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Szanowni Biegli Rewidenci, 

Niezmiernie jest nam miło przekazać kolejny już newsletter. 
Zorganizowaliśmy wiele działań związanych z poszerzaniem wiedzy i warsztatu pracy biegłego rewidenta – 
szkolenia obligatoryjne, warsztaty z funkcjonowania systemów do badania sprawozdań finansowych, warsztaty z 
Excela, a również spotkania integracyjne, rozpoczął również działanie po przewie wakacyjnej Klub Biegłego 
Rewidenta oraz Klub Seniora, bardzo aktywnie działała Komisja ds. opiniowania i monitorowania aktów prawnych. 
Rozpoczęliśmy również pracę nad newsletterem merytorycznym. 
Planujemy w najbliższym czasie kontynuować rozpoczęte działania, a również je rozszerzać np. Szkolenie z Badania 
Sprawozdań Partii Politycznych, Spotkanie z Prezesem KRBR Krzysztofem Burnosem i dyskusję nad zmianami 
ustawy o biegłych rewidentach.  
Gorąco zachęcamy do bieżącego śledzenia planowanych wydarzeń na stale uzupełnianej stronie internetowej 
http://www.warszawa.kibr.org.pl/pl/Harmonogram_wydarzen oraz na Facebooku. 
Zapraszamy do włączenie się w prace oddziału oraz o zgłaszanie pomysłów szczególnie w ramach form integracji 

środowiska biegłych rewidentów. 

W imieniu Rady R.O. w Warszawie KIBR, 

Agnieszka Gajewska, Prezes  

 

Spotkanie z Prezesem KRBR Panem Krzysztofem Burnosem 

Regionalna Rada Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie 

serdecznie zaprasza na spotkanie z Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Panem Krzysztofem 

Burnosem, które odbędzie się w naszej siedzibie, tj. przy ul. Wolność 7 lok C,  w dniu 8 października 2015 r. o 

godz. 15:00.  

Projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez 
spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania 
wyniku finansowego 

Komisja ds. opiniowania aktów prawnych działająca w Regionalnym Oddziale,  której Liderem jest Ksenia 

Magierska wzięła udział w procesie opiniowania projektu stanowiska w sprawie wykazywania przez spółdzielnie 

mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego. Uwagi i 

komentarze opracowane przez Komisję i przekazane do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w dniu 14 września 

br. znajdą Państwo w załączniku do Newslettera. 

Z uwagi na rozbieżne poglądy Członków Komitetu co do ustalania wyniku finansowego spółdzielni mieszkaniowych, 

w zakresie interpretacji art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Komitet przekazał 

projekt do publicznej dyskusji. Zgłaszanie uwag i sugestii bezpośrednio do KSR możliwe było do 25 września br. , o 

czym informowaliśmy w Newsletterze Merytorycznym Biegłego Rewidenta nr 2015/02. 

Regionalna Rada  dziękuje wszystkim zaangażowanym w prace nad projektem stanowiska. 
 

 

Prace nad zmianami w Ustawie o biegłych rewidentach...  

Na naszej stronie internetowej stworzyliśmy zakładkę  Ustawa o biegłych rewidentach..., w której mogą Państwo 

śledzić krok po kroku kolejne etapy prac nad zmianami w ustawie. 

Link bezpośredni do zakładki- http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Ustawa_o_bieglych_rewidentach 

http://www.warszawa.kibr.org.pl/pl/Harmonogram_wydarzen
http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Ustawa_o_bieglych_rewidentach


Newsletter Merytoryczny Biegłego Rewidenta  

We wrześniu br. Regionalny Oddział przekazał na Państwa ręce dwa numery Newslettra Merytorycznego, 

tworzonego z myślą o dostarczaniu Państwu informacji niezbędnych w codziennej pracy zawodowej biegłego 

rewidenta. Mamy nadzieję, iż zawarte w nim zagadnienia, stanowiska, publikacje, linki do dokumentów i inne 

informacje będą dla Państwa cenną bazą wiedzy. Newsletter Merytoryczny będzie ukazywał się raz lub dwa razy w 

ciągu każdego miesiąca (pierwszy i trzeci wtorek). Cykliczność publikacji uwarunkowana będzie ilością i 

częstotliwością zmian w aktualnym stanie prawnym, które szczególnie będą interesujące dla biegłych rewidentów. 

Newsletter dostępny będzie również na stronie internetowej Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie w zakładce 

Newsletter Merytoryczny - http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Newsletter_Merytoryczny. 

