UCHWAŁA NR 258/8/2015
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie ramowego harmonogramu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
dla kandydatów na biegłych rewidentów
Na podstawie art. 9 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. 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), w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną,
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Ustala się ramowy harmonogram przeprowadzania egzaminów dla kandydatów
na biegłych rewidentów, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Ustala się ramowy harmonogram przeprowadzania egzaminu w języku polskim z prawa
gospodarczego dla osób, których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r.
o biegłych rewidentach, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz
o nadzorze publicznym, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2.1. Terminy i miejsce przeprowadzania egzaminu z każdego tematu ustala Komisja
Egzaminacyjna.
2. Egzaminy, o których mowa w § 1 ust. 1, mogą być przeprowadzane w Gdańsku,
Katowicach, Poznaniu i Warszawie.
3. Egzaminy, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz egzamin dyplomowy, o którym mowa
w art. 9 ust. 3 ustawy, są przeprowadzane w Warszawie.
§ 3. Tracą moc uchwały:
1) Nr 2632/49a/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie ramowego harmonogramu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
dla kandydatów na biegłego rewidenta;
2) Nr 2780/52/2015 Krajowej Rady biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r.
zmieniająca

uchwałę

w

sprawie

ramowego

harmonogramu

przeprowadzania

postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu, w którym decyzja Komisji Nadzoru Audytowego
o zatwierdzeniu uchwały w trybie art. 72 ustawy, stanie się ostateczna.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 258/8/2015
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Ramowy harmonogram
przeprowadzania egzaminów
dla kandydatów na biegłych rewidentów

Sesja

Temat egzaminu

Ramowe terminy
egzaminów

Teoria i zasady rachunkowości
od pierwszego do piątego
miesiąca cyklu

I
Ekonomia i kontrola wewnętrzna
Prawo-prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń
społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu
upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące
działalność gospodarczą
II

Prawo podatkowe (część I)

od szóstego do jedenastego
miesiąca cyklu

Finanse

Prawo podatkowe (część II)

III

Rachunkowość finansowa

od czternastego do
dwudziestego miesiąca cyklu

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

Sprawozdania finansowe i ich analiza
IV

od dwudziestego drugiego do
dwudziestego siódmego
miesiąca cyklu

Rewizja finansowa
Egzamin dyplomowy

termin wyznacza Komisja
Egzaminacyjna

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 258/8/2015
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Ramowy harmonogram
przeprowadzania egzaminu w języku polskim
z prawa gospodarczego dla osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy

Temat egzaminu

Prawo gospodarcze

Ramowe terminy
egzaminów
czerwiec
grudzień
każdego roku

