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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy  

Wszystkiego co najlepsze, 

wiosennych nastrojów, 

ciepłej, radosnej atmosfery, 

miłych spotkań z Najbliższymi 

oraz smacznego jajka 

i mokrego Lanego Poniedziałku 

 
życzy 

 

 

 

 

  

Życzenia Wielkanocne 
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Szanowni Koleżanki i Koledzy, 
 

W pierwszym kwartale  2012 
roku Oddział realizował swoje działania 
w wielu płaszczyznach:  
tj. działalności doradczo-konsultacyjnej 

w zakresie opiniowania projektów regu-

lacji dotyczących wykonywania zawodu 

biegłego  rewidenta, działalności szkole-

niowej oraz działalności mającej na celu 

integrację środowiska.   

   Rozpoczęcie Nowego Roku 

świętowaliśmy wspólnie, w dniu  

14 stycznia br., w którym to odbył się 

pierwszy Bal Karnawałowy biegłego 

rewidenta. Impreza zorganizowana była 

w nowoczesnych i bogato wyposażonych 

pomieszczeniach Centrum Bankietowo – 

Konferencyjnego Rubin. Oddział zaprosił 

do uczestnictwa wielu znanych gości, 

przedstawicieli instytucji, z którymi 

współpracuje jak: Uniwersytet Łódzki, 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych, 

Okręgowa Izba Radców Prawnych, Łódz-

kie Stowarzyszenie Rzeczoznawców 

Majątkowych oraz przedstawiciele władz 

Miasta. Bal został przyjęty z dużym entu-

zjazmem i zadowoleniem uczestników.  

W zakresie działalności szkole-

niowej uruchomiliśmy szkolenia skiero-

wane zarówno do biegłych rewidentów 

jak i adeptów zawodu, w tym szkolenia 

z zakresy Akademii IT - trójstopniowy 

kurs z arkusza kalkulacyjnego Excel, który 

odbywał się w dniach 9 i 12, 16 i 19 oraz 

23 stycznia br. w wynajętej na Wydziale 

Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 

Łódzkiego sali komputerowej. Zajęcia 

poprowadził praktyk – biegły rewident  

p. Bartłomiej Baranowski. 

Oddział uruchomił również szkolenia  

z zakresu Akademii Prawa Gospodarcze-

go biegłego rewidenta. Z tego cyklu 

odbyło się szkolenie w dniu  

08 marca br. dotyczące „Przekształcenia 

spółek kapitałowych w spółki osobowe 

ze szczególnym uwzględnieniem spółki 

komandytowej i komandytowo akcyjnej, 

w aspekcie prawno – podatkowo – finan-

sowym”, które było poprowadzone przez 

p. mecenas Iwonę Kołaczyńską – Wyszo-

grodzką oraz biegłą rewident p. Jadwigę 

Architekt.  

Zostały również utworzone Akademie 

Biegłego Rewidenta: Prawa Podatkowe-

go oraz Rachunkowości i Rewizji Finan-

sowej. Z tych cykli odbyło się już pierw-

sze szkolenie w dniu 26 marca br.  

na temat „Badanie sprawozdania finan-

sowego jednostki samorządu terytorial-

nego – część I,  wybrane problemy bada-

nia bilansu z wykonania budżetu” po-

prowadzone przez biegłą rewident  

p. Małgorzatę Wojtczak.  Z obszaru wie-

dzy tych akademii przygotowywane są 

kolejne ciekawe propozycje tematyczne, 

które będziemy Państwu na bieżąco 

rozsyłać.  

Oddział zorganizował także w dniu 29 

lutego br. nieodpłatne szkolenie z Sędzią 

Sądu Okręgowego w Zielonej Górze  

wizytatorem ds. gospodarczych, reje-

strowych i egzekucyjnych p. Arkadiuszem 

Opalą nt. „Udział biegłego Rewidenta  

w przekształcaniu osoby fizycznej  

w jednoosobową spółkę kapitałową”. 

