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REALIZACJA ZADAŃ W 2015 ROKU: 
 
 

I. DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNEJ RADY 
 

Regionalna Rada decyzją VIII Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów od kwietnia 2015 r. 
działa w następującym składzie: 
 
Agnieszka Gajewska – prezes 
Jadwiga Godlewska – zastępca prezesa 
Ewa Sobińska – skarbnik 
Magdalena Maksymiuk – sekretarz 
Janina Broniecka – członek 
Adam Kęsik – członek 
Ksenia Magierska – członek 
Stanisław Leszek – członek 
Beata Zakrzewska – członek 
 
VIII Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów przyjęło do realizacji zaprezentowany Program 
działania Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie na lata 2015–2019 uznając jego założenia 
jako kontynuację zadań dotychczasowego Programu. 
Do priorytetowych zadań członków samorządu regionalnego i jego organów należy 
konsekwentne wdrażanie opracowanej długoterminowej strategii działania dla realizacji 
następujących celów: 

 dbałość o profesjonalizm i wysoki poziom usług biegłych rewidentów, 

 przestrzeganie przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania 
sprawozdań finansowych zasad etyki zawodowej i zasad wykonywania usług, 

 dbałość o interesy zawodowe oraz działania na rzecz integracji środowiska, 

 umacnianie funkcjonowania samorządu regionalnego i jego sprawne funkcjonowanie. 
 
W okresie od kwietnia do grudnia 2015 r. Regionalna Rada odbyła 9 protokołowanych 
posiedzeń. 

 
 

II. KOMISJE REGIONALNEGO ODDZIAŁU 
 

Regionalna Rada kadencji 2015-2019 dla sprawniejszego funkcjonowania Oddziału powołała 
następujące komisje: 
 

1) Komisja ds. szkoleń  lider: Jadwiga Godlewska; 
2) Komisja ds. wsparcia merytorycznego – lider: Ewa Sobińska; 
3) Komisja ds. PR (komunikacji) – lider: Magdalena Maksymiuk; 
4) Komisja ds. monitorowania i opiniowania aktów prawnych: – lider Ksenia Magierska; 
5) Komisja ds. wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych: – lider Andrzej Jakubowicz. 
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Komisja ds. monitorowania i opiniowania aktów prawnych 
 
W roku 2015 w związku z planowanymi zmianami w ustawie o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 
publicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1011, z późn. zm.  dalej „ustawa o biegłych 
rewidentach…”), najintensywniej pracowała Komisja ds. monitorowania i opiniowania aktów 
prawnych w składzie:  
 
Magierka Ksenia – przewodnicząca 
Broniecka Janina– członek 
Dasiewicz Zbigniew – członek 
Kryszkiewicz Małgorzata – członek 
Kuszneruk Józef – członek 
Kuśnierek Zbigniew – członek 
Łazarski Ireneusz – członek 
Maskymik Krzysztof – członek 
Puczyński Dariusz – członek 
Winter Małgorzata – członek 
 
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… Rozpatrywano również i zgłoszono uwagi  
do projektu stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczącego rachunkowości 
spółdzielni mieszkaniowych. 
 
Po powołaniu – Komisja zbierała się w 2015 r. na 5 posiedzeniach, 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 ds. 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. 
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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. 
 
Komisja ds. wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych. 
 
Regionalna Rada, działając zgodnie z wytycznymi VIII Walnego Zgromadzenia Biegłych 
Rewidentów Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie (Uchwała nr 5 VIII Walnego 
Zgromadzenia Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie z dnia 
23 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu obrony biegłych rewidentów w procesie postępowania 
dyscyplinarnego oraz w związku z aktualnym brakiem możliwości prawnych powołania 
Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów na szczeblu krajowym, powołała w 2015 r.  
w ramach Oddziału Komisję ds. wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych. 
 
Skład Komisji: 
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. W 2015 r. Komisja 

ds. wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych odbyła dwa protokołowane 

posiedzenia, których wynikiem była pomoc merytoryczna w sprawie dyscyplinarnej toczącej 

się przeciwko biegłemu rewidentowi z Oddziału Izby w Warszawie (powyższa sprawa w roku 

2016 zakończyła się uniewinnieniem biegłego rewidenta) oraz przedstawiła projekt 

kompleksowych rozwiązań do zmiany w ustawie o biegłych rewidentach… w związku  

z propozycją utworzenia nowego organu KIBR – Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów, który 

został przekazany do wykorzystania przez Regionalną Radę Biegłych Rewidentów oraz Krajową 

Izbę Biegłych Rewidentów. 