Prosimy o zgłaszanie uwag i zagadnień do Newslettera Merytorycznego. 

Lobbowanie biegłych rewidentów w tworzeniu prawa 

Komisja do spraw monitorowania i opiniowania aktów prawnych postawiła sobie za główny cel wzięcie większego 
udziału w procesie legislacyjnym poprzez zgłaszanie uwag do projektów ustaw tworzonych w polskim 
prawodawstwie, jak też analizę istniejących przepisów pod kontem zmian na korzyść środowiska biegłych 
rewidentów. 

Chcemy rozpocząć bezpośrednią współpracę z Biegłymi Rewidentami którzy chcą włączyć się w ten proces i stać się 
aktywnym lobbystą. Lobbing bowiem to nic innego, jak forma dochodzenia do swoich praw i dbałość o swoje 
interesy - interesy zarówno dużych, średnich i małych firm. 

Zapraszamy do zgłaszania się bezpośrednio do oddziału lub przesłanie informacji na maila biuro@kibr.waw.pl.  

Osobą do kontaktu z ramienia Regionalnej Rady KIBR w sprawach lobbingu jest Pani Janina Broniecka. 
 

Wykład dla Pań z Regionalnego Oddziału „Daj światu skorzystać – o kobiecych talentach” 

 

8 września 2015 r. biegłe rewidentki z naszego Oddziału uczestniczyły w wykładzie „Daj światu skorzystać – o 
kobiecych talentach”, który poprowadziła doktor Aneta Chybicka – współautorka książki „SIŁA KOBIET W 
BIZNESIE. Czego możesz się nauczyć od 10 kobiet sukcesu?”. Na spotkaniu Panie dowiedziały się jak 
maksymalizować naturalne kobiece talenty, jak wyznaczać cele rozwojowe na przyszłość, jak wzmocnić swoją 
skuteczność zawodową i w pełni wykorzystywać swój kobiecy potencjał w biznesie. 

Spotkanie było znakomitą okazją do integracji oraz wymiany poglądów i zawodowych doświadczeń dla Pań 
należących do Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie. 

W trakcie spotkania rozlosowano egzemplarze książki „SIŁA KOBIET W BIZNESIE. Czego możesz się nauczyć od 10 
kobiet sukcesu?”. 
 

   

 

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


Bezpłatne warsztaty – prezentacje  oprogramowań do badania sprawozdań finansowych 

Regionalny Oddział zorganizował we wrześniu bezpłatne warsztaty, w ramach których odbyła się prezentacja 

oprogramowania do badania sprawozdań finansowych dla biegłych rewidentów KDR 2014 U-FIN. W 

kilkugodzinnych warsztatach wzięło udział ponad czterdziestu biegłych rewidentów z Oddziału. 

Kolejne warsztaty zaplanowane są w następujących terminach: 

2 października godz. 9.00 – program APS Dokumentacja rewizji finansowej, usług atestacyjnych i pokrewnych -Arches 
13 października  godz. 9.00– Caseware Working Papers 
29 października godz. 9.00 – program Badanie Sprawozdań Finansowych – Datev 
15 grudnia godz. 9.00 – KDR 2015 – U-FIN 

 
Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są mailowo – biuro@kibr.waw.pl oraz telefonicznie 22/ 862 54 70. 

 

Szkolenia pilotażowe z MS Excel  

Zapraszamy na warsztatowe szkolenie pilotażowe z MS Excel 

 

Uczestnicy skorzystają w pierwszej kolejności z testu wiedzy, którego wyniki pozwolą zweryfikować poziom 
aktualnej wiedzy każdego uczestnika. 

Następnie uzyskają dostęp do  dedykowanego im materiału szkoleniowego objętego programem szkolenia oraz 
testu końcowego. 

Po wstępnym okresie nauki zorganizowane zostaną dla każdej grupy szkolonych uczestników cztery 
czterogodzinne (godzina zegarowa) spotkania z instruktorem, poświęcone ugruntowaniu i rozszerzeniu materiału 
dedykowanego uczestnikom. 

Ostatnim etapem szkolenia będzie utrwalanie wiedzy i nabieranie biegłości jej wykorzystania  
w systemie e-learningowym ze zdalnym kontaktem z instruktorem, poprzez rozwiązywanie kolejnych zadań, 
dedykowanych grupie uczestników szkolenia. Wsparcie instruktora realizowane będzie przez kontakt mailowy oraz 
konsultacje telefoniczne w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w wyznaczonym dla każdej grupy terminie. 

