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Regionalny Oddział KIBR w Łodzi 

 Izabela Maciejewska 

Prezes 

Regionalnej Rady RO KIBR w Łodzi 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

 

Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów w Łodzi: 

 współdziała z organami Krajowej 

Izby Biegłych Rewidentów;  

 integruje środowisko biegłych rewi-

dentów poprzez organizację spo-

tkań środowiskowych i imprez kultu-

ralnych;  

 prowadzi mediacje pomiędzy bie-

głymi rewidentami lub podmiotami 

uprawnionymi do badania spra-

wozdań finansowych;  

 współpracuje z regionalnymi organi-

zacjami społecznymi  

i samorządowymi;  

 zapewnia przepływ informacji mię-

dzy Krajową Radą Biegłych Rewi-

dentów a środowiskiem biegłych 

rewidentów;  

 podejmuje i  prowadzi działania 

zmierzające do zapewnienia wyso-

kiego poziomu wykonywania zawo-

du biegłego rewidenta;  

 współpracuje z organami Krajowej 

Izby Biegłych Rewidentów  

w zakresie nadzoru nad należytym 

wykonywaniem zawodu przez 

członków Oddziału i przestrzegania  

zasad etyki zawodowej;  

 współpracuje z podmiotami upraw-

nionymi do badania sprawozdań fi-

nansowych;  

 świadczy pomoc kandydatom na 

biegłych rewidentów i podmiotom 

uprawnionym do badania spra-

wozdań finansowych, w tym 

zwłaszcza w zakresie organizacji 

praktyk i aplikacji;  

 prowadzi bezpłatne szkolenia warsz-

tatowe i odpłatną działalność szko-

leniową, w szczególności szkolenia 

w ramach obligatoryjnego dosko-

nalenia zawodowego biegłych re-

widentów. 

 

 

Rola Regionalnych oddziałów w kontekście 

zmian do Ustawy o Biegłych Rewidenta. 

 

W naszej ocenie oddziały regionalne peł-

 

Najważniejsze cele realizowane w latach 

2011 – 2015. 

 

Rada Regionalnego Oddziału  KIBR w Łodzi  

zrealizowała założenia IX Regionalnego 

Zjazdu Biegłych Rewidentów z kwietnia 

2011r. Podjęła również szereg nowych ini-

cjatyw. Zorganizowaliśmy dwie konferen-

cje. Byliśmy współorganizatorem 4-ch kon-

ferencji  

z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu 

Łódzkiego oraz 2ch organizowanych przez 

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawo-

dowych Zawodów Zaufania Publicznego. 

Uczestniczyliśmy  w spotkaniach z przedsię-

biorcami, spotkaniu z Prezydentem Miasta 

Łodzi, spotkaniach z Kołami Studenckimi. 

Czteroletnia działalność Rady oparta była 

na działaniach o charakterze legislacyj-

nym, integracyjnym, edukacyjnym oraz  

współpracy z innymi organizacjami. Duży 

nacisk położony był na integrację środowi-

ska  biegłych rewidentów  poprzez organi-

zację różnego rodzaju spotkań środowisko-

wych oraz  imprez o charakterze kulturalno-

oświatowym. Odbyły się spotkania środowi-

skowe  

z przedstawicielami KRBR, KKN i Sądu Dys-

cyplinarnego oraz szkolenia obligatoryjne i  

fakultatywne. Formułowaliśmy  stanowiska 

dotyczące  opiniowania aktów prawnych  

w tym  m.in. do Ustawy o Biegłych Rewi-

dentach i Ustawy o Rachunkowości oraz 

zmian do statutu KIBR. Powstał punkt kon-

sultacyjny dla biegłych rewidentów .  Rada 

Oddziału zarekomendowała biegłych re-

widentów do medali i odznak KIBR. KRBR 

przyznała  

7 medali i 49 odznak dla biegłych rewiden-

tów z naszego oddziału.  
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Działalność Regionalnej Rady Biegłych 

Rewidentów realizowana była w mijającej 

kadencji w obszarach: 

WSPARCIE: 

 rynek usług 

 trendowy spadek cen za czynności 

rewizji finansowej 

 edukacja 

 punkt konsultacyjny 

 Klub seniora 

LEGISLACJA 

 opiniowanie aktów prawnych 

 inicjatywy legislacyjne 

WIZERUNEK BIEGŁEGO REWIDENTA 

 konferencje 

 warsztaty 

 spotkania 

 współpraca z innymi organizacjami 

 materiały wizerunkowe 

 Facebook 

INTEGRACJA: 

 biegłych rewidentów 

 z innymi organizacjami 

 Klub Piechura 

 spotkania środowiskowe 

ORGANIZACJA REGIONALNEGO ODDZIAŁU 

 działalność samorządowa 

 automatyzacja 

 Komisje 

 Kluby 

Integracja środowisk Łódzkiego Porozu-

mienia Samorządów Zawodów Zaufania 

Publicznego. 

 

W ramach integracji 11 kwietnia 2015 roku 

odbędzie się spotkanie Samorządów Za-

wodów Zaufania Publicznego  

„WSPÓŁPRACA I INTEGRACJA”, podczas 

którego zostanie wygłoszony przez prof. UŁ. 

dr hab. Justynę Jurewicz wykład okoliczno-

ściowy „Zawody zaufania publicznego. 

Stan obecny a stan pożądany”.  

Spotkanie objęte jest patronatem Prezy-

denta Miasta Łodzi.   

