Załącznik do komunikatu Nr 49/2015
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
z dnia 10 lutego 2015 r.

Przykład 1
Założenia: Biegły rewident brał udział w latach 2015-2017 w następujących szkoleniach:
− w 2015 r.: 24 godziny szkolenia organizowanego przez jednostkę uprawnioną, 8 godzin
szkolenia w ramach samokształcenia,
− w 2016 r.: 32 godziny szkolenia organizowanego przez jednostkę uprawnioną, 8 godzin
szkolenia w ramach samokształcenia,
− w 2017 r.: 24 godziny szkolenia organizowanego przez jednostkę uprawnioną, 24 godziny
szkolenia w ramach samokształcenia.
Ww. założenia prezentuje poniższa tabela.

Forma odbytego szkolenia
Organizowane przez KRBR lub jednostkę
uprawnioną
Samokształcenie
Suma godzin w poszczególnych latach
kalendarzowych:

Liczba godzin ODZ
w poszczególnych latach cyklu rozliczeniowego
2015
2016
2017
24

32

24

8

8

24

32

40

48

Suma godzin ODZ dla cyklu
rozliczeniowego:
Liczba godzin wymagana dla całego cyklu
rozliczeniowego:
Liczba godzin brakująca do wymaganej
dla całego cyklu rozliczeniowego:
w tym maksymalna liczba godzin ODZ
w ramach samokształcenia:

120
120
0
n/d

Prawidłowość wypełniania przez biegłego rewidenta ODZ w poszczególnych latach:
− w 2015 r.: wypełnione minimum godzinowe (24, w tym co najmniej 16 godzin szkolenia
organizowanego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną oraz co najwyżej 8 godzin
szkolenia w formie samokształcenia),
− w 2016 r.: wypełnione minimum godzinowe (24, w tym co najmniej 16 godzin szkolenia
organizowanego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną oraz co najwyżej 8 godzin
szkolenia w formie samokształcenia),
− w 2017 r. − rok kalendarzowy: wypełnione minimum godzinowe (24, w tym co najmniej
16 godzin szkolenia organizowanego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną oraz co
najwyżej 8 godzin szkolenia w formie samokształcenia),
− w 2017 r. − cykl rozliczeniowy: wypełnione minimum godzinowe (120), nie
przekroczono maksymalnej liczby godzin ODZ w ramach samokształcenia (48).
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Wnioski dotyczące poszczególnych lat w cyklu rozliczeniowym:
− w 2015 r.: wypełnione obowiązki w zakresie ODZ,
− w 2016 r.: wypełnione obowiązki w zakresie ODZ,
− w 2017 r. − rok kalendarzowy: wypełnione obowiązki w zakresie ODZ,
− w 2017 r. − cykl rozliczeniowy: wypełnione obowiązki w zakresie ODZ
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Przykład 2
Założenia: Biegły rewident brał udział w latach 2015-2017 w następujących szkoleniach:
− w 2015 r.: 24 godziny szkolenia organizowanego przez jednostkę uprawnioną, 8 godzin
szkolenia w ramach samokształcenia,
− w 2016 r.: 32 godziny szkolenia organizowanego przez jednostkę uprawnioną, 8 godzin
szkolenia w ramach samokształcenia,
− w 2017 r.: 24 godziny szkolenia organizowanego przez jednostkę uprawnioną, 8 godzin
szkolenia w ramach samokształcenia. Złożenie wniosku do KRBR o odbycie brakującej
liczby godzin ODZ w 2018 r. i uzyskanie zgody KRBR.
Ww. założenia prezentuje poniższa tabela.

Forma odbytego szkolenia
Organizowane przez KRBR lub jednostkę
uprawnioną
Samokształcenie
Suma godzin w poszczególnych latach
kalendarzowych:

Liczba godzin ODZ
w poszczególnych latach cyklu rozliczeniowego
2015
2016
2017
24

32

24

8

8

8

32

40

32

Suma godzin ODZ dla cyklu
rozliczeniowego:
Liczba godzin wymagana dla całego cyklu
rozliczeniowego:
Liczba godzin brakująca do wymaganej
dla całego cyklu rozliczeniowego:
w tym maksymalna liczba godzin ODZ
w ramach samokształcenia:

104
120
16
16*

* Maksymalna liczba godzin ODZ w ramach samokształcenia w cyklu rozliczeniowym nie może wynieść więcej
niż 48. W omawianym przykładzie suma godzin w ramach samokształcenia wyniosła 24. Jednocześnie biegłemu
rewidentowi brakuje 16 godzin ODZ. Stąd też ma możliwość (po uzyskaniu zgody KRBR) całość brakujących
godzin zrealizować w ramach samokształcenia w 2018 r.