 

III. OBLIGATORYJNE DOSKONALENIE ZAWODOWE W 2015 R. 
 
W roku 2015 weszły w życie nowe przepisy dotyczące obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego, wynikające z: 
 zmian wprowadzonych do ustawy o biegłych rewidentach…; 
 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730). 
 

http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/prawo/UoBR-tekst_jednolity_2015.pdf
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Na skutek wprowadzonych zmian, 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: 
1) co najmniej 16 godzin szkolenia przeprowadzonego przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów lub jednostkę uprawnioną; 
2) co najwyżej 8 godzin samokształcenia. 

 
Regionalny Oddział Izby w Warszawie od 2013 r. do końca 2015 r. realizował szkolenia 
z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego jako samodzielny profesjonalny ośrodek 
szkoleniowy w zmienionej formule dydaktyczno-organizacyjnej. Obsługą organizacyjną 
szkoleń, ewidencją uczestników i rozliczeniem zajmowało się Biuro Oddziału, zaś częścią 
dydaktyczno-merytoryczną szkoleń, wyłoniona w przetargu firma PwC. Przetarg na 
prowadzenie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego rozstrzygnięto na specjalnym 
posiedzeniu Regionalnej Rady w dniu 25 marca 2013 roku, a szkolenia w roku 2015 
prowadzono na podstawie Umowy Konsorcjum zawartej w dniu 2 marca 2015 r. Szkolenia 
poprowadzili specjaliści z Akademii PwC. 
 
Tematy realizowanych szkoleń: 
1) Moduł I – Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – 

aktualny stan prawny (16 h); 
2) Moduł II – Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekty podatkowo-bilansowe (8 h); 
3) Moduł III – Przychody – rachunkowość i rewizja finansowa (16 h); 
4) Moduł IV – Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych (16 h); 
5) Moduł V – Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami MSRF (16 h); 
6) Moduł VIII – Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych 

w aktualnym stanie prawnym (16 h); 
7) Moduł IX – Ryzyka specyficzne dla wybranych branż (8 h); 
8) Moduł X – Wartość godziwa wg MSSF oraz ustawy o rachunkowości (16 h); 
9) Moduł XI – Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji i upadłości podmiotów 

gospodarczych (8 h)  
 
Statystyka dotycząca przeprowadzonych szkoleń : 
 

 2015 2014 2013 

Liczba zrealizowanych modułów  9 9 8 

Liczba osób (osobo-kursów) 
przeszkolonych  

1299 
1162 1165 

Liczba grup szkoleniowych  33 31 33 

Liczba dni szkoleniowych  53 bd bd 

Średnia wieku osób biorących udział 
w szkoleniach 

49 48 49 
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Udział mężczyzn w ogólnej liczbie osób 
przeszkolonych 

32 % 38 % 36 % 

Udział kobiet w ogólnej liczbie osób 
przeszkolonych 

68 % 62 % 64 % 

 
 

W 2015 roku Regionalny Oddział KIBR w Warszawie przeszkolił o 137 osobo-kursów więcej niż 
miało to miejsce w roku 2014. 
 

IV. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE 

 

1. Warsztaty z MS Excel. 
 

W 2015 r. (12,16,26,30.10.2015 r.) Regionalny Oddział KIBR w Warszawie przeprowadził cykl 
szkoleń warsztatowych z MS Excel. W warsztatach wzięły udział 2 grupy po 10 uczestników, 
podzielone ze względu na stopień zaawansowania.  
Uczestnicy skorzystali w pierwszej kolejności z testu wiedzy, którego wyniki pozwoliły 
zweryfikować poziom aktualnej wiedzy każdego uczestnika. Następnie uzyskali dostęp 
do dedykowanego im materiału szkoleniowego, objętego programem szkolenia oraz testu 
końcowego. 
Po wstępnym okresie nauki zorganizowane zostały dla każdej grupy szkolonych uczestników, 
cztery czterogodzinne (godzina zegarowa) spotkania z instruktorem, poświęcone 
ugruntowaniu i rozszerzeniu materiału dedykowanego uczestnikom. 
Ostatnim etapem szkolenia było 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 było przez kontakt mailowy oraz konsultacje telefoniczne, w wymiarze dwóch 
godzin tygodniowo w wyznaczonym dla każdej grupy terminie. 
Warsztaty były odpłatne i spotkały się z bardzo pozytywną opinią jego uczestników 
 
 
2. Szkolenie pt. „Badanie sprawozdań i informacji finansowych partii politycznych oraz 

sprawozdań finansowych komitetów wyborczych”. 
 

