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Magicznych Świąt wypełnionych radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek, 

Nowego 2016 Roku spełniającego wszelkie marzenia, 

pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia 

Życzy w imieniu Rady Regionalnego Oddziału KIBR  

w Łodzi oraz pracowników biura 

Prezes Regionalnej Rady  

Regionalnego Oddziału KIBR w Łodzi 

Izabela Maciejewska 
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WYBORY – NOWE WŁADZE 

24 kwietnia 2015 roku w Centrum Konferen-

cyjno - Bankietowym RUBIN na ul. Lodowej 

94 w Łodzi odbyło się Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo – Wyborcze Biegłych Re-

widentów Regionalnego Oddziału Krajowej 

Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi. W toku 

obrad wybrano nowe władze Regionalne-

go Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewi-

dentów w Łodzi. 

 

PROGRAM DZIAŁANIA REGIONALNEJ RADY 

NA LATA 2015 – 2019 

Regionalna Rada opracowała i udostępni-

ła na stronie internetowej Oddziału pro-

gram działania na lata 2015 – 2019 
http://lodz.kibr.org.pl/pl/2490.. 

Członkowie Regionalnej Rady dokonali 

podziału zadań i podjęli decyzję o powo-

łaniu, wzorem poprzedniej kadencji, komisji 

tematycznych, których zadaniem będzie 

wspieranie działań Regionalnej Rady. 

 

KOMISJE  REGIONALNEJ RADY  

W VII KADENCJI 

Komisja ds. integracji 

1. Małgorzata Wołosz – przewodni-

cząca 

2. Agnieszka Kryśkiewicz – Burnos – 

członek 

3. Krystyna Kubicka – członek 

4. Piotr Bujnowicz – członek 

5. Janina Chmielewska - członek 
6. Beata Staniewska – członek 

7. Krzysztof Wesołowski  - członek 

 

Komisja Szkoleniowa 

1. Hanna Szeląg – przewodnicząca 

2. Agnieszka Kryśkiewicz – Burnos 

– członek 

3. Anna Makal – członek 

4. Małgorzata Wołosz  - członek 

 

 

Komisja ds. opiniowania aktów prawnych 

1. Małgorzata Wojtczak – przewodni-

cząca 

2. Janusz Czyż– z-ca przewodniczącej 

3. Barbara Cwanek – Łasecka – czło-

nek 

4. Bogusława Kielan – Kuźnicka – czło-

nek 

5. Agnieszka Kryśkiewicz- Burnos 

– członek 

6. Tomasz Pietrzak - członek 

 

Komisja ds. odznak i medali KIBR 

1. Barbara Kumor – przewodnicząca, 

2. Zygmunt Młynarczyk– z–ca prze-

wodniczącej, 

3. Jadwiga Architekt– członek, 

4. Wiesława Kabat– członek. 

5. Anna Jatczak -  członek 

 

Komisja ds. wizerunku biegłego rewidenta 

1. Anna Stasiak - przewodnicząca  

2. Agnieszka Racińska - z-ca przewod-

niczącej 

3. Beata Staniewska - sekretarz 

4. Renata Agacińska - członek 

5. Olga Gricuk  - członek 

 

MEDALE I ODZNACZENIA 

 

Na podstawie postanowienia nr 

161/24/2013 Kibr z dnia 15.01.2013 r w spra-

wie ustanowienia medalu i odznaki KIBR 

oraz przyjęcia procedury ich przyznawania 

(z późniejszymi zmianami) Komisja ds. od-

znak i medali KIBR działająca przy Regio-

nalnym Oddziale KIBR w Łodzi informuje, że 

każdy biegły rewident ma prawo do zgło-

szenia do odznaczenia siebie lub innego 

biegłego rewidenta.  
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Zgłoszenie powinno zawierać: 

1. dane osobowe, 

2. kserokopię dyplomu biegłego księ-

gowego, 

3. wpis do rejestru biegłego rewidenta 

– data i numer, 

4. wyszczególnienie aktywności  

w strukturach regionalnych i krajo-

wych samorządu biegłych rewiden-

tów, 

5. udział w spotkaniach środowisko-

wych, zjazdach biegłych rewiden-

tów, 

6. opracowania materiałów i wykła-

dów na szkolenia biegłych rewiden-

tów, 

7. wykształcenie – rok ukończenia i ty-

tuł, 

8. formę wykonywania zawodu, 

9. oświadczenie o niezaleganiu  

w płaceniu składek członkowskich, 

10. posiadane odznaczenia państwo-

we, samorządowe i inne. 

