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Szanowni Biegli Rewidenci, 

Miesiąc październik obfitował w wydarzenia w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie, w zasadzie 

codziennie odbywały się spotkania. Kontynuowaliśmy szkolenia obligatoryjne, zakończyła się I edycja 

szkoleń/warsztatów prowadzonych przez producentów oprogramowania do badania sprawozdań 

finansowych, kończymy pilotażowe warsztaty z Excela. Gościliśmy w Oddziale 8 października 2015 roku 

Prezesa KRBR – Krzysztofa Burnosa i dyskutowaliśmy o zmianie Ustawy o biegłych rewidentach...  

i przyszłości naszego zawodu. Prężnie działały powołane w Oddziale komisje – Komisja ds. opiniowania  

i monitorowania aktów prawnych, Komisja ds. wsparcia biegłych rewidentów - już pojawiają  

się konkretne działania. Po wakacyjnej przerwie i w nowej odsłonie rozpoczął spotkania Klub Biegłego 

Rewidenta. 

A co planujemy? Szkolenie dla biegłych rewidentów zamierzających badać partie polityczne to już  

3 listopada, spotkanie z Przewodniczącym KKN Antonim Kwasiborskim - 26 listopada i wiele innych 

spotkań, warsztatów i dyskusji. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń na facebook'u oraz na stornie 

internetowej -  http://www.warszawa.kibr.org.pl/pl/Harmonogram_.... 

Ponadto w październiku na XVI Dorocznej Konferencji Auditingu w Jachrance uhonorowano medalami 

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów osoby zasłużone dla rozwoju samorządu, a także na polu rewizji 

finansowej i rachunkowości. Wśród laureatów znalazło się dwoje biegłych rewidentów z Regionalnego 

Oddziału KIBR w Warszawie - prof. Joanna Wielgórska-Leszczyńska oraz członek Regionalnej Rady Pan 

Adam Kęsik. Serdecznie gratulujemy! 

 

W imieniu Rady R.O. w Warszawie KIBR, 

Agnieszka Gajewska, Prezes 

Spotkanie z Prezesem KRBR Panem Krzysztofem Burnosem 

8 października 2015 r. odbyło się w Regionalnym Oddziale odbyło się spotkanie z Prezesem Krajowej 
Rady Biegłych Rewidentów Panem Krzysztofem Burnosem. 

Prezes KRBR przybliżył wizję działania samorządu na najbliższe lata oraz stanowisko Krajowej Rady 
Biegłych Rewidentów w sprawie opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w dniu 11 sierpnia br. 
projektu założeń projektu Ustawy o biegłych rewidentach…. 

Prezes odpowiedział także na liczne pytania obecnych na spotkaniu biegłych rewidentów z regionu 
warszawskiego. 

http://www.warszawa.kibr.org.pl/pl/Harmonogram_....


 

Komisja do spraw wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych 

Regionalna Rada działając zgodnie z wytycznymi VIII Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów 
Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie oraz w związku z aktualnym brakiem możliwości prawnych 
powołania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów na szczeblu krajowym, powołała w ramach 
Regionalnego Oddziału KIBR Komisję do spraw wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych.  

W skład Komisji wchodzą: 

Andrzej Jakubowicz – Przewodniczący 
Bogdan Broniewski – członek 
Danuta Brzozowska – członek 
Alicja Gess – członek 
Adam Kęsik– członek 
Stanisław Leszek – członek 
Justyna Zakrzewska – członek 

Zgodnie z założeniami celem działalności Komisji jest udzielanie wszelkiej pomocy niematerialnej biegłym 
rewidentom w rozwiązywaniu spraw spornych związanych z wykonywaną przez nich działalnością, także 
objętych postępowaniem dyscyplinarnym. 

Biegłych rewidentów potrzebujących wsparcia, o jakim mowa powyżej zapraszamy  
do kontaktu z Regionalnym  Oddziałem na adres – biuro@kibr.waw.pl. 

