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Szanowni Biegli Rewidenci, 

W mijającym okresie mieliśmy przyjemność gościć Państwa na organizowanych przez Oddział 

wydarzeniach, m. in.: w ramach cyklicznych spotkań z członkami organów KIBR oraz w ramach 

działalności Klubu Biegłego Rewidenta odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Krajowej Komisji 

Nadzoru - Panem Antonim Kwasiborskim. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania KKN-u, form nadzoru 

oraz aktualnych problemów dotyczących kontroli. Innym ciekawym wydarzeniem była bezpłatna 

prelekcja na temat “Aktualne kwestie w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy - ustawowe 

obowiązki biegłego rewidenta” prowadzona przez Pana Mariana Mońkę. Organizowaliśmy także 

szkolenia z zakresu obsługi programu Excel. 

Przed nami okres gorących przedświątecznych przygotowań. W naszym Oddziale grudzień to także czas 

intensywnych prac. Odbywają się liczne szkolenia obligatoryjne, a także prace poszczególnych Komisji  

i Regionalnej Rady. Jednym z efektów dotychczasowych prac był wystosowany do Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów list w sprawie spadku cen za usługi audytorskie, o którym piszemy na łamach 

newslettera. 

W ramach inicjatyw naszych członków rozwija się sekcja turystyczno-krajoznawcza, której liderem jest 

Pan Józef Kuszneruk. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dzisiejszym newsletterze oraz na 

naszej stronie internetowej http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Sekcja_turystycz... 

Zapraszamy do śledzenia bieżących wydarzeń na facebook'u oraz na stornie internetowej Oddziału - 

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

Z okazji zbliżających się Świąt pragnę złożyć Państwu w imieniu własnym, Regionalnej Rady, Komisji 

Rewizyjnej oraz Pracowników Biura Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie najserdeczniejsze 

życzenia zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 

pomyślności, zarówno zawodowej jak i osobistej, w nadchodzącym 2016 roku. 

 

W imieniu Rady R.O. w Warszawie KIBR, 

Agnieszka Gajewska, Prezes 

 

 

 

 

 

 

 

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


Spotkanie świąteczne w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Prezes oraz Rada Regionalnego Oddziału KIBR  
w Warszawie serdecznie zapraszają na uroczyste spotkanie świąteczne, które odbędzie się dnia  
22 grudnia 2015 r. o godz. 15:00 w siedzibie Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie ul. Wolność 7 
lok. C. 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 18 grudnia 2015 r. tel.22/862 54 70-80 
fax 22/86254 90 lub e-mail: biuro@kibr.waw.pl 

 

 

 

 

Założenia do zmian w Ustawie o biegłych rewidentach… 

 

 

Ministerstwo Finansów w dniu 10 listopada 2015 r. upubliczniło nowy projekt założeń do zmian 
w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dokument powstał po szerokich 
konsultacjach społecznych zakończonych konferencją uzgodnieniową. KIBR wyznaczył termin na 
zgłaszanie uwag do 19 listopada 2015 r. Biegli rewidenci z Regionalnego Oddziału KIBR w 
Warszawie mieli czas na zgłoszenie swoich uwag do nowego projektu do 17 listopada br. Tego 
samego dnia odbyło się posiedzenie Komisji do spraw monitorowania i opiniowania aktów 
prawnych, działającej przy RO KIBR w Warszawie. Komisja przeanalizowała zgłoszone uwagi i 
wypracowała wspólne stanowisko, które zostało przekazane do Krajowej Rady Biegłych 
Rewidentów 18 listopada br. 

Przypominamy, że proces prac nad ustawą można śledzić na bieżąco na naszej stronie 
internetowej w zakładce Ustawa o biegłych rewidentach 
(http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Ustawa_o_bieglyc...) oraz na stronie Rządowego Centrum 
Legislacji (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12275450/k...). 
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Głos środowiska w sprawie rynku usług audytorskich małych i średnich 

przedsiębiorstw przekazany do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
 

  

 

Szanowni Państwo, 
zapewne napotkaliście w swojej pracy sytuację, że za to samo badanie składano oferty zarówno za 4.000 
zł jak i za 10.000-15.000 zł. Oczywiście klient (szczególnie instytucja publiczna) wybiera ofertę najtańszą. 
W związku z pogłębiającym się kryzysem na runku usług audytorskich małych i średnich 
przedsiębiorstw, w tym drastycznym spadkiem cen za usługi biegłych rewidentów a co za tym idzie, 
spadkiem jakości usług, w dniu 13.11.2015 r. Klub Biegłego Rewidenta oraz Prezes Regionalnego 
Oddziału KIBR w Warszawie wystosowali w tej sprawie pismo do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. 
Pismo zawiera cztery konkretne postulaty, które wpłyną pozytywnie na rynek usług audytorskich,  
i mamy nadzieję, będą także zaczątkiem większych zmian zapewniających godne wynagrodzenia  
za naszą pracę. 
 
