace w powyższym zakresie dotyczyły
współdziałania z Komisją KRBR d.s. opiniowania aktów prawnych w odniesieniu do:
- analizowania i zgłaszania uwag do kolejnych wersji projektu założeń do zmiany Ustawy o biegłych
rewidentach…,
- projektów opracowywanych w wyniku realizacji „Harmonogramu działań KIBR niezbędnych dla
realizacji przyjętego przez VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów programu działania KIBR na lata
2015-2019”, dotyczących:
- biegłych rewidentów, którzy na własny wniosek zadeklarują zamiar trwałego niewykonywania
zawodu,
-wprowadzenia do struktury organizacyjnej samorządu biegłych rewidentów nowego organu -

Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów,
-rozszerzenia kręgu jednostek zobowiązanych do poddania badaniu lub przeglądowi sprawozdań
finansowych, co służyłoby zwiększeniu bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
- rozszerzenia uprawnień biegłych rewidentów do podpisywania dokumentów za zgodność z
oryginałem na zasadach analogicznych do doradców podatkowych oraz możliwości reprezentowanie
podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w
zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.
Ponadto analizowano i zgłoszono uwagi do innych projektów przepisów, jak np. projekt rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Inne usługi biegłego rewidenta - działania Klubu Biegłego Rewidenta
Jedną z inicjatyw, podejmowanych przez Klub Biegłego Rewidenta przy warszawskim oddziale KIBR,
jest poszukiwanie możliwości świadczenia innych usług przez biegłych rewidentów (tzn. innych niż
typowe usługi biegłego rewidenta). W związku z powyższym, bylibyśmy wdzięczni za przedstawienie
nam przez Państwa ewentualnych sugestii, przemyśleń lub pomysłów na inne usługi, które mogłyby
być świadczone przez biegłych rewidentów. Zależy nam do dotarciu do sygnałów z rynku oraz do
Państwa doświadczeń zawodowych.
Ewentualne propozycje prosimy przesyłać na adres Klubu klub@kibr.waw.pl. Osobą odpowiedzialną za
koordynowanie akcji zbierania pomysłów jest Dariusz Puczyński, członek Rady Klubu Biegłego
Rewidenta. O dalszych działaniach dotyczących powyższej inicjatywy będziemy informowali na
kolejnych spotkaniach Klubu Biegłego Rewidenta.

Zespół ds. rynku usług audytorskich
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów powołała zespół ds. rynku usług audytorskich. Ponieważ
w założeniach inicjatywy jest przedstawianie zbieranie pomysłów głosu środowiska i przedstawianie
rozwiązań KRBR, chcielibyśmy zaprosić do współpracy biegłych rewidentów mających pomysły na
rozwiązania pozytywnie wpływające na funkcjonowanie rynku audytorskiego, lub mających pomysły na
nowe usługi dla biegłych rewidentów. Zapraszamy do kontaktu - biuro@kibr.waw.pl.

Wysokość składki członkowskiej i opłaty z tytułu nadzoru w roku 2016
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uchwałami nr 255/8/2015 oraz 256/8/2015 z dnia 15 grudnia 2015
roku określiła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów oraz opłaty rocznej z tytułu nadzoru.
Wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów w 2016 roku ustalono w wysokości 400 zł (oraz
niższą składkę członkowską w wysokości 20 zł). Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2016 roku wyniesie
1,75 % rocznych przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, jednak nie mniej niż 20
% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Minimalna opłata z tytułu nadzoru za 2016
rok zostanie podana w lutym po ogłoszeniu przez Główny Urząd Statystyczny informacji o wysokości
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2015 rok.

Międzynarodowe Standardy Badania – nowa zakładka na stronie internetowej Oddziału
Na stronie internetowej Oddziału pojawiła się nowa zakładka – Międzynarodowe Standardy Badania,
w której można znaleźć wszystkie alerty wydane do tej pory przez KIBR dotyczące KSRF. Link bezpośredni
do zakładki - http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Miedzynarodowe_Standardy_Badania

Sekcja turystyczno-krajoznawcza Klubu Biegłego Rewidenta
Informujemy, że na stronie internetowej Regionalnego Oddziału, w zakładce sekcji, znajduje się nowy
alert, dotyczący spacerów po Warszawie (i nie tylko) w lutym
http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Sekcja_turystyczno-krajoznawcza- należy kliknąć na mapkę.