Szkolenie cieszyło się dużym uznaniem ze 

strony uczestników. Planowane jest 

również zorganizowanie kolejnego spo-

tkania z p. Sędzią Opalą nt. „Odpowie-

dzialność dyscyplinarna i cywilnoprawna 

biegłego rewidenta przy wykonywaniu 

zawodu”, które miałoby się odbyć w dniu 

18.05.br. 

Oddział współpracuje również z organi-

zacjami zaprzyjaźnionymi takimi jak np. 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódz-

kiego.  W tym roku przystąpił do współ-

organizacji pierwszej w Polsce Konferen-

cji nt. „Lean Accounting” mającej się 

odbyć w dniach 25-26 kwietnia br.  

Konferencja poprzez wybrane zagadnie-

nia jak np. „Badanie sprawozdań finan-

sowych w szczupłym przedsiębiorstwie”, 

„Rola biegłego rewidenta we wdrażaniu 

koncepcji Lean w jednostkach sektora 

finansów publicznych” oraz uczestnic-

twie w panelach dyskusyjnych przedsta-

wicieli środowiska biegłych rewidentów 

rejonu łódzkiego aktywnie wspiera bu-

dowę wizerunku biegłego rewidenta w 

świecie biznesu, nauki i sektora finansów 

publicznych. 

Druga połowa roku tradycyjnie 

już przebiegnie pod znakiem szkoleń 

obligatoryjnych. Jak co roku zaproponu-

jemy Państwu wszystkie możliwe tematy, 

przy czym planowane jest jedno szkole-

nie połączone z wyjazdem krajowym. 

Szczegóły zostaną przedstawione w 

ofercie szkoleniowej w połowie czerwca 

br.  

Na uwagę zasługuje fakt zmiany wyma-

ganej liczby godzin obligatoryjnego do-

skonalenia w roku 2012 wydane przez 

KRBR w Komunikacie nr 2 z dn. 7 lutego 

br. w wymiarze 24 godzin  zamiast do-

tychczasowych 40 dla biegłych niewyko-

nujących zawodu oraz wydanie przez 

KRBR Komunikatu nr 5/2012 z dnia 7 

lutego br. w sprawie obowiązku opłaca-

nia opłat za nadzór przez podwykonaw-

ców www.kibr.org.pl/komunikaty 

Rok 2012 jest rokiem obcho-

dów XX – Lecia KIBR wobec czego Rada 

Oddziału planuje zorganizować uroczyste 

obchody tego jubileuszu., na które ser-

decznie Państwa zaprasza. Informacje w 

tej sprawie będą rozsyłane w terminie 

późniejszym. 

Mam nadzieję, że dzięki zaanga-

żowaniu władz Oddziału, pracowni-

ków biura  oraz wielu biegłych rewi-

dentów  w podejmowanych inicja-

tywach, rok 2012 będzie obfitował w 

realizacje planowanych projektów,  

przyczyniając się do podnoszenia 

rangi naszego zawodu. 

 

Prezes Regionalnej Rady 

KIBR Oddział w Łodzi 

 

Izabela  

Maciejewska 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia Oddziału: 

http://www.kibr.org.pl/komunikaty
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Komisja ds. rozwoju usług biegłe-
go rewidenta w sektorze MŚP 
 
W ramach działalności komisji 
odbyło się spotkanie w Minister-
stwie Finansów mające na celu 
zidentyfikowanie możliwości 
sfinansowania przez Bank Świato-
wy przygotowania rozwiązania 
informatycznego wspierającego 
badania sprawozdań finansowych 
zgodnie z MSRF. W celu potwier-
dzenia faktycznego zainteresowa-
nia ze strony biegłych rewidentów 
tym projektem komisja przygoto-
wała i rozesłała ankiety. W okresie 
3 miesięcy otrzymano ok. 550 
odpowiedzi. Zdecydowana więk-
szość z nich wyraża oczekiwania 
kontynuowania przez KRBR działań 
w tym zakresie. Wyniki badań 
opinii biegłych rewidentów zosta-
ną również opublikowane w for-
mie syntetycznej, na stronie 
www.kibr.org.pl.  
 