Prawidłowość wypełniania przez biegłego rewidenta ODZ w poszczególnych latach:
− w 2015 r.: wypełnione minimum godzinowe (24, w tym co najmniej 16 godzin szkolenia
organizowanego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną oraz co najwyżej 8 godzin
szkolenia w formie samokształcenia),
− w 2016 r.: wypełnione minimum godzinowe (24, w tym co najmniej 16 godzin szkolenia
organizowanego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną oraz co najwyżej 8 godzin
szkolenia w formie samokształcenia),
− w 2017 r. − rok kalendarzowy: wypełnione minimum godzinowe (24, w tym co najmniej
16 godzin szkolenia organizowanego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną oraz co
najwyżej 8 godzin szkolenia w formie samokształcenia),
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− w 2017 r. − cykl rozliczeniowy: niewypełnione minimum godzinowe (120; brakuje 16
godzin), nie przekroczono maksymalnej liczby godzin ODZ w ramach samokształcenia
(48).

Wnioski dotyczące poszczególnych lat w cyklu rozliczeniowym:
− w 2015 r.: wypełnione obowiązki w zakresie ODZ,
− w 2016 r.: wypełnione obowiązki w zakresie ODZ,
− w 2017 r. − rok kalendarzowy: wypełnione obowiązki w zakresie ODZ,
− w 2017 r. − cykl rozliczeniowy: ze względu na uzyskanie zgody KRBR na odbycie
brakującej liczby godzin ODZ w 2018 r. (brakuje 16 godzin, z czego wszystkie mogą być
odbyte w ramach samokształcenia), zostały wypełnione obowiązki w zakresie ODZ.
(W przypadku nieotrzymania ww. zgody od KRBR (lub niewystąpienia o nią), obowiązki
w zakresie ODZ w odniesieniu do cyklu rozliczeniowego nie zostałyby wypełnione. Tym
samym KRBR byłaby, na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy, zobligowana do powiadomienia
Komisji Nadzoru Audytowego o niewywiązaniu się biegłego rewidenta z obowiązku ODZ
w zakresie cyklu rozliczeniowego 2015-2017 (powiadomienie nastąpiłoby do dnia 31
marca 2018 r.), a także do przekazania do KRD informacji o popełnionym przez biegłego
rewidenta przewinieniu).
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Przykład 3
Założenia: Biegły rewident brał udział w latach 2015-2017 w następujących szkoleniach:
− w 2015 r.: 0 godzin szkolenia organizowanego przez jednostkę uprawnioną, 16 godzin
szkolenia w ramach samokształcenia. Złożenie wniosku do KRBR o odbycie brakującej
liczby godzin ODZ w 2016 r. i uzyskanie zgody KRBR,
− w 2016 r.: 0 godziny szkolenia organizowanego przez jednostkę uprawnioną, 24 godziny
szkolenia w ramach samokształcenia. Odbycie brakującej liczby szkoleń ODZ z 2015 r.
Złożenie wniosku do KRBR o odbycie brakującej liczby godzin ODZ w 2017 r.
i uzyskanie zgody KRBR,
− w 2017 r.: 32 godziny szkolenia organizowanego przez jednostkę uprawnioną, 24 godzin
szkolenia w ramach samokształcenia. Odbycie brakującej liczby szkoleń ODZ z 2016 r.
Złożenie wniosku do KRBR o odbycie brakującej liczby godzin ODZ w 2018 r.
i uzyskanie zgody KRBR.
Ww. założenia prezentuje poniższa tabela.

