
UCHWAŁA NR 2751/51a/2015 
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 
z dnia 28 stycznia 2015 r. 

 
w sprawie okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego dla biegłych rewidentów  
 
 

Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 
publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.)1, uchwala się, co następuje:  

 
 
§ 1.1. Ustala się 3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla 

biegłych rewidentów, obejmujący 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. 

2. Pierwszy 3-letni okres rozliczeniowy rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2015 roku i kończy dnia 31 

grudnia 2017 roku. 

3. Liczba godzin obowiązująca biegłego rewidenta wykonującego i niewykonującego zawodu 

w okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych2, z zastrzeżeniem, że: 

a) 72 godziny lekcyjne biegły rewident zobowiązany jest odbyć poprzez udział w szkoleniu 

przeprowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną, o której 

mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2 ustawy, w formach określonych w § 2 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 

biegłych rewidentów (zwanego dalej: „rozporządzeniem”); 

b) 48 godzin lekcyjnych biegły rewident może odbyć poprzez udział w szkoleniu, o którym mowa 

w ust. 3a lub w ramach samokształcenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2b ustawy, w formach 

określonych w § 3 rozporządzenia. 

4. Godziny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego odbyte w okresie rozliczeniowym ponad 

wymiar określony w ust. 3 nie zostają zaliczone do kolejnego okresu rozliczeniowego. 

 
§ 2.1. Minimalna liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, którą biegły rewident 

zobowiązany jest odbyć w każdym roku kalendarzowym okresu rozliczeniowego wynosi 24 godziny 

lekcyjne, z zastrzeżeniem że: 

1) 16 godzin lekcyjnych biegły rewident zobowiązany jest odbyć poprzez udział w szkoleniu 

przeprowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną, o której 

mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2 ustawy, w formach określonych w § 2 rozporządzenia; 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2012 r. poz. 855, 
z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2014 r. poz. 768. 
2 1 godzina lekcyjna trwa 45 minut. 



2) 8 godzin lekcyjnych biegły rewident może odbyć poprzez udział w szkoleniu, o którym mowa 

w ust. 1 lub w ramach samokształcenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2b ustawy, w formach 

określonych w § 3 rozporządzenia; 

2. Biegłego rewidenta, który uzyskał wpis do rejestru w trakcie okresu rozliczeniowego, 

obowiązuje szkolenie w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru określonego w § 1 ust. 3, to znaczy, 

że na każdy rok okresu rozliczeniowego przypada 40 godzin obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego, które biegły rewident odbywa zgodnie z zapisem ust. 1. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zatwierdzenia w trybie przepisów art. 72 ustawy. 

 
 