 

CZŁONKOWIE NASZEGO ODDZIAŁU  

W ORGANACH KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH 

REWIDENTÓW 

Krzysztof Burnos – prezes Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów przewodniczący 

Komisji ds. współpracy międzynarodowej, 

przewodniczący Komisji ds. komunikacji 

Izabela Maciejewska – członek Komisji 

Szkoleniowej 

Anna Stasiak – członek Komisji ds. Standa-

ryzacji usług świadczonych przez biegłych 

rewidentów  

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos – członek 

Komisja ds. etyki 

Jadwiga Architekt – członek Kapituły me-

dalu KIBR 

Barbara Kumor – członek Kapituły medalu 

KIBR 

 

 

 

 

 

Z KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

OPINIOWANIE AKTÓW PRAWNYCH 

Komisja ds. opiniowania aktów prawnych 

zaopiniowała i przekazała swoje uwagi  

w dniu 19 listopada 2015 r. do założeń pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie , podmio-

tach uprawnionych do badania sprawoz-

dań  finansowych oraz  niektórych innych 

ustaw.  Główne uwagi dotyczyły propozycji 

niekorzystnych zapisów, uderzających  

w małe firmy audytorskie, które wykraczają 

poza zakres Dyrektywy. 

Dotyczyło to m.in.: 

1)organizacji wewnętrznej i organizacji pra-

cy podmiotów uprawnionych do badania, 

2) propozycji nadania KNA uprawnień do 

weryfikacji dokumentacji innych usług po-

nad badania sprawozdań finansowych–  

w sytuacji braku standardów zawodowych 

dla świadczenia innych usług, 
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3) propozycji kontroli w podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych badających nie-JZP, 

4) wprowadzenia sankcji większej niż we 

wszystkich  innych zawodach zaufania pu-

blicznego, 

5) narzucenie limitów wynagrodzeń za 

usługi podlegające warunkowemu świad-

czeniu dla badających MŚP, 

 

 

INTEGRACJA 

Czym może być integracja w odnie-

sieniu do biegłych rewidentów? Nie pracu-

jemy w jednej firmie, ani nie łączą nas 

wspólne interesy. Jak tu się integrować i po 

co?  Zastanawialiśmy się nad formułą inte-

gracji dla grupy osób, która z pozoru wyda-

je się być nie do „sklejenia”.  Postawiliśmy 

na kontakty międzyludzkie - ich częstotli-

wość i intensywność. To daje nam szansę 

na wzajemną akceptację i umożliwia  przy-

jęcie wspólnych systemów wartości  i norm 

moralnych.  

Komisja ds. integracji kontynuuje  prace 

komisji ds. kulturalno - oświatowej z kadencji 

2011-2015.  

Zadaniem Komisji jest organizowanie spo-

tkań dla łódzkiego środowiska biegłych 

rewidentów, które mają na celu: 

 integrację środowiska biegłych, 

 integrację środowiska biegłych z in-

nymi zawodami z którymi biegli 

współpracują (min. doradcami po-

datkowymi, prawnikami, księgowy-

mi itp.). 

 

W nowej kadencji Komisja zrealizowała już  

imprezy integracyjne: 

 

 Piknik Szkółka leśna Źródlska/Grotniki 

–maj 2015, 

 Hotel Minister, Teatr Powszechny  

w Łodzi –– listopad 2015 

 

Obecnie komisja kończy przygotowania do 

imprezy integracyjnej o charakterze klubo-

wym, która odbędzie się  w ostatni week-

end karnawału   5 lutego 2016 roku (piątek) 

 

 

w godzinach popołudniowo-wieczornych.  

