
 

 

 

UCHWAŁA NR 1754/35/2018 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 8 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla 

biegłych rewidentów w 2019 r. 

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 11 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ppkt d) ustawy o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1089), uchwala się, co następuje:  

 

 

§ 1.1. Określa się zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla 

biegłych rewidentów w 2019 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Zakres tematyczny, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy samokształcenia 

zawodowego. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu, w którym decyzja Komisji Nadzoru Audytowego  

o zatwierdzeniu uchwały w trybie art. 102 ustawy stanie się ostateczna.   

  



 

 

Załącznik do uchwały nr 1754/35/2018 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 8 stycznia 2018 r. 

 

 

Zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego  

dla biegłych rewidentów w 2019 r.  

 

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów w 2019 r. obejmuje 

następujące moduły szkoleniowe: 

 

 

L.p. 
Temat 

z roku 
Temat 

Liczba 

godzin  
Blok tematyczny 

1  2016 
Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich 

jednostek 
16 Rewizja finansowa  

2  2016 
Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-

księgowego IT z wymogami prawnymi 
8 Rewizja finansowa  

3  2017 Koszt wytworzenia, jako podstawa wyceny produktów  8 Rachunkowość  

4  2017 

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych 

przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów 

Krajowej Komisji Nadzoru  

16 Rewizja finansowa  

5  2017 

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania 

sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz świadczenia innych usług atestacyjnych  

16 Rewizja finansowa  

6  2017 
Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes – kluczowe 

założenia, normy, standardy oraz zarządzanie ryzykami  
8 

Rewizja finansowa/  

Rachunkowość 4/4  

7  2017 Konsolidacja sprawozdań finansowych  24 Rachunkowość  

8  2017 Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego  8 Rewizja finansowa  

9  2017 
Wycena przedsiębiorstw - etap I: Wprowadzenie do wyceny 

przedsiębiorstw - matematyka finansowa  
8 Rachunkowość  

10  2017 Wycena przedsiębiorstw - etap II: Metody wyceny i rewizji  16 
Rewizja finansowa/  

Rachunkowość 8/8  

11  2017 
Wycena przedsiębiorstw - etap III: Wycena aktywów - teoria 

i warsztat  
16 Rachunkowość  

12  2017 
Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków 

spółdzielczych  
16 

Rewizja finansowa/  

Rachunkowość 8/8  

13  2017 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego  8 
Rewizja finansowa/  

Rachunkowość 4/4  



 

 

14  2017 
Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa 

bilansowego  
8 Rachunkowość  

15  2017 
Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ 

na czynności rewizji oraz podmioty uprawnione do badania  
8 Rewizja finansowa  

16  2017 
Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, 

planowanie i oszacowanie ryzyka badania  
16 Rewizja finansowa  

17  2017 
Stosowanie MSB w praktyce - część II: Reakcja biegłego 

rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia  
16 Rewizja finansowa  

18  2017 
Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe 

badania i sprawozdanie biegłego rewidenta  
16 Rewizja finansowa  

19  2018 
Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 

„Przychody z umów z klientami” 
8 Rachunkowość 

20  2018 
Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „leasing” oraz różnice  

do polskiego prawa bilansowego 
8 Rachunkowość 

21  2018 

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych 

usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań 

finansowych 

4 Rewizja finansowa  

22  2018 
Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady 

kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta 
4 Rewizja finansowa  

23  2018 Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta 8 Rewizja finansowa 

24  2018 
Jak negocjować cenę? – elementy negocjacji w pracy 

biegłego rewidenta 
8 Rewizja finansowa 

25  2019 
Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań 

wiarygodności 
16 Rewizja finansowa 

26  2019 Dokumentacja cen transferowych – procedury badania 8 
Rewizja finansowa/  

Rachunkowość 4/4 

27  2019 
Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania 

sprawozdań finansowych 
16 Rewizja finansowa 

28  2019 Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych 8 
Rewizja finansowa/  

Rachunkowość 4/4 

29  2019 
Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa – skutki księgowe 
8 Rachunkowość 

30  2019 Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC 8 Rewizja finansowa 

 