W dniu 03.11.2015 r. odbyło się odpłatne jednodniowe szkolenie nt. „Badanie sprawozdań 
i informacji finansowych partii politycznych oraz sprawozdań finansowych komitetów 
wyborczych”, na którym przedstawione zostały teoretyczno-prawne i praktyczne kwestie, 
dotyczące finansowania oraz sprawozdawczości partii politycznych i komitetów wyborczych 
oraz prowadzenia przez biegłych rewidentów badań i wydawaniem opinii oraz raportów 
w tym zakresie. 
Szkolenie zorganizowano jako odpowiedź na aktualną potrzebę, związaną z wyborami  
do Sejmu i Senatu RP, które odbyły się w październiku ubiegłego roku. Komitety wyborcze  
do 25 stycznia 2016 r. zobowiązane były do złożenia Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdań  
o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych z tych wyborów, dołączając do sprawozdań 
opinię biegłego rewidenta wraz z raportem.  
Zajęcia poprowadzili specjaliści w tej dziedzinie, zarówno teoretycy, jak i praktycy: 
Iwona Frąckiewicz – biegły rewident, rzeczoznawca majątkowy oraz dr Tomasz Gąsior– 
pracownik Krajowego Biura Wyborczego. 
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W szkoleniu udział wzięły 22 osoby i zorganizowane zostało przy współpracy z Wyższą Szkołą 
Administracji Publicznej w Ostrołęce. 

 

3. Prelekcja pt. „Aktualne kwestie w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy  
ustawowe obowiązki biegłego rewidenta”.  

 
W dniu 07.12.2015 r. odbyła się prelekcja Mariana Mońki pt. „Aktualne kwestie  

w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy  ustawowe obowiązki biegłego rewidenta”. 
Była ona nieodpłatna dla uczestników, którzy po jej zakończeniu otrzymywali certyfikat 
wydawany w oparciu o wymogi ustawy z dn. 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455, z późn. zm.). 
 
4. Prezentacje oprogramowania do badania sprawozdań finansowych. 
 
W okresie od września do grudnia 2015 r. w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie odbyło 
się 5 następujących bezpłatnych spotkań-warsztatów, prezentujących oprogramowania 
do badania sprawozdań finansowych dla biegłych rewidentów: 

 prezentacja oprogramowania do badania sprawozdań finansowych dla biegłych 

rewidentów U-FIN Karty Dokumentacji Rewizyjnej (16.09.2015 r.,15.12.2015 r.)  
w prezentacjach udział wzięło odpowiednio 41 i 36 osób; 

 prezentacja oprogramowania dla biegłych rewidentów APS – Dokumentacja rewizji 
finansowej, usług atestacyjnych i pokrewnych (2.10.2015 r.) – w prezentacji udział wzięło 
46 osób; 

 prezentacja oprogramowania dla biegłych rewidentów CaseWare Working Papers 
(13.10.2015 r.) – w prezentacji udział wzięło 43 osoby; 

 prezentacja oprogramowania dla biegłych rewidentów Datev (29.10.2015 r.) – 
w prezentacji udział wzięło 35 osób 

Warsztaty cieszyły się bardzo dużą popularnością i otrzymały pozytywne opinie 
od uczestników. 
 
5. Prelekcje dla uczestników szkoleń z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. 

 
Uczestnicy szkoleń z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego mieli okazję 
uczestniczyć w dwóch następujących nieodpłatnych prelekcjach prowadzonych 
w Regionalnym Oddziale przez trenerów z Akademii PwC: 

 prelekcja pt. „MSSF 15 – nowy standard ujmowania przychodów” (17.09.2015 r.),  
w prelekcji udział wzięło 30 osób, 

 prelekcja pt. „Sprawozdanie z badania – czyli opinia biegłego rewidenta po nowemu” 
(19.11.2015 r.). – w prelekcji udział wzięło 58 osób. 