Główną atrakcją imprezy będzie degusta-

cja nalewek poprowadzona profesjonalnie 

przez prezentera, którego niektórzy pamię-

tają z degustacji whisky. W trakcie imprezy  

przewidziany jest ciepły posiłek obiadowy 

serwowany do stołów oraz zimny bufet  

w postaci szwedzkiego stołu.   Impreza od-

będzie się w jednej z łódzkich restauracji 

przy ul. Piotrkowskiej. Zachęcamy biegłych 

do uczestnictwa!  Bliższe informacje przeka-

żemy zaraz po Nowym Roku.  

Tradycją stało się organizowanie imprez 

plenerowych o charakterze pikniku w cie-

plejszych miesiącach roku. Komisja planuje  

w maju lub czerwcu 2016 roku wyjazd do 

Grotnik, do znanej nam z wcześniejszych 

imprez szkółki leśnej. Spotkanie z leśniczym 

dostarczy nam wielu wspaniałych wrażeń.  

Liczymy na udział naszych biegłych. 

 

Nadal będą organizowane wyjścia lub 

wyjazdy do teatrów/filharmonii. Komisja 

planuje je z częstotliwością co najmniej 

dwa razy w roku. 

 

We współpracy z Komisją Szkoleniową po 

raz pierwszy chcemy zorganizować szkole-

nie wyjazdowe. Ankieta przeprowadzona 

wśród biegłych rewidentów wskazała, że 

dużym zainteresowaniem mogą się cieszyć 

wycieczki do stolic krajów europejskich. 

Dlatego szkolenie planujemy połączyć z 3-

4 dniową wycieczką do Berlina. Nie jest 

jeszcze ustalone czy będzie to szkolenie 

obligatoryjne czy dające możliwość samo-

kształcenia. Termin - pierwsza połowa 

czerwca 2016 roku. Szczegóły już wkrótce. 

 

W imprezach integracyjnych uczestniczy 

wielu biegłych rewidentów i mamy nadzie-

ję,  że każdego roku będzie ich przybywać. 

Komisja docenia  udział biegłych rewiden-

tów w organizowanych przez siebie przed-

sięwzięciach, zwłaszcza że większość im-

prez jest odpłatna.  Wsparcie finansowe ze 

strony Rady  łódzkiego Oddziału oraz Rady 

Krajowej KIBR pozwala czasem obniżyć 

odpłatność za udział w eventach. Trzeba 

jednak przyznać, że osobiste zaangażowa-

nie finansowe biegłych występuje niemal 

zawsze.  To czyni nasze imprezy jedyne w 

swoim rodzaju.  Chcemy poczuć, że jeste-

śmy.  
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Wspólne spotkania dają biegłym rewiden-

tom możliwość wytchnienia od  trudów  

i stresów dnia codziennego. Dają także 

szansę na wymianę poglądów na tematy 

zawodowe oraz na prowadzenie rozmów  

w  nieco luźniejszej atmosferze.  Spotkania 

sprzyjają zawieraniu znajomości oraz na-

wiązywaniu kontaktów towarzyskich i za-

wodowych. 

 

Członkowie komisji zamierzają kontynuo-

wać oraz  intensyfikować działania mające 

na celu integrację biegłych rewidentów  

i zwracają się z prośbą  do środowiska bie-

głych o udział w organizowanych przez nas 

spotkaniach. 

 

Prosimy również o zgłaszanie na adres biura 

Oddziału własnych inicjatyw i pomysłów 

organizacji takich imprez. 

 

 

 

SZKOLENIA 

Celem działania Komisji Szkoleniowej jest 

realizowanie funkcji doradczo – konsulta-

cyjnych na rzecz Regionalnej Rady w zakre-

sie działalności szkoleniowej realizowanej 

przez Oddział. 

Kierunki działania Komisji Szkoleniowej: 

W celu zapewnienia wysokiej jakości ba-

dań sprawozdań finansowych i innych 

usług biegłego rewidenta Komisja Szkole-

niowa będzie organizować: 

 szkolenia obligatoryjne, 

 szkolenia fakultatywne, obejmujące: 

o Warsztaty produktowe jako 

wsparcie biegłych 

rewidentów w zakresie 

doboru systemów do 

badania sprawozdań 

finansowych,  

o Akademię Podatkową, 

o Akademię Rachunkowości  

i Rewizji Finansowej 

 spotkania poniedziałkowe. 

W celu ochrony interesów zawodowych – 

przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji 

będą organizowane spotkania środowi-

skowe lub szkolenia  z zakresu negocjacji 

cen. 