Liczba uczestników szkolenia: dwie grupy po 10 osób (podstawowa i zaawansowana) 
 
12, 16, 26 i 30 października 2015 r. 
 
Obejmuje cztery czterogodzinne spotkania. 
3-miesięczny bezpłatny dostęp do systemu e-learningowego. 
Preferencyjny koszt  szkolenia pilotażowego  – 450zł netto. 
 
Liczba miejsc w grupach pilotażowych jest ograniczona. 

Szkolenia obligatoryjne w Regionalnym Oddziale  

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych 

rewidentów prowadzonych przez Regionalny Oddział. Szczegółowe informacje wraz  

z kartą zgłoszenia dostępne są na naszej stronie: 

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

 

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


Poniżej zamieszczamy aktualną ofertę szkoleniową: 

 

Zgłaszanie propozycji tematów do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 
biegłych rewidentów na rok 2017. 

 

Regionalna Rada biegłych rewidentów zwraca się z uprzejmą prośbą o  zgłaszanie propozycji tematów do 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na rok 2017.   

Propozycje oraz sugestie prosimy zgłaszać mailowo na adres biuro@kibr.waw.pl do 21 października 2015 r. 

Klub Biegłego Rewidenta i Klub Seniora  

Po wakacjach wznawiamy w Oddziale cykliczne spotkania Klubu Biegłego Rewidenta oraz Klubu Seniora. 

W ramach powołanego w czerwcu 2015 r., wspólnie z Oddziałem Okręgowym w Warszawie SKwP, Klubu Biegłego 

Rewidenta odbyło się w dniu 24 września 2015 r. pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym zatwierdzono 

Regulamin działania Klubu. Swoje pierwsze jesienne spotkanie w tym samym dniu odbył także Klub Seniora. Na 

spotkaniu wybrano nowe władze Klubu oraz zatwierdzono Regulamin działania Klubu Seniora. Spotkania obu 

Klubów odbywać się będą cyklicznie zamiennie w siedzibie Oddziału Regionalnego KIBR oraz w siedzibie Oddziału 

Okręgowego w Warszawie  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

mailto:biuro@kibr.waw.pl


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 

Zakładka OFERTY na stronie internetowej Oddziału  

Regionalny Oddział KIBR w Warszawie utworzył na swojej stronie internetowej nową zakładkę OFERTY. Jest ona 

przeznaczona dla podmiotów audytorskich poszukujących asystentów, aplikantów i biegłych rewidentów. Mogą się 

na niej ogłaszać także biegli rewidenci i aplikanci poszukujący zatrudnienia. 

Zainteresowanych zamieszczeniem ogłoszenia prosimy o kontakt z Biurem Regionalnego Oddziału 

biuro@kibr.waw.pl 

Jednocześnie informujemy, że Regionalny Oddział nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych w zakładce 
ofert. 

Etyka w praktyce  

Zachęcamy do anonimowego dzielenia się przykładami sytuacji, wymagających zastosowania kodeksu etyki z 

własnego doświadczenia zawodowego w pracy biegłego rewidenta. 

Opisy prosimy przesyłać na adres – biuro@kibr.waw.pl, lub przekazywać w zaklejonej kopercie bezpośrednio w 
Oddziale. 

Podziel się swoją pasją  

Zachęcamy do anonimowego dzielenia się przykładami sytuacji, wymagających zastosowania kodeksu etyki z 

własnego doświadczenia zawodowego w pracy biegłego rewidenta. 

Opisy prosimy przesyłać na adres – biuro@kibr.waw.pl, lub przekazywać w zaklejonej kopercie bezpośrednio w 

Oddziale. 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 

Regionalny Oddział otwarty dla biegłych rewidentów  

Pracownicy Biura Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie chętnie udzielą pomocy biegłym rewidentom przy 

drobnych sprawach formalnych - napisaniu podania o przesunięcie terminu odbycia szkolenia obligatoryjnego czy 

też wniosku o obniżenie składki członkowskiej itp. Z chęcią odpowiemy także na wszelkie pytania dotyczące 

nowych zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.  

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

 

https://www.facebook.com/Regionalny-Oddzia%C5%82-KIBR-w-Warszawie-1217460161603484/timeline/?ref=hl
https://www.facebook.com/ROKIBRWARSZAWA