 

V. TWORZENIE BAZY WIEDZY 
 
1. Elektroniczna baza aktów prawnych. 
 
Regionalny Oddział KIBR w Warszawie korzysta z dostępu do bazy „INFORLEX” – programu 
firmy INFOR PL S.A. Jednocześnie istnieje możliwość korzystania z bazy w siedzibie RO KIBR 
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w Warszawie przez biegłych rewidentów. Na prośbę biegłego rewidenta, istnieje możliwość 
udostępnienia określonych wydruków z programu bazy prawnej. 
 
2. Biblioteka.  
 
Regionalny Oddział prowadzi bibliotekę w swojej siedzibie. W zasobach bibliotecznych 
znajduje się fachowa literatura o tematyce księgowej, rachunkowej i prawnej (ponad 500 
publikacji).  
Regionalny Oddział KIBR w Warszawie zakupił również licencję na opracowanie 
pt. „Przykładowa dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdania finansowego”, 
przygotowane przez zespół ekspertów z Regionalnego Oddziału KIBR w Krakowie. W 2014 r. 
opracowanie zostało zaktualizowane. 
 
3. Prenumeraty. 
 
W 2015 r. Regionalny Oddział KIBR w Warszawie prenumerował dwie pozycje: miesięcznik 
Rachunkowość oraz Biuletyn Informacyjny (materiały gorzowskie).  
 
 

VI. INTEGRACJA ŚRODOWISKA 
 
1. Klub Biegłego Rewidenta. 
 
Dyskusyjny Klub Biegłych Rewidentów powstały w porozumieniu z Oddziałem Okręgowym 
w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (powołany uchwałą nr 2015/7 Regionalnej 
Rady RO KIBR w Warszawie z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie powołania Klubu Biegłego 
Rewidenta) zapewnia wszystkim biegłym rewidentom z Regionalnego Oddziału KIBR w 
Warszawie możliwość spotkania się w szerszym gronie, wymiany informacji i doświadczeń 
oraz pomoc merytoryczną poprzez prelekcje oraz dyskusje na tematy zawodowe. Spotkania 
odbywają się cyklicznie, w każdy ostatni czwartek miesiąca, godz. 16:00 (czas trwania ok. 2 h). 
W ramach Klubu Biegłego Rewidenta powołano sekcje: 

 turystyczno-krajoznawczą, 

 brydżową oraz 

 dyskusyjno-merytoryczną. 
 
W roku 2015 odbyło się 5 spotkań w ramach Klubu Biegłego Rewidenta (18.06, 24.09, 27.10, 
26.11, 22.12), w tym: 

 cztery w siedzibie RO w Warszawie ul. Wolność 7 lok. C oraz 

 jedno w siedzibie O/O SKwP w Warszawie ul. Płocka 17. 
 
2. Klub Seniora. 
 
Klub Seniora skupia się na działaniach na rzecz biegłych rewidentów-seniorów, w tym osób 
potrzebujących wsparcia. Klub Seniora współpracuje z Fundacją Seniora powołaną przy KIBR.  
Spotkania odbywają się cyklicznie, w każdy trzeci czwartek miesiąca, godz. 14:00 (czas trwania 
do 2 h). Miejscem spotkań jest siedziba Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie. W 2015 r. 
odbyło się 6 spotkań w ramach Klubu Seniora (21.05, 18.06, 24.09, 15.10, 19.11, 22.12). 
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3. Benefis Biegłego Rewidenta. 
 
W dniu 21 maja 2015 r. Fundacja Seniora, działająca przy KIBR oraz Klub Seniora Regionalnego 
Oddziału KIBR w Warszawie zorganizowały w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 
Pierwszy Benefis Biegłego Rewidenta. 
Do Loży Honorowej zostali zaproszeni najstarsi biegli rewidenci z naszego Oddziału  
(osoby w wieku powyżej 90 lat). Byli to: 

 Zdzisław Fedak,  

 Henryk Galas, 

 Kazimiera Jakubowska, 

 Kazimierz Krych,  

 Tadeusz Telman oraz  

 Zygmunt Węgrzyn.  
 

   
 

Podczas uroczystości zostały wygłoszone laudacje Benefisantów i wręczone dowody uznania 
za wieloletnią pracę na rzecz budowania prestiżu zawodu zaufania publicznego biegłego 
rewidenta. Benefis był jedną z pierwszych, nowych inicjatyw Regionalnej Rady obecnej 
kadencji i planowane są jego kolejne edycje. 
 