 

 

M

a

ł

g

o

r

z

a

 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe zainte-

resowanie biegłych oraz potencjalne zain-

teresowanie nowymi tematami Komisja 

Szkoleniowa podjęła decyzję o tematach 

szkoleń obligatoryjnych, które zostaną 

przeprowadzone w naszym Oddziale  

w 2016 roku:  

Moduł I – Podatek dochodowy w księgach 

rachunkowych i sprawozdaniu finansowym 

– aktualny stan prawny (16 h); 

Moduł III – Przychody – rachunkowość i re-

wizja finansowa (16 h);  

Moduł V – Dokumentowanie procesu ba-

dania w sposób zgodny z wymogami MSRF 

(16 h);  

Moduł VIII – Usługi biegłego rewidenta inne 

niż badanie sprawozdań finansowych 

w aktualnym stanie prawnym (16 h); 

Moduł IX – Ryzyka specyficzne dla wybra-

nych branż (8 h); 

Moduł X – Wartość godziwa wg MSSF oraz 

ustawy o rachunkowości (16 h); 

Moduł XI – Bilansowo-podatkowe aspekty 

likwidacji i upadłości podmiotów gospo-

darczych (8 h); 

Moduł XIII – Badanie sprawozdań finanso-

wych małych i średnich jednostek (16 h); 

Moduł XIV – Organizacja systemu kontroli 

jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu 

uprawnionego (8 h); 

Moduł XV – Podział, łączenie i przekształ-

canie jednostek w świetle ustawy o rachun-

kowości i MSSF w aspekcie bilansowym  

i podatkowym (8 h); 

 

Komisja Szkolenia wspólnie z   Komisji ds. 

integracji planuje szkolenie wyjazdowe.  

Po przeanalizowaniu wykonania  szkoleń 

fakultatywnych w poprzedniej kadencji  

Komisja określiła obszary tematyczne szko-

leń fakultatywnych w 2016: 

 zmiany w podatkach, 

 narzędzia wspierające proces 

dokumentowania rewizji finan-

sowej, 

 warsztaty z Międzynarodowych 

Standardów Badania, 

 szkolenia miękkie, 
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Po konsultacji z biegłymi rewidentami bę-

dącymi wizytatorami Komisja Szkoleniowa 

wyznaczyła na 2016 rok następujące tema-

ty / harmonogram szkoleń poniedziałko-

wych: 

1. wprowadzenie do cyklu szkoleń - 

omówienie nowych procedur kon-

trolnych – związanych z wymaga-

niami KKN,  

2. polityka kontroli jakości w firmie au-

dytorskiej – zakres i dokumentowa-

nie, 

3. przejście przez poszczególne ele-

menty Planowania badania takie 

jak: 

 akceptacja klienta i rozpoznanie 

jego działalności, 

 wyznaczenie ryzyk związanych  

z biznesem klienta i ustalenie ryzyk 

związanych z badaniem, 

 wyznaczenie ryzyk związanych ze 

stwierdzeniami dla sald i grup 

transakcji, 

 ustalenie istotności, 

 kontrola wewnętrzna,   

 wyznaczenie kluczowych obsza-

rów badania, 

 strategia badania, 

 wybór próby, 

4. udokumentowanie badania po-

szczególnych obszarów sprawozda-

nia finansowego, 

5. zakończenie badania, przegląd 

kompletności przez biegłego, 

6. przegląd jakości zlecenia (weryfika-

cja, kryteria doboru zleceń podle-

gających weryfikacji w firmie audy-

torskiej),  

7. podsumowanie badania – formu-

łowanie opinii, raportu i innych do-

kumentów kończących badanie. 

 

Pierwsze spotkanie poniedziałkowe odbę-

dzie się 4 stycznia 2016 i poprowadzone 

będzie przez Agnieszkę Kryśkiewicz -  Bur-

nos. 

Komisja Szkoleniowa w ramach szkoleń od-

płatnych zaproponuje szkolenia ze zmian  

w podatkach. 

 

 

ZASADY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

OD 2015 ROKU 

Liczba godzin obligatoryjnego doskonale-

nia 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 prze-

prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych 

Rewidentów lub jednostkę uprawnioną, 

2) co najwyżej 48 godzin samokształcenia. 