Forma odbytego szkolenia
Organizowane przez KRBR lub jednostkę
uprawnioną
Samokształcenie
Suma godzin w poszczególnych latach
kalendarzowych:

Liczba godzin ODZ
w poszczególnych latach cyklu rozliczeniowego
2015
2016
2017
0

0

32

16

24

24

16

24

40*

Suma godzin ODZ dla cyklu
rozliczeniowego:
Liczba godzin wymagana dla całego cyklu
rozliczeniowego:
Liczba godzin brakująca do wymaganej
dla całego cyklu rozliczeniowego:
w tym maksymalna liczba godzin ODZ
w ramach samokształcenia:

80
120
40
0*

* Maksymalna liczba godzina ODZ w ramach samokształcenia w cyklu rozliczeniowym nie może wynieść więcej
niż 48, a w omawianym przykładzie suma godzin w ramach samokształcenia wyniosła 64. Tym samym 16 godzin
(= 64 - 48) nie może zostać uznane za samokształcenie w 2017 r.

Prawidłowość wypełniania przez biegłego rewidenta ODZ w poszczególnych latach:
− w 2015 r.: niewypełnione minimum godzinowe

(24, w tym co najmniej 16 godzin

szkolenia organizowanego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną oraz co najwyżej 8
godzin szkolenia w formie samokształcenia),
− w 2016 r.: niewypełnione minimum godzinowe

(24, w tym co najmniej 16 godzin

szkolenia organizowanego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną oraz co najwyżej 8
godzin szkolenia w formie samokształcenia), pomimo wskazania 24 godzin szkolenia.
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Wynika to z faktu, iż maksymalnie 8 godzin z minimum godzinowego może w danym
roku zostać zrealizowane w ramach samokształcenia,
− w 2017 r. − rok kalendarzowy: wypełnione minimum godzinowe (24, w tym co najmniej
16 godzin szkolenia organizowanego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną oraz co
najwyżej 8 godzin szkolenia w formie samokształcenia),
− w 2017 r. − cykl rozliczeniowy: niewypełnione minimum godzinowe (120); brakuje 40
godzin, żadna z brakujących godzin nie może być zrealizowana w ramach
samokształcenia).
Wnioski dotyczące poszczególnych lat w cyklu rozliczeniowym:
− w 2015 r.: ze względu na uzyskanie zgody KRBR na odbycie brakującej liczby godzin
ODZ w 2016 r. (brakuje 16 godzin szkolenia przeprowadzanego przez KRBR lub
jednostkę uprawnioną), zostały wypełnione obowiązki w zakresie ODZ.
(W przypadku nieotrzymania ww. zgody od KRBR (lub niewystąpienia o nią), obowiązki w
zakresie ODZ w odniesieniu do cyklu rozliczeniowego nie zostałyby wypełnione. Tym
samym KRBR byłaby, na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy, zobligowana do powiadomienia
Komisji Nadzoru Audytowego o niewywiązaniu się biegłego rewidenta z obowiązku ODZ
w zakresie roku kalendarzowego 2015 (powiadomienie nastąpiłoby do dnia 31 marca
2016 r.), a także do przekazania do KRD informacji o popełnionym przez biegłego
rewidenta przewinieniu),
− w 2016 r.: ze względu na uzyskanie zgody KRBR na odbycie brakującej liczby godzin
ODZ w 2017 r. (brakuje 16 godzin szkolenia przeprowadzanego przez KRBR lub