 
4. Spotkania z przedstawicielami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i innych organów. 
 
Kolejną nową inicjatywą Regionalnej Rady w obecnej kadencji była organizacja spotkań 
z przedstawicielami organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. W 2015 r. odbyły się dwa 
takie spotkania 

 w dniu 08.10.2015 r. miało miejsce spotkanie biegłych rewidentów z Krzysztofem 
Burnosem, prezesem KRBR, który przybliżył jego uczestnikom wizję działania samorządu 
na najbliższe lata oraz stanowisko KRBR w sprawie opublikowanego przez Ministerstwo 
Finansów w dniu 11 sierpnia br. projektu założeń projektu ustawy o biegłych 
rewidentach….  
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Spotkanie było także doskonałą okazją do szerszej dyskusji o przyszłości zawodu biegłego 
rewidenta. W spotkaniu z Prezesem uczestniczyło 45 osób, 

 w dniu 26.11.2015 r. odbyło się spotkanie biegłych rewidentów z Antonim Kwasiborskim, 
przewodniczącym Krajowej Komisji Nadzoru pt. „Funkcjonowanie KKN, formy nadzoru, 
problemy”. W spotkaniu udział wzięło udział 66 osób. 

 
5. Spotkania Sekcji turystyczno-krajoznawczej. 
 
Sekcja turystyczno-krajoznawcza, działająca w ramach Klubu Biegłego Rewidenta prowadziła 
w 2015 r. szeroką akcję informującą o możliwościach weekendowej integracji środowiska 
biegłych rewidentów m.in. w drodze: 
 1,5-2 godzinnych spacerów z przewodnikiem po ciekawych trasach w Warszawie, 
 kilkugodzinnych wypadów za miasto (autobusem, pociągiem) z przewodnikiem, 
 jednodniowych wycieczek autokarowych z przewodnikiem do ciekawych miejscowości 

w województwie mazowieckim, 
 dwu-, trzydniowych wycieczek autokarowych z przewodnikiem trasami turystycznymi 

po Polsce. 
Liderem sekcji został Józef Kuszneruk. 
 
6. Cykliczne spotkania z nowymi biegłymi rewidentami. 
 
Regionalny Oddział KIBR w Warszawie w ubiegłym roku zorganizował dwa cykliczne spotkania 
z nowymi biegłymi rewidentami oraz tymi, którzy przepisali się do naszego Oddziału z innych 
regionów. W każdym spotkaniu wzięło udział kilkunastu biegłych rewidentów, którzy otrzymali 
specjalnie przygotowane „Przewodniki biegłego rewidenta”, zawierające wszelkie istotne 
informacje dotyczące wykonywania zawodu oraz obowiązków biegłego rewidenta. 
7. Spotkanie dla pań, biegłych rewidentek. 
 
8 września 2015 r. zorganizowano w Regionalnym Oddziale spotkanie dla Pań pod tytułem 
"Daj światu skorzystać - o kobiecych talentach", które poprowadził doktor Aneta Chybicka – psycholog, 
coach i współautorka książki "SIŁA KOBIET W BIZNESIE. Czego możesz się nauczyć od 10 kobiet 
sukcesu?". Na spotkaniu omówiono między innymi kwestie takie jak: jak maksymalizować naturalne 
kobiece talenty, jak wzmocnić swoją skuteczność zawodową i w pełni wykorzystywać swój kobiecy 
potencjał w biznesie. W spotkaniu, które było także znakomitą okazją do integracji, wzięło udział 38 
pań, biegłych rewidentek. 
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8. Rodzinny Piknik Integracyjny. 
 