Międzynarodowe Standardy Badania w praktyce  
        – szkolenie  z Grantu Szwajcarskiego 

 

Na rok 2016 (maj-wrzesień) planowane jest przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia, z Grantu 

Szwajcarskiego, z zakresu Międzynarodowych Standardów Badania - „Międzynarodowe Standardy 

Badania w praktyce". Szkolenie skierowane będzie do biegłych rewidentów wykonujących zawód, 

powiązanych  

z małymi i średnimi podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych, którzy w swojej 

codziennej pracy korzystają z komputerów. Szkolenie będzie miało charakter 4-dniowych praktycznych 

warsztatów, w grupach nie większych niż 20 osób, z użyciem oprogramowania wpierającego proces 

badania sprawozdania finansowego. Regionalny Oddział w Warszawie jest jednym z pięciu Oddziałów 

KIBR, który został zaszczycony organizacją takiego szkolenia. 

 

Po wstępnym sondażu zainteresowania szkoleniem zgłosiliśmy do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 

zapotrzebowanie na organizację zajęć dla 15 grup. O zapisach na szkolenie będziemy informować 

Państwa mailowo oraz za pośrednictwem strony internetowej. 

 

mailto:biuro@kibr.waw.pl


XVI Doroczna Konferencja Auditingu 

W dniach 21-23 października br. odbyła się XVI Doroczna Konferencja Auditingu w Jachrance, której 
tematem były „Zmiany w sprawozdawczości i rewizji finansowej”. Uczestniczyło w niej wielu gości z Kraju 
i z Zagranicy, a także wielu świetnych prelegentów. Konferencja obfitowała w ciekawe prelekcje oraz 
dyskusje, oczywiście tematem przewodnim były zmiany w Ustawie o biegłych rewidentach... i przyszłość 
zawodu, ale również nowe wyzwania związane z wdrożeniem KSRF w brzmieniu MSB, MSUP i MSUA 
(IAASB), zmiany w Ustawie o rachunkowości, jak zapewnić jak najwyższą jakość usług biegłego rewidenta, 
nowe sprawozdanie z informacji niefinansowych i wiele innych. 

Więcej o tym co działo się na Konferencji możecie Państwo przeczytać na stronie internetowej 
http://www.kibr.org.pl/pl/aktualnosci/6456/XVI_... 

Studium do spraw zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych i korupcji  
 

Zapraszamy na niezwykłe Studium do spraw zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych i korupcji 

organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie oraz Polski 

Instytut Kontroli Wewnętrznej które będą odbywały się w salach szkoleniowych Regionalnego Oddziału 

KIBR. Studium będzie prowadzone przez dziewięciu ekspertów z różnych dziedzin m.in. oficerów policji, 

kontrolerów wewnętrznych, specjalistów ds. informatyki. Serdecznie zapraszamy na szkolenie. 

Więcej informacji oraz zapisy - http://www.skp-ow.com.pl/kursy-skp/17-kursy/635-kurs-studium-do-
spraw-zapobiegania-i-wykrywania-przestepstw-gospodarczych. 

Klub Biegłego Rewidenta 

27 października br. odbyło się spotkanie Klubu Biegłego Rewidenta, zgodnie z przyjętą nową formułą 
obecny Klub funkcjonuje łącznie dla Oddziału Warszawskiego KIBR oraz Oddziału Warszawskiego 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, spotkania będą odbywały się naprzemiennie w siedzibach obu 
organizacji. Harmonogram spotkań Klubu dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce KLUB 
BIEGŁEGO REWIDENTA - http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Klub-Bieglego_Re... 
 
Klub rozpoczął się niezwykle ciekawym wykładem Małgorzaty Mazurkiewicz na temat najciekawszych 
zmian w podatkach, a następnie prowadziliśmy dyskusję na temat wpływu na kształtowanie się cen za 
usługi biegłych rewidentów. Celem spotkania było wypracowanie konkretnych propozycji  
do przedstawienia KRBR i ich dalszej realizacji tak, aby zapobiegać nierealnym i zbyt niskim cenom za 
usługi biegłych rewidentów. 
Jeśli macie Państwo swoje pomysły prosimy  zgłaszać  je na adres klub@kibr.waw.pl. 