Postulaty zawarte w piśmie: 
1. Przyjęcie standardu zapewniającego jednolite podejście do ustalania cen za usługi (w tym 
uwzględnienie realnej pracochłonności, stopnia złożoności prac oraz wymaganych kwalifikacji). 
2. Ukierunkowane działania kontrolne KKN w zakresie stosowania przyjętego standardu. 
3. Stworzenie sekcji monitorowania usług audytorskich. 
4. Zapewnienie niezależnej weryfikacji prac w podmiotach uprawnionych, w których występuje ryzyko 
nieprzeprowadzenia badania w odpowiedni sposób. 
 
Całość pisma dostępna jest na naszej stronie internetowej - http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Klub-
Bieglego_Re... 
 

Integracja Biegłych Rewidentów: spacery i wyjazdy z przewodnikiem 

Rada Klubu Biegłego Rewidenta na posiedzeniu w dniu 26 listopada br. powołała sekcję turystyczno-
krajoznawczą z zadaniem integracji środowiska biegłych rewidentów w drodze: 

1) spacerów 1,5 – 2 godz. z przewodnikiem po ciekawych trasach w Warszawie, 

2) kilkugodzinnych wypadów za miasto (autobusem, pociągiem) z przewodnikiem 

3) jednodniowych wycieczek autokarowych z przewodnikiem do ciekawych miejscowości  
w województwie mazowieckim, 

4) dwu- trzydniowych wycieczek autokarowych z przewodnikiem trasami turystycznymi po Polsce. 

Liderem sekcji został Józef Kuszneruk. 

Chętni do aktywnego włączenia się w działalność sekcji turystyczno-krajoznawczej proszeni są o pilne 
skontaktowanie się z Biurem RO KIBR tel. 22 862-54-70, e-mail: biuro@kibr.waw.pl 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety (dostępna pod adresem - 
http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Sekcja_turystycz...), która pozwoli poznać Państwa preferencje 
turystyczne i przesłanie jej w miarę możliwości, do dnia 11 stycznia 2016 r. na adres: klub@kibr.waw.pl. 
O wypełnienie ankiety prosimy osoby pragnące wziąć udział w spacerach lub wyjazdach. 
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Niektóre plenerowe spacery planowane w grudniu bieżącego roku: 

10 grudnia: Nocne zwiedzanie Łazienek Królewskich (start godz. 19:00), 

12 grudnia: 

1) „W blasku iluminacji świątecznych” (start godz. 16:00), 

2) „Kochankowie z Warszawy” (start godz. 17:00), 

13 grudnia: 

1) „Czy pamiętacie Paramonova? czyli zbrodnia w sercu miasta” (start godz. 11:00), 

2) „Pamięć pozostaje – zimowy spacer po starych powązkach” (start godz. 11:00). 

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Klub Biegłego 
Rewidenta - sekcja turystyczno-krajoznawcza - http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Sekcja_turystycz... 

Serdecznie zapraszamy. 

 

Konkurs Lider Księgowości 2016 
 

 

W dniu 2 listopada 2015 r. wystartował ogólnopolski konkurs Lider Księgowości 2016. Wydawnictwo 
Wolters Kluwer już po raz piąty zaprasza wszystkie osoby fizyczne, które zawodowo są związane  
z dziedziną rachunkowości i podatków, księgowych, księgowych małych i dużych firm oraz biur 
rachunkowych do walki o prestiżowy tytuł Lidera Księgowości 2016. Konkurs daje możliwość nie tylko 
sprawdzenia wiedzy, ale także rozwoju umiejętności. W tym roku Regionalny Oddział KIBR w Warszawie 
został jednym z patronów honorowych konkursu. Po więcej informacji zapraszamy na stronę 
www.liderksiegowosci.pl 

 

Nadchodzące wydarzenia 

 

 
W styczniu zapraszamy Państwa między innymi na „Warsztaty z MS Excel", „Analiza danych w 
programie Excel – kurs profesjonalny", szkolenia z tzw. miękkich kompetencji biznesowych, warsztaty 
„Makijaż i strój” dla biegłych rewidentek, spotkanie Klubu Biegłego Rewidenta oraz Klubu Seniora oraz 
konferencję pod tytułem „Zmiany w ustawach o podatku dochodowym i w ustawie o rachunkowości  
i ich wpływ na badanie sprawozdań finansowych”. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na naszej 
stronie internetowej http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Harmonogram_wyda... 
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