W każdym roku kalendarzowym biegły re-

wident jest zobowiązany do odbycia mini-

malnej liczby godzin obligatoryjnego do-

skonalenia zawodowego, która wynosi 24 

godziny lekcyjne, w tym: 

1) co najmniej 16 godzin szkolenia przepro-

wadzonego przez Krajową Izbę Biegłych 

Rewidentów lub jednostkę uprawnioną, 

2) co najwyżej 8 godzin samokształcenia. 

Oznacza to, że biegły rewident ma obo-

wiązek w każdym roku odbyć co najmniej 

24 godziny szkolenia (w tym nie więcej niż 

8 godzin samokształcenia), co da łącznie 

po trzech latach 72 godziny szkolenia (w 

tym nie więcej niż 24 godziny samokształ-

cenia). Dodatkowo biegły rewident jest 

zobowiązany uzupełnić odbyte minimum 

szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym 

co najwyżej 24 godziny samokształcenia)  

w dowolnym roku przed zakończeniem 

okresu rozliczeniowego. Na zakończenie 

okresu rozliczeniowego biegły rewident 

musi wykazać 120 godzin odbytego szkole-

nia (w tym nie więcej niż 48 godzin samo-

kształcenia). 

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego obejmuje 3 

kolejno następujące po sobie lata kalenda-

rzowe. Pierwszy z okresów rozliczeniowych 

rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2015 r. i koń-

czy dnia 31 grudnia 2017 r. 
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Uchwała nr 2751/51a/2015 - 

http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwal

y/uchwala_2751-51a-2015.pdf 

Komunikat nr 49/2015 - 

http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komuni

katy/komunikat_2015_49.pdf 

Przykłady - 

http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komuni

katy/komunikat_2015_49_przyklady.pdf 

Komunikat nr 59/2015 - 

http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komuni

katy/komunikat_2015_59.pdf 

Przykłady - 

http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komuni

katy/komunikat_2015_49_przyklady.pdf 

Komunikat nr 59/2015 - 

http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komuni

katy/komunikat_2015_59.pdf 

 

 

Od 2015 roku cześć obligatoryjnego dosko-

nalenia zawodowego biegły rewident mo-

że odbyć w ramach samokształcenia za-

wodowego. 

Odbycie samokształcenia zawodowego 

biegły rewident potwierdza złożonym przez 

siebie oświadczeniem, które powinno za-

wierać: imię i nazwisko oraz numer wpisu do 

rejestru biegłego rewidenta, sposób odby-

wania samokształcenia zawodowego, ter-

min, liczbę godzin i zakres tematyczny sa-

mokształcenia. 

 

 

Samokształcenie zawodowe biegły rewi-

dent odbywa przez: 

1. uczestnictwo w konferencjach lub 

2. pracę dydaktyczną, naukowo-

dydaktyczną lub naukową, lub 

3. uczestnictwo w studiach wyższych, 

studiach trzeciego stopnia, studiach 

podyplomowych, lub 

4. uczestnictwo w szkoleniach prze-

prowadzanych w formie stacjonar-

nej lub w formie kształcenia na od-

ległość z wykorzystaniem sieci Inter-

net (e-learning), lub 

5. uczestnictwo w kursach kształcenia 

teoretycznego i praktycznego, lub 

6. udział w opracowywaniu projektów 

aktów prawnych, lub 

7. napisanie wydanych lub przyjętych 

do druku publikacji w formie książki, 

rozdziału w książce, artykułu w cza-

sopiśmie fachowym, lub 

8. opracowanie wydanego programu 

multimedialnego, lub 

9. prowadzenie kursów, wykładów, 

wygłaszanie referatów na konfe-

rencjach lub szkoleniach. 