Cykliczne spotkania brydżowe  

W ramach działalności integracyjnej zainicjowanej przez Klub Biegłego Rewidenta zapraszamy na 
cykliczne spotkania brydżowe czyli miłe i emocjonujące potyczki przy zielonym stoliku. Zapraszamy tych 
którzy chcieliby dopiero poznać zasady tej gry lub pogłębić swoje umiejętności. Zajęcia będą 
przygotowywane  
i prowadzone przy wsparciu trenera brydżowego. W zależności od preferencji uczestników spotkań 
brydżowych możliwe będzie prowadzenie krótkich prelekcji (np. na temat zasad licytacji, reguł 
wistowania, etc.), wyjaśniania wątpliwości, gry przy wykorzystaniu zasad zapisu brydża sportowego czy 
nawet organizowania mini-turniejów brydżowych. Dla amatorów tradycyjnego brydża towarzyskiego 
proponujemy możliwość gry w brydża robrowego. 
 
Dodatkowym celem planowanych spotkań będzie przygotowanie ich uczestników do udziału w zawodach  

http://www.kibr.org.pl/pl/aktualnosci/6456/XVI_...
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brydżowych, jak np. zainicjowanie zorganizowania mistrzostw zawodów finansowych (biegłych 
rewidentów, księgowych oraz doradców podatkowych), rozgrywania meczów brydżowych czy 
uczestniczenie w organizowanych od kilku lat w Warszawie Mistrzostwach Polski Samorządów 
Zawodowych MISJA. 
 
Proponujemy przyjęcie otwartej formuły spotkań brydżowych dającej możliwość gry w parze z partnerem 
nie będącym biegłym rewidentem. Gwarantujemy wspaniałą zabawę i rozwój umiejętności w dyscyplinie,  
w której polscy zawodnicy od lat należą do ścisłej czołówki światowej. 
 
Planujemy, że spotkania miałyby miejsce w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 
popołudniowych (np. od 17.30 do 20.00) w warszawskim oddziale KIBR. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się pod adresem brydz@kibr.waw.pl w terminie do 12 
listopada 2015 roku. 

Klub Seniora  

Działający przy Regionalny, Oddziale KIBR w Warszawie Klub Seniora także zaplanował swoje spotkania  

na kolejnych kilka miesięcy. 

Harmonogram spotkań Klubu dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce KLUB SENIORA - 

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

Spotkanie z Przewodniczącym Krajowej Komisji Nadzoru w Regionalnym Oddziale  

Na 26 listopada 2015 r. (czwartek) godz. 16.30 zaplanowaliśmy spotkanie z Przewodniczącym Krajowej 

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

nadzoru, aktualnych problemów dotyczących kontroli. 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie. 

 

                        Regionalny Oddział KIBR w Warszawie jest na Facebooku  

Miło nam poinformować, że od połowy września bieżącego roku Regionalny Oddział KIBR w Warszawie 

ma swój profil na facebook’u. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszego profilu na tym portalu 

społecznościowym.  

Informacje o bieżących szkoleniach, bezpłatnych warsztatach, konferencjach, spotkaniach integracyjnych  
i życiu codziennym Oddziału teraz są w zasięgu ręki. 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/ROKIBRWARSZAWA 
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         Podziel się swoją pasją  

W ramach integracji środowiska biegłych rewidentów serdecznie zapraszamy osoby, które mają ciekawą, 
pozazawodową pasję, zainteresowanie, hobby do podzielenia się nimi z innymi. Jesteś zapalonym 
wędkarzem  z wiedzą o faunie wodnej, podróżujesz po świecie i uwieczniasz to na fotografiach, jesteś 
pasjonatką tanga i chcesz przekazać swoją wiedzę innym, pieczesz wyborne ciasta i zechcesz podzielić się 
sprawdzonymi przepisami, malujesz pejzaże i chcesz pokazać swoje prace światu, a może wymienimy się 
roślinami z własnego ogródka? Przyjdź do Regionalnego Oddziału i opowiedz innym o tym, co jest Twoją 
Pasją. Serdecznie zapraszamy, zorganizujemy spotkania tematyczne. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail – biuro@kibr.waw.pl 

biuro@kibr.waw.pl