Od 2012 r. Regionalny Oddział KIBR w Warszawie, w ramach integracji samorządów 
zawodowych, jest współorganizatorem imprezy „Rodzinny Piknik Integracyjny Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego”. Pikniki organizowane są dla kilku tysięcy uczestników.  
W piknikach w poprzednich latach udział brało średnio 400-600 biegłych rewidentów  
z rodzinami z Oddziału Izby w Warszawie. Wśród uczestników znajdują się również członkowie 
pozostałych samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym m.in.: adwokatów, 
architektów, doradców podatkowych, komorników, lekarzy, notariuszy, pielęgniarek  
i położnych oraz radców prawnych. Program spotkań integracyjnych jest typowo piknikowy, 
na otwartej przestrzeni z wieloma atrakcjami dla całych rodzin, np.: ekspozycje sprzętu 
bojowego Wojska Polskiego (w tym czołgi, wozy transportowe i bojowe, działa, łodzie), dla 
najmłodszych jazda na kucykach oraz dmuchane miasteczko, zorbing, segway, ścianka 
wspinaczkowa, symulator dachowania, laserowy paintball, różnego rodzaju wspólne 
gry/aktywności dla dzieci jak i dorosłych, a także występy estradowe zespołów muzycznych.  
W 2015 r. piknik odbył się w dniu 13 czerwca, w Starej Miłosnej, na terenie stacjonowania 
Szwadronu Kawalerii Kompani Honorowej Wojska Polskiego. 
 
 

VII. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. Newsletter Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie. 
 
Regionalna Rada na bieżąco informuje o wydarzeniach istotnych dla środowiska biegłych 
rewidentów z Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie w przesyłanych mailowo 
newsletterach.  
Archiwalne newslettery dostępne są także na stronie internetowej Regionalnego Oddziału 
(www.warszawa.kibr.org.pl/pl/Newslettery_RO) w zakładce Newslettery RO. 
 
2. Newsletter merytoryczny. 
 
Od września 2015 r. Regionalny Oddział wydaje Newsletter Merytoryczny, tworzonego z myślą 
o dostarczaniu środowisku informacji niezbędnych w codziennej pracy zawodowej biegłego 
rewidenta. Zawarte w nim zagadnienia, stanowiska, publikacje, linki do dokumentów i inne 
informacje cieszą się dużym zainteresowaniem odbiorców. Newsletter Merytoryczny ukaz się 
raz lub dwa razy w ciągu każdego miesiąca (pierwszy i trzeci wtorek), a cykliczność publikacji 
uwarunkowana była ilością i częstotliwością zmian w aktualnym stanie prawnym.  

http://www.warszawa.kibr.org.pl/pl/Newslettery_RO
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Newslettery dostępne są również na stronie internetowej Regionalnego Oddziału KIBR 
w Warszawie (www.http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Newsletter_Merytoryczny) w zakładce 
Newsletter Merytoryczny. 
 
3. Udostępnienie demonstracyjnego oprogramowania do badania sprawozdań 

finansowych w siedzibie Regionalnego Oddziału. 
 
Z inicjatywy Regionalnej Rady Oddział nawiązał współpracę z producentami oprogramowania 
do badania sprawozdań finansowych, co pozwoliło na udostępnienie wersji demonstracyjnych 
programów w siedzibie Regionalnego Oddziału. W bibliotece Oddziału biegłym rewidentom 
udostępniony został komputer, umożliwiający zapoznanie się z oprogramowaniem 
następujących producentów: CaseWare Polska, Datev.pl oraz U-Fin. 
 
4. Profil na Facebook’u. 

  
Od września 2015 r. Regionalny Oddział KIBR w Warszawie posiada profil na portalu 
społecznościowym Facebook. Profil stanowi aktualne źródło o szkoleniach, warsztatach, 
prelekcjach, spotkaniach i innych wydarzeniach dotyczących Oddziału. 
 

 
https://www.facebook.com/ROKIBRWARSZAWA 

 
VIII. ODZNACZENIA KIBR 

 
W październiku 2015 roku podczas XVI Dorocznej Konferencji Auditingu w Jachrance 
uhonorowano, ustanowionymi w roku 2012, 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 – Pani prof. Joanna Wielgórska - Leszczyńska oraz członek Regionalnej Rady Pan 
Adam Kęsik. 

 

http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Newsletter_Merytoryczny)%20w%20zakładce%20Newsletter%20Merytoryczny.
http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Newsletter_Merytoryczny)%20w%20zakładce%20Newsletter%20Merytoryczny.
https://www.facebook.com/ROKIBRWARSZAWA
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IX. FINANSE ODDZIAŁU 

 
Sytuacja finansowa Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie uzależniona jest przede 
wszystkim od przychodów z tytułu składek członkowskich otrzymywanych z KIBR - stanowiły 
one w 2015 roku około 41% ogółu przychodów. W 2015 roku znaczącą pozycję przychodów 
stanowiły także przychody z organizacji szkoleń obligatoryjnych – również około 41% ogółu 
przychodów. 