Komunikat nr 50/2015 z dnia 10 lutego 2015 

r. w sprawie potwierdzenia przez biegłego 

rewidenta odbycia samokształcenia za-

wodowego. - dostępny na stronie interne-

towej 

http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komuni

katy/komunikat_2015_50.pdf 

Oświadczenie – do pobrania ze strony 

https://kibr.org.pl/pl/szkolenia 

Komunikat nr 60/2015 z dnia 23 czerwca 

2015 r. w sprawie tematyki oraz liczby go-

dzin zaliczanych przez poszczególne formy 

samokształcenia. dostępny na stronie inter-

netowej 

http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komuni

katy/komunikat_2015_60.pdf 
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http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwaly/uchwala_2751-51a-2015.pdf
http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komunikaty/komunikat_2015_49.pdf
http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komunikaty/komunikat_2015_49_przyklady.pdf
http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komunikaty/komunikat_2015_59.pdf
http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komunikaty/komunikat_2015_49_przyklady.pdf
http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komunikaty/komunikat_2015_59.pdf
http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komunikaty/komunikat_2015_50.pdf
http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komunikaty/komunikat_2015_50_zal_oswiadczenie.doc
http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komunikaty/komunikat_2015_60.pdf
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Termin złożenia przez biegłego rewidenta 

oświadczenia o samokształceniu  

w okresie rozliczeniowym ODZ 2015-2017 

Rok 2015 

31 grudnia 2015 r. – w przypadku, gdy bie-

gły rewident w 2015 roku reali-

zuje wyłącznie minimum  

24-godzinne, z czego 16 go-

dzin odbędzie jako szkolenie 

przeprowadzone przez KRBR 

lub jednostkę uprawnioną, 

zwane dalej „szkoleniem pod-

stawowym” natomiast 8 go-

dzin jako samokształcenie, 

istnieje bezwzględna koniecz-

ność złożenia przez biegłego 

rewidenta oświadczenia o 

samokształceniu w podanym 

terminie. 

Rok 2016 

31 grudnia 2016 r. – w przypadku, gdy bie-

gły rewident w 2016 roku reali-

zuje wyłącznie minimum  

24-godzinne, z czego 16 go-

dzin odbędzie jako szkolenie 

podstawowe natomiast 8 go-

dzin jako samokształcenie, 

istnieje bezwzględna koniecz-

ność złożenia przez biegłego 

rewidenta oświadczenia  

o samokształceniu w poda-

nym terminie. 

Rok 2017 

31 grudnia 2017 r. – to ostateczny termin na 

złożenie oświadczenia o sa-

mokształceniu, jeśli z tej formy 

szkolenia biegły rewident 

chce skorzystać. 

 

                           

W przypadku odbywania przez biegłego 

rewidenta każdego roku kalendarzowego 

24 godzin szkolenia podstawowego, 

oświadczenie o samokształceniu może 

zostać złożone w terminie do ostatniego 

dnia okresu rozliczeniowego ODZ, którego 

oświadczenie dotyczy, tj. do 31 grudnia 

2017 r. 

Przypominamy również, że w okresie rozli-

czeniowym ODZ 2015-2017 biegłemu rewi-

dentowi może zostać uznane odbycie  

w ramach samokształcenia zawodowego 

maksymalnie 48 godzin lekcyjnych szkole-

nia. 

Jeśli nie odbyli Państwo w 2015 roku obliga-

toryjnego doskonalenia zawodowego  

(ODZ) przypominamy, że 

31 grudnia 2015 roku 

mija termin na złożenie wniosku o odbycie 

szkolenia w terminie późniejszym 

Informujemy, że biegli rewidenci, którzy  

w 2015 roku z przyczyn losowych nie mogli 

odbyć obligatoryjnego doskonalenia za-

wodowego w minimalnym wymiarze 24 

godzin mogą złożyć do Krajowej Rady Bie-

głych Rewidentów pisemny wniosek, o wy-

rażenie zgody na odbycie obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego w terminie 

późniejszym. 