jednostkę uprawnioną), a także na odbycie w 2016 r. ODZ przeniesionego z 2015 r.
zostały wypełnione obowiązki w zakresie ODZ.
(W przypadku nieotrzymania ww. zgody od KRBR (lub niewystąpienia o nią) i/lub
nieodbycia ODZ przeniesionego z 2015 r., obowiązki w zakresie ODZ w odniesieniu do
roku kalendarzowego 2016 nie zostałyby wypełnione. Tym samym KRBR byłaby, na
podstawie art. 21 ust. 4 ustawy, zobligowana do powiadomienia Komisji Nadzoru
Audytowego o niewywiązaniu się biegłego rewidenta z obowiązku ODZ w zakresie roku
kalendarzowego 2016 (powiadomienie nastąpiłoby do dnia 31 marca 2017 r.), a także do
przekazania do KRD informacji o popełnionym przez biegłego rewidenta przewinieniu),
− w 2017 r. − rok kalendarzowy: ze względu na odbycie w 2017 r. ODZ przeniesionego
z 2016 r. zostały wypełnione obowiązki w zakresie ODZ.
(W przypadku nieodbycia ODZ przeniesionego z 2016 r., obowiązki w zakresie ODZ
w odniesieniu do roku kalendarzowego 2017 nie zostałyby wypełnione. Tym samym KRBR
byłaby, na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy, zobligowana do powiadomienia Komisji
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Nadzoru Audytowego o niewywiązaniu się biegłego rewidenta z obowiązku ODZ
w zakresie roku kalendarzowego 2017 (powiadomienie nastąpiłoby do dnia 31 marca
2018 r.), a także do przekazania do KRD informacji o popełnionym przez biegłego
rewidenta przewinieniu),
− w 2017 r. − cykl rozliczeniowy: ze względu na uzyskanie zgody KRBR na odbycie
brakującej liczby godzin ODZ w 2018 r. (brakuje 40 godzin, z czego żadna z nich nie
może być odbyta w ramach samokształcenia), a także na odbycie w 2017 r. ODZ
przeniesionego z 2016 r. zostały wypełnione obowiązki w zakresie ODZ.
(W przypadku nieotrzymania ww. zgody od KRBR (lub niewystąpienia o nią) i/lub
nieodbycia ODZ przeniesionego z 2016 r., obowiązki w zakresie ODZ w odniesieniu do
cyklu rozliczeniowego 2015-2017 nie zostałyby wypełnione. Tym samym KRBR byłaby, na
podstawie art. 21 ust. 4 ustawy, zobligowana do powiadomienia Komisji Nadzoru
Audytowego o niewywiązaniu się biegłego rewidenta z obowiązku ODZ w zakresie cyklu
rozliczeniowego 2015-2017 (powiadomienie nastąpiłoby do dnia 31 marca 2018 r.),
a także do przekazania do KRD informacji o popełnionym przez biegłego rewidenta
przewinieniu).
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Przykład 4
Założenia: Biegły rewident brał udział w latach 2015-2017 w następujących szkoleniach:
− w 2015 r.: 16 godzin szkolenia organizowanego przez jednostkę uprawnioną, 24 godziny
szkolenia w ramach samokształcenia,
− w 2016 r.: 16 godzin szkolenia organizowanego przez jednostkę uprawnioną, 24 godziny
szkolenia w ramach samokształcenia,
− w 2017 r.: 16 godzin szkolenia organizowanego przez jednostkę uprawnioną, 24 godziny
szkolenia w ramach samokształcenia. Złożenie wniosku do KRBR o odbycie brakującej
liczby godzin ODZ w 2018 r. i uzyskanie zgody KRBR.
Ww. założenia prezentuje poniższa tabela.