 
Uzupełniającymi źródłami przychodów były: 

 przychody z organizacji pozostałych szkoleń – 1%, 

 przychody finansowe z tytułu odsetek od lokat – 2%, 

 przychody z wynajmu pomieszczeń RO – 1%. 
 
 

 

Lp. Wyszczególnienie 
2015 

Wykonanie 
2014 

Wykonanie 
2013 

Wykonanie 
% 

3/4 
% 

3/5 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Przychody statutowe 886 524 833 241 739 652 106 120 

  w tym:          

  a) składki otrzymane z KIBR 440 622 435 563 374 887 101 118 

  b) inne wpływy z KIBR 0 0 0 0 0 

  c) szkolenia obligatoryjne 433 760 369 320 352 370 117 123 

  d) szkolenia pozostałe 12 142 13 300 7 001 91 173 

  e) pozostałe 0 15 058 5 394 0 0 

2. Koszty ogółem 1 025 793 890 757 949 840 115 108 

  w tym:          

  a) szkolenia obligatoryjne 321 688 279 360 322 480 115 100 

  b) działalność wydawnicza 0 17 027 0 0 0 

  c) Walne Zgromadzenie 122 208 0 0 0 0 

  d) utrzymanie lokalu 70 944 77 659 88 356 91 80 

  e) wynagrodzenia osobowe 268 129 319 956 319 871 84 84 

  f) wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 0 

  g) ubezpieczenia i inne świadczenia 58 291 67 909 67 800 86 86 

  h) odpłatna działalność szkoleniowa 7 918 8 976 4 761 88 166 

  i) nieodpłatna działalność szkoleniowa 23 728 37 473 79 217 63 30 

  j) świadczenia dla członków organów 53 394 2 038 2 479 2620 2154 

  k) pozostałe koszty oddziału 99 494 80 359 64 877 124 153 

3. Pozostałe przychody operacyjne 154 774 29 442 49 725 526 311 

4. Pozostałe koszty operacyjne 341 290 314 874 181 644 108 188 

5. Przychody finansowe 23 614 37 057 52 233 64 45 

6. Koszty finansowe 15 27 0 56 0 

7. WYNIK FINANSOWY -302 186 -305 918 -289 874 99 104 

8. 
Wynik finansowy po korekcie 
o stratę z lat ubiegłych 3 732 -16 044 -114 276 430 3062 

       

Zgodnie z uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 
21 marca 2010 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby 
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Biegłych Rewidentów, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Izby za poprzedni rok 
obrotowy nadwyżka jest zaliczana do przychodów kolejnego roku obrotowego, a niedobór do 
kosztów kolejnego roku obrotowego. Powyższa zasada rozliczenia wyniku finansowego 
dotyczyła także oddziałów (VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, jaki odbył się w 2015 r., 
zmienił te zasady, zgodnie z którymi od roku 2016 wynik finansowy Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów będzie rozliczany z funduszem podstawowym Izby). 
 

Działalność Komisji Rewizyjnej w 2015 r. 
 
Komisja Rewizyjna Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie decyzją VIII Walnego 
Zgromadzenia Biegłych Rewidentów od kwietnia 2015 r. działa w następującym składzie: 
 
Marian Mońka – przewodniczący 
Elżbieta Szambelan-Bakuła – zastępca przewodniczącego 
Krystyna Zajdel – członek 
 
Komisja pracowała według zatwierdzonego harmonogramu i planu pracy, uwzględniając m.in. 
następujące zadania: 

 ocena planu finansowego na 2015 r., 

 ocena udokumentowania przychodów i wydatków za 2015 r., 

 ocena wykonania budżetu za 2015 r., 

 ocena zagospodarowania wolnych środków pieniężnych w 2015 r., 

 ocena realizacji i rozliczenie finansowe szkoleń obligatoryjnych i innych realizowanych 
w 2015 r., 

 ocena funkcjonowania zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej w RO (dotyczące m.in. 
zakresów obowiązków pracowników Biura, podpisanych i realizowanych umów, realizacji 
planów urlopowych), 

 ocena realizacji uchwał VII Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów z dnia 
23 kwietnia 2015 r. 