Prosimy pamiętać, że do wniosku koniecz-

ne jest dołączenie dokumentacji potwier-

dzającej przyczynę braku możliwości odby-

cia ODZ w danym roku - niespełnienie wy-

magań formalnych, to jest brak kompletu 

dokumentów potwierdzających ważną 

przyczynę, uniemożliwiającą odbycie obli-

gatoryjnego doskonalenia zawodowego  

w wymaganym terminie, skutkuje pozosta-

wieniem wniosku bez rozpoznania. 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów rozpa-

truje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego 

otrzymania i niezwłocznie pisemnie zawia-

damia biegłego rewidenta o jego rozstrzy-

gnięciu. 
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Jeśli KRBR wyrazi zgodę na odbycie przez 

biegłego rewidenta obligatoryjnego do-

skonalenia zawodowego w terminie póź-

niejszym, to w okresie kolejnych dwóch lat 

biegły rewident zobowiązany jest uzupeł-

nić szkolenie do wymiaru godzinowego 

określonego uchwałą Nr 2751/51a/2015 

KRBR z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie 

okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby 

godzin obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego dla biegłych rewidentów, 

tzn. że na koniec okresu rozliczeniowego 

musi uzyskać łącznie 120 godzin obligato-

ryjnego doskonalenia zawodowego. 

 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie 

www.kibr.org.pl w zakładce: Biegli rewi-

denci/Szkolenia 

Zapraszamy do zapoznania się z przepi-

sami dotyczącymi złożenia wniosku o od-

bycie szkolenia w terminie późniejszym: 

Komunikat nr 56/2015 

z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie możli-

wości ubiegania się przez biegłego rewi-

denta o wyrażenie zgody przez Krajową 

Radę Biegłych Rewidentów na odbycie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodo-

wego w terminie późniejszym. 

Wniosek o odbycie szkolenia w terminie 

późniejszym 

Postanowienie nr 71/7/2015 Krajowej Ra-

dy Biegłych Rewidentów z dnia 20 listo-

pada 2015 r. w sprawie procedury rozpa-

trywania wniosków biegłych rewidentów 

o wyrażenie zgody na odbycie obligato-

ryjnego doskonalenia zawodowego  

w terminie późniejszym Załącznik Nr 1 - 

Procedura rozpatrywania wniosków bie-

głych rewidentów o wyrażenie zgody na 

odbycie obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego w terminie późniejszym* 

Załącznik Nr 2 – Wniosek o wyrażenie 

zgody przez Krajową Radę Biegłych Re-

widentów na odbycie obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego w terminie 

późniejszym 

 

*Uwaga: w sytuacjach wyjątkowych, 

uzasadnionych szczególną sytuacją 

biegłego rewidenta, wniosek, o wyraże-

nie zgody na odbycie obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego w terminie 

późniejszym może zostać złożony do 

Biura KIBR, nie później niż do 31 stycznia, 

roku następującego po roku kalenda-

rzowym, w którym biegły rewident zo-

bowiązany był do odbycia obligatoryj-

nego doskonalenia zawodowego. Każ-

de tego rodzaju wyjątkowe zdarzenie, 

powinno być udokumentowane. 

 

PROMOWANIE WIZERUNKU BIEGŁEGO 

REWIDENTA 

 

W ramach podejmowanej działalności  

o charakterze wizerunkowym Regionalny 

Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewiden-

tów w Łodzi objął patronatem dwie kon-

ferencje, które odbyły się w Łodzi na 

Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 

Łódzkiego: Międzynarodową Konferen-

cję Aktualne Problemy Ekonomiczne  

i Społeczne CEST 2015 (Current Econo-

mic and Social Topics International Col-

loquium CEST ic2015) w dniach 16-18 

grudnia 2015 r.i VI Ogólnopolską Konfe-

rencję Naukową SIGMA MARATON Ewo-

lucja rachunkowości w teorii i praktyce 

gospodarczej w dniach 2-4 grudnia  

2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy Państwa do współpracy.  

W przypadku jakichkolwiek inicja-

tyw/uwag, które zechcecie Państwo 

zgłosić w odniesieniu do działalności 

naszego Oddziału zachęcamy do kon-

taktu e-mailowego 

iza.maciejewska@lodz.kibr.pl. 

biuro@lodz.kibr.pl 
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http://www.kibr.org.pl/
http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komunikaty/komunikat_2015_56.pdf
http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komunikaty/komunikat_2015_56_wniosek.doc
http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/stanow_postan/postanowienie_71-7-2015.pdf
http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/stanow_postan/postanowienie_71-7-2015_zal-procedura.pdf
http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/stanow_postan/postanowienie_71-7-2015_zal-wniosek.doc
mailto:iza.maciejewska@lodz.kibr.pl
mailto:biuro@lodz.kibr.pl
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