 

 

Rola Regionalnych oddziałów w kontekście 

zmian do Ustawy o Biegłych Rewidenta. 

 

W naszej ocenie oddziały regionalne peł-

nią kluczową rolę w procesie integracji lo-

kalnego środowiska biegłych rewidentów 

oraz promowania profesji biegłego rewi-

denta na obszarze swojej działalności. W 

związku z tym przyszłe zmiany ustawowe nie 

powinny osłabiać lecz wzmacniać ich po-

zycję w strukturach Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów. Wzmocnienie to powinno 

przejawiać się nie tylko w zakresie zadań, 

jakie oddziały winny móc realizować na 

obszarze swojej właściwości terenowej w 

odniesieniu do lokalnych spraw samorzą-

dowych. Oddziały regionalne powinny 

również otrzymywać odpowiednie i wystar-

czające wsparcie finansowe aby działal-

ność taką realizować. Finansowe ograni-

czenia w działalności oddziałów regional-

nych, jakie pojawiają się od kilku lat,  

w sposób znaczący utrudniają realizowanie 

ważnych i istotnych projektów popularyzu-

jących w lokalnych społecznościach wie-

dzę  

o kompetencjach i umiejętnościach bie-

głych rewidentów.  

 

 

 

Cele do realizowania w następnej kaden-

cji. 

 Kontynuowanie rozpoczętych  

w obecnej kadencji działań mają-

cych na celu zahamowanie spad-

kowego trendu cen za usługi rewizji 

finansowej poprzez: 

 budowę wizerunku zawodu 

biegłego rewidenta, 

 działania o charakterze  legisla-

cyjnym w zakresie  zmian do 

Ustawy o Biegłych Rewidentach 

i  Ustawy o Rachunkowości, 

 dążenie do zmiany tytułu bie-

głego rewidenta, który obecnie 

w wielu środowiskach jest źle 

postrzegany, 
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 budowanie świadomości od-

biorców usług biegłego rewi-

denta na etapie ofertowania  

i w trakcie badania  prezentując  

wartości dodane i inne usługi 

świadczone przez biegłego re-

widenta poza badaniem spra-

wozdań finansowych, 

 budowanie nowego modelu 

audytu w zakresie zmiany orga-

nizacji pracy poprzez zlecanie 

czynności nie wymagających 

wiedzy merytorycznej pracow-

nikom  

o niższych kwalifikacjach, 

 działania  zmierzające do utwo-

rzenia wzorcowej  dokumentacji 

rewizyjnej, 

 prowadzenie szkoleń z technik 

sprzedaży, 

 edukację  księgowych w zakre-

sie współpracy z biegłym rewi-

dentem podczas badania 

sprawozdań finansowych, 

 zwiększenie częstotliwości kon-

troli  i stosowanie kar przez Kra-

jową Komisję Nadzoru  za niską 

jakość badania sprawozdań fi-

nansowych. 

 Działania mające na celu pozyski-

wanie funduszy z Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów na budowę 

wizerunku biegłego rewidenta.  

 Działania zmierzające do  uzyskania 

przez Oddział osobowości prawnej. 

 Działania mające na celu zmianę 

zasad przyznawania odznak i me-

dali KIBR. 

 Kontynuacja działań o charakterze 

integracyjnym, które prowadziła 

Komisja kulturalno – oświatowa w 

mijającej kadencji (bale, kasyno, 

golf, piknik, teatr, koncerty, warszta-

ty kulinarne połączone z degusta-

cją whisky) poszukując nowych 

form. Wzmocnić integrację z innymi 

oddziałami regionalnymi, konty-

nuować uczestnictwo w koncer-

tach  

i spektaklach teatralnych. 

Integracja ma stanowić wzmocnie-

nie  kontaktów międzyludzkich, któ-

rych intensywność ma przełożyć się 

na wzajemną akceptację wśród 

biegłych rewidentów, przyjęcie 

wspólnych systemów wartości i 

wspólnych norm moralnych 

 

 

Mam nadzieję, że dzięki czynnemu udzia-

łowi biegłych rewidentów z naszego od-

działu w podejmowanych przez Radę Re-

gionalnego Oddziału KIBR w Łodzi inicjaty-

wach, następna kadencja będzie czasem 

intensywnych działań zmierzających  do 

podnoszenia rangi naszego zawodu. 

 

 

Zapraszam Państwa do współpracy.  

W przypadku jakichkolwiek inicjatyw/uwag, 

które zechcecie Państwo zgłosić w odnie-

sieniu do działalności naszego Oddziału 

zachęcam do kontaktu. 

 

RELACJE ZDJĘCIOWE Z WYDARZEŃ W KADNE-

CJI 2011 -2015 

 

 
                          BAL 2012 

         
                        GOLF 2011 

 
                         PLENER 2013 
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              BESKIDY 2014 

                 

                         KONFERENCJA 2014 

 

            ODZNACZENI 2013 

           

               ODZNACZENI 2014 

 

SPOTKANIE ŚRODOWISKOWE 2014 

 

              
SPOTKANIE ŚRODOWISKOWE 2014 

 

  

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW 2015 

 

SZKOLENIE Z DORADCAMI PODATKOWYMI 

  

ŚLUBOWANIE 4. XII. 2013 

 

ŚLUBOWANIE 27.VIII.2014 

                     
WARSZTATY KULINARNE 

2015  

DEGUSTACJA WHISKY 2015 