 
Komisja Rewizyjna kadencji 2015-2019 Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie w roku 2015 
odbyła 4 posiedzenia. Uwagi i wnioski z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna na bieżąco 
przekazywała Radzie Regionalnego Oddziału. Członkowie Komisji Rewizyjnej byli zapraszani na 
posiedzenia Regionalnej Rady. Współpraca Komisji Rewizyjnej z Radą RO układała się 
pomyślnie. 
 
 

X. DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW TERENOWYCH 
 
Regionalny Oddział KIBR w Warszawie zrzesza biegłych rewidentów z Warszawy i okolic  
oraz z Zespołów Terenowych z: Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka oraz Siedlec. Działalność 
Zespołów Terenowych polegała głównie na integracji biegłych rewidentów w regionie, 
poprzez: 

 przekazywanie informacji o aktualnej działalności Oddziału i centralnych władz samorządu 
(KIBR-u), 

 udział przedstawicieli ww. Zespołów w posiedzeniach Rady Oddziału,  
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 szkolenia własne (samokształcenie) w postaci spotkań w grupach zainteresowania 
biegłych rewidentów (wymiana doświadczeń wynikających z przebiegu badań sprawozdań 
finansowych).  

 
1. Zespół Terenowy w Ciechanowie. 

 
Zespół Terenowy w Ciechanowie w 2015 r. działał w niezmienionym składzie, a jego prezesem 
pozostał Czesław Defański. Na kwiecień 2016 r. zaplanowane jest spotkanie wyborcze w 
Zespole. 
 
2. Zespół Terenowy w Siedlcach. 

 
W dniu 10 grudnia 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Terenowego Zespołu Biegłych 
Rewidentów w Siedlcach. W wyniku głosowania do Rady Zespołu wybrano następujące osoby: 
Krystyna Plichta – prezes 
Jadwiga Szcześniak – zastępca prezesa 
Barbara Smarzewska – sekretarz 
Leszek Marciniuk – skarbnik 
Jan Matusik – członek 
 
3. Zespół Terenowy w Ostrołęce. 
 
Na spotkaniu wyborczym w dniu 22 grudnia 2015 r., na wniosek biegłych rewidentów z tego 
regionu, zawieszono działalność Zespołu Terenowego w Ostrołęce. Wniosek został 
jednogłośnie zatwierdzony przez Regionalną Radę Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie 
na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2016 r. 
 
4. Zespół Terenowy w Płocku. 
 
W dniu 9 listopada 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Terenowego Zespołu Biegłych 
Rewidentów w Płocku. W wyniku głosowania do Rady Zespołu wybrano następujące osoby: 
Ksenia Magierska – prezes 
Joanna Giszczak – członek 
Iwona Laszuk – członek 
Helena Kamińska – członek 
Tadeusz Kwaterski – członek 
Celina Olszewska – członek 
Jerzy Sztylko - członek 
 
W Zespole Terenowym w Płocku w 2015 r. powołano również zespoły. Składy poszczególnych 
Zespołów przedstawiają się następująco: 
 
Zespół ds. szkolenia: 
Celina Olszewska – przewodnicząca 
Ewa Raczyńska – zastępca przewodniczącej 
Helena Kamińska – członek 
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Zespół ds. współpracy z organizacjami społeczno-zawodowymi i publicznymi: 
Tadeusz Kwaterski – przewodniczący 
Halina Ponczkowska – zastępca przewodniczącego 
Krystyna Migdalska – członek 
 
Zespół ds. opiniowania aktów prawnych i spraw statutowo-organizacyjnych: 
Iwona Laszuk – przewodnicząca 
Jerzy Sztylko – zastępca przewodniczącej 
Joanna Giszczak – członek 
Grażyna Golat – członek 
 

XI. POMOC MERYTORYCZNA 
 
1. Konsultacje. 
 
Regionalny Oddział KIBR w Warszawie w 2015 r. zapewniał biegłym rewidentom korzystanie  
z konsultacji na tematy zawodowe poprzez działanie Komisji ds. wsparcia merytorycznego. 
Konsultacje udzielane były przez członków Komisji i Rady Oddziału bezpośrednio w Oddziale 
lub za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Każdy biegły rewident miał również 
możliwość skorzystać z koleżeńskiej porady i pomocy merytorycznej np. podczas spotkań 
Klubu Biegłego Rewidenta i Klubu Seniora. 
 
 