Forma odbytego szkolenia
Organizowane przez KRBR lub jednostkę
uprawnioną
Samokształcenie
Suma godzin w poszczególnych latach
kalendarzowych:

Liczba godzin ODZ
w poszczególnych latach cyklu rozliczeniowego
2015
2016
2017
16

16

16

24

24

24

40

40

16*

Suma godzin ODZ dla cyklu
rozliczeniowego:
Liczba godzin wymagana dla całego cyklu
rozliczeniowego:
Liczba godzin brakująca do wymaganej
dla całego cyklu rozliczeniowego:
w tym maksymalna liczba godzin ODZ
w ramach samokształcenia:

96
120
24
0*

* Maksymalna liczba godzina ODZ w ramach samokształcenia w cyklu rozliczeniowym nie może wynieść więcej
niż 48, a w omawianym przykładzie suma godzin w ramach samokształcenia wyniosła 72. Tym samym 24
godziny (= 72 - 48) nie mogą zostać uznane za samokształcenie w 2017 r.

Prawidłowość wypełniania przez biegłego rewidenta ODZ w poszczególnych latach:
− w 2015 r.: wypełnione minimum godzinowe (24, w tym co najmniej 16 godzin szkolenia
organizowanego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną oraz co najwyżej 8 godzin
szkolenia w formie samokształcenia),
− w 2016 r.: wypełnione minimum godzinowe (24, w tym co najmniej 16 godzin szkolenia
organizowanego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną oraz co najwyżej 8 godzin
szkolenia w formie samokształcenia),
− w 2017 r. − rok kalendarzowy: niewypełnione minimum godzinowe (24, w tym co
najmniej 16 godzin szkolenia organizowanego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną
oraz co najwyżej 8 godzin szkolenia w formie samokształcenia), pomimo wskazania 40
godzin szkolenia. Wynika to z faktu, iż w latach 2015-2016 biegły rewident wykorzystał
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całą możliwą liczbę godzin ODZ w ramach samokształcenia (48 godzin) i w 2017 r. nie
może już mieć zaliczonych jakichkolwiek godzin samokształcenia jako ODZ,
− w 2017 r. − cykl rozliczeniowy: niewypełnione minimum godzinowe (120); brakuje 24
godzin, żadna z brakujących godzin nie może być zrealizowana w ramach
samokształcenia).
Wnioski dotyczące poszczególnych lat w cyklu rozliczeniowym:
− w 2015 r.: wypełnione obowiązki w zakresie ODZ,
− w 2016 r.: wypełnione obowiązki w zakresie ODZ,
− w 2017 r. − rok kalendarzowy: ze względu na uzyskanie zgody KRBR na odbycie
brakującej liczby godzin ODZ w 2018 r. (brakuje 24 godzin szkolenia przeprowadzanego
przez KRBR lub jednostkę uprawnioną), zostały wypełnione obowiązki w zakresie ODZ.
(W przypadku nieotrzymania ww. zgody od KRBR (lub niewystąpienia o nią), obowiązki
w zakresie ODZ w odniesieniu do roku kalendarzowego 2017 nie zostałyby wypełnione.
Tym samym KRBR byłaby, na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy, zobligowana do
powiadomienia Komisji Nadzoru Audytowego o niewywiązaniu się biegłego rewidenta
z obowiązku ODZ w zakresie roku kalendarzowego 2017 (powiadomienie nastąpiłoby do
dnia 31 marca 2018 r.), a także do przekazania do KRD informacji o popełnionym przez
biegłego rewidenta przewinieniu),
− w 2017 r. − cykl rozliczeniowy: ze względu na uzyskanie zgody KRBR na odbycie
brakującej liczby godzin ODZ w 2018 r. (brakuje 24 godzin, z czego żadna z nich nie
może być odbyta w ramach samokształcenia), zostały wypełnione obowiązki w zakresie
ODZ.
(W przypadku nieotrzymania ww. zgody od KRBR (lub niewystąpienia o nią), obowiązki
w zakresie ODZ w odniesieniu do cyklu rozliczeniowego 2015-2017 nie zostałyby
wypełnione. Tym samym KRBR byłaby, na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy, zobligowana
do powiadomienia Komisji Nadzoru Audytowego o niewywiązaniu się biegłego rewidenta
z obowiązku ODZ w zakresie cyklu rozliczeniowego 2015-2017 (powiadomienie
nastąpiłoby do dnia 31 marca 2018 r.), a także do przekazania do KRD informacji
o popełnionym przez biegłego rewidenta przewinieniu).
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Przykład 5
Założenia: Biegły rewident brał udział w latach 2015-2017 w następujących szkoleniach:
− w 2015 r.: 0 godzin szkolenia organizowanego przez jednostkę uprawnioną, 0 godzin
szkolenia w ramach samokształcenia. Złożenie wniosku do KRBR o odbycie brakującej
liczby godzin ODZ w 2017 r. i uzyskanie zgody KRBR,
− w 2016 r.: 0 godzin szkolenia organizowanego przez jednostkę uprawnioną, 0 godzin
szkolenia w ramach samokształcenia. Złożenie wniosku do KRBR o odbycie brakującej
liczby godzin ODZ w 2017 r. i uzyskanie zgody KRBR,
− w 2017 r.: 120 godzin szkolenia organizowanego przez jednostkę uprawnioną, 0 godzin
szkolenia w ramach samokształcenia. Odbycie brakującej liczby szkoleń ODZ z 2015 r.
i 2016 r.
Ww. założenia prezentuje poniższa tabela.

Forma odbytego szkolenia
Organizowane przez KRBR lub jednostkę
uprawnioną
Samokształcenie
Suma godzin w poszczególnych latach
kalendarzowych:

Liczba godzin ODZ
w poszczególnych latach cyklu rozliczeniowego
2015
2016
2017
0

0

120

0

0

0

0

0

0

Suma godzin ODZ dla cyklu
rozliczeniowego:
Liczba godzin wymagana dla całego cyklu
rozliczeniowego:
Liczba godzin brakująca do wymaganej
dla całego cyklu rozliczeniowego:
w tym maksymalna liczba godzin ODZ
w ramach samokształcenia:

120
120
0
n/d

Prawidłowość wypełniania przez biegłego rewidenta ODZ w poszczególnych latach:
− w 2015 r.: niewypełnione minimum godzinowe