 
W związku z europejskim proce-
sem konsultacji projektów nowej 
dyrektywy oraz rozporządzenia 
Komisji Europejskiej w sprawie 
badań sprawozdań finansowych 
powołana została przy FEE mię-
dzynarodowa grupa doradcza  
Audit Policy Task Force reprezen-
tująca perspektywę mniejszych 
firm audytorskich (MŚFA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Członkiem grupy został Krzysztof 
Burnos.  
Jednym z podstawowych postula-
tów jest nieograniczanie kompe-
tencji samorządów biegłych rewi-
dentów w obszarze kontroli jako-
ści realizowanej przez KKN w 
sektorze badań sprawozdań pod-
miotów nie będących jednostkami 
zainteresowania publicznego oraz 
prawne zapewnienie proporcjo-
nalnego stosowania  
 
 
Komisja ds. standaryzacji usług 
biegłego rewidenta 
 
Prace komisji skupiają się aktual-
nie na kompletowaniu analiz 
niezgodności regulacyjnych mię-
dzy aktualną treścią ustawy o 
rachunkowości oraz ustawy o 
biegłych rewidentach a postano-
wieniami Międzynarodowych  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Standardów Rewizji Finansowej w 
wersji z 2009 roku. Wśród rozpo-
znanych istotnych różnic jest 
forma i zakres opinii i raportu 
uzupełniającego z zakończenia 
badania sprawozdania finansowe-
go, które w MSRF noszą miano 
sprawozdania biegłego rewidenta.  
MSRF przewidują krótszą formę 
dokumentu opiniującego zbadane 
sprawozdanie finansowe. Rezulta-
ty prac komisji będą stanowiły 
podstawę dostosowania krajo-
wych regulacji prawnych w związ-
ku z zamierzonym przez Parlament 
Europejski przyjęciem MSRF do 
stosowania przy badaniach spra-
wozdań finansowych we wszyst-
kich krajach członkowskich UE. 
 
Pytanie odnośnie prac obu komisji 
prosimy kierować pod adres  
 
krzysztof.burnos@kibr.org.pl. 
 

Członek Regionalnej Rady 
KIBR Oddział w Łodzi 

 

Krzysztof 

Burnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Komisja ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP; Komisja 
ds. standaryzacji usług biegłego rewidenta 
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Komisja ds. etyki 
 
W lutym 2012 IESBA (International 
Ethics Standards Board for Accoun-
tants) opublikował dokument kon-
sultacyjny poświęcony zmianie defi-
nicji zespołu wykonującego zlecenie 
(engagement team). Aktualna defi-
nicja zespołu brzmi następująco: 

„Wszyscy partnerzy i cały personel 
wykonujący zlecenie, jak również 

wszystkie osoby zaangażowane przez 
podmiot lub podmiot należący do 
sieci, które przeprowadzają procedu-
ry atestacyjne związane ze zlece-
niem. Pojęcie to nie obejmuje ze-
wnętrznych ekspertów zaangażowa-
nych przez podmiot lub podmiot 
należący do sieci”. W związku z wąt-
pliwościami interpretacyjnymi IESBA 
proponuje rozszerzenie tej definicji o 
zastrzeżenie, że „zespół nie obejmu-

je osób realizujących funkcję audytu 
wewnętrznego a zapewniających 
bezpośrednią pomoc biegłemu rewi-
dentowi w realizacji procedur bada-
nia zgodnie z MSRF 610 Korzystanie z 
wyników pracy audytorów we-
wnętrznych”.  
Aktualnym przedmiotem prac komi-
sji jest opracowanie wytycznych w 
sprawie zasad kalkulacji cen za ba-
danie sprawozdań finansowych, 
które miałyby charakter promujący 
dobrą praktykę a więc dokumentu  
o charakterze nieregulacyjnym. 
 
 

 

 

Komisja ds. Etyki 

 

Agnieszka  

Kryśkiewicz-Burnos
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