(24, w tym co najmniej 16 godzin

szkolenia organizowanego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną oraz co najwyżej 8
godzin szkolenia w formie samokształcenia),
− w 2016 r.: niewypełnione minimum godzinowe

(24, w tym co najmniej 16 godzin

szkolenia organizowanego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną oraz co najwyżej 8
godzin szkolenia w formie samokształcenia),
− w 2017 r. − rok kalendarzowy: wypełnione minimum godzinowe (24, w tym co najmniej
16 godzin szkolenia organizowanego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną oraz co
najwyżej 8 godzin szkolenia w formie samokształcenia),
− w 2017 r. − cykl rozliczeniowy: wypełnione minimum godzinowe (120).
Wnioski dotyczące poszczególnych lat w cyklu rozliczeniowym:
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− w 2015 r.: ze względu na uzyskanie zgody KRBR na odbycie brakującej liczby godzin
ODZ w 2017 r. (brakuje 24 godzin szkolenia), zostały wypełnione obowiązki w zakresie
ODZ.
(W przypadku nieotrzymania ww. zgody od KRBR (lub niewystąpienia o nią), obowiązki
w zakresie ODZ w odniesieniu do cyklu rozliczeniowego nie zostałyby wypełnione. Tym
samym KRBR byłaby, na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy, zobligowana do powiadomienia
Komisji Nadzoru Audytowego o niewywiązaniu się biegłego rewidenta z obowiązku ODZ
w zakresie roku kalendarzowego 2015 (powiadomienie nastąpiłoby do dnia 31 marca
2016 r.), a także do przekazania do KRD informacji o popełnionym przez biegłego
rewidenta przewinieniu),
− w 2016 r.: ze względu na uzyskanie zgody KRBR na odbycie brakującej liczby godzin
ODZ w 2017 r. (brakuje 24 godzin szkolenia), zostały wypełnione obowiązki w zakresie
ODZ.
(W przypadku nieotrzymania ww. zgody od KRBR (lub niewystąpienia o nią), obowiązki w
zakresie ODZ w odniesieniu do roku kalendarzowego 2016 nie zostałyby wypełnione. Tym
samym KRBR byłaby, na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy, zobligowana do powiadomienia
Komisji Nadzoru Audytowego o niewywiązaniu się biegłego rewidenta z obowiązku ODZ
w zakresie roku kalendarzowego 2016 (powiadomienie nastąpiłoby do dnia 31 marca
2017 r.), a także do przekazania do KRD informacji o popełnionym przez biegłego
rewidenta przewinieniu),
− w 2017 r. − rok kalendarzowy: ze względu na odbycie w 2017 r. ODZ przeniesionego
z 2015 r. i 2016 r., zostały wypełnione obowiązki w zakresie ODZ.
(W przypadku nieodbycia ODZ przeniesionego z 2015 r. i 2016 r., obowiązki w zakresie
ODZ w odniesieniu do roku kalendarzowego 2017 nie zostałyby wypełnione. Tym samym
KRBR byłaby, na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy, zobligowana do powiadomienia Komisji
Nadzoru Audytowego o niewywiązaniu się biegłego rewidenta z obowiązku ODZ
w zakresie roku kalendarzowego 2017 (powiadomienie nastąpiłoby do dnia 31 marca
2018 r.), a także do przekazania do KRD informacji o popełnionym przez biegłego
rewidenta przewinieniu),
− w 2017 r. − cykl rozliczeniowy: ze względu na odbycie w 2017 r. ODZ przeniesionego
z 2015 r. i 2016 r., zostały wypełnione obowiązki w zakresie ODZ.
(W przypadku nieodbycia ODZ przeniesionego z 2015 r. i 2016 r., obowiązki w zakresie
ODZ w odniesieniu do cyklu rozliczeniowego 2015-2017 nie zostałyby wypełnione. Tym
samym KRBR byłaby, na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy, zobligowana do powiadomienia
Komisji Nadzoru Audytowego o niewywiązaniu się biegłego rewidenta z obowiązku ODZ
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w zakresie cyklu rozliczeniowego 2015-2017 (powiadomienie nastąpiłoby do dnia 31
marca 2018 r.), a także do przekazania do KRD informacji o popełnionym przez biegłego
rewidenta przewinieniu).
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