
Zasady i przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2014 roku

Biegli  rewidenci  obowiązani  są  stale  podnosić  kwalifikacje  zawodowe,  w  tym  przez
odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (art. 4 ust.1 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).  Obligatoryjne  doskonalenie
zawodowe polega na odbyciu odpowiedniego szkolenia z zakresu rachunkowości i rewizji
finansowej, przeprowadzonego przez uprawnione jednostki.

Obowiązek szkolenia powstaje poczynając od roku następującego po roku, w którym biegły
rewident został wpisany do rejestru.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określa, w formie uchwały zatwierdzanej przez Komisję
Nadzoru  Audytowego:  zasady  obligatoryjnego  doskonalenia  zawodowego  biegłych
rewidentów, zakres tematyczny oraz minimalną liczbę godzin, a także zasady uzyskiwania
uprawnień do przeprowadzania tych szkoleń.

Minimalna liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów
jest zróżnicowana i wynosi:

 40 godzin – dla biegłych rewidentów wykonujących zawód, w formie przewidzianej 
w art. 3 ustawy, niezależnie od tego, jak długo biegły rewident wykonywał zawód 
w danym roku (oznacza to, że złożenie w dowolnym momencie roku kalendarzowego 
formularza R5 nie zwalnia z odbycia szkolenia w wymiarze 40 godzin),

 24 godziny – dla biegłych rewidentów niewykonujących zawodu (zapis ten dotyczy 
biegłych rewidentów, którzy nie wykonywali zawodu przez cały rok, tj. od 1 stycznia 
do 31 grudnia).

Biegły rewident zobowiązany jest odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe z zakresu 
rachunkowości i rewizji finansowej, co oznacza, że powinien wybrać co najmniej po jednym 
module z każdego bloku, spełniając jednocześnie warunek minimalnej liczby godzin.

Okresem rozliczeniowym szkolenia jest rok kalendarzowy.

W związku z obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym biegłych rewidentów w roku 2014 
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała:

Komunikat nr 32/2014
z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczenia e-learningu jako jednej z form odbycia 
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2014 roku.

Zasady szkolenia

Uchwała nr 1422/33/2009 
Krajowej  Rady  Biegłych  Rewidentów  z  dnia  3  listopada  2009  r.  w  sprawie  zasad
obligatoryjnego  doskonalenia  zawodowego dla  biegłych  rewidentów.
Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,

http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komunikaty/komunikat_2014_32.pdf
http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwala_1422-33-2009.pdf


podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę w dniu 14 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 3957/56/2011
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.
Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym 
Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę w dniu 19 kwietnia 2011 r.

Tematyka

Uchwała nr 2223/40/2014
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zakresu 
tematycznego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 
dla biegłych rewidentów w 2015 r.
Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym 
Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę w dniu 2 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 1561/25/2013
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zakresu 
tematycznego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 
dla biegłych rewidentów w 2014 r.
Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym 
Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę w dniu 27 marca 2013 r.

Uchwała nr 1857/31/2013
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zakresu tematycznego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego dla biegłych rewidentów w 2014 r.
Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym 
Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę w dniu 4 września 2013 r.

Komunikat nr 31/2014
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wskazówek 
organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych 
rewidentów w 2014 roku.

Wykaz modułów obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych 
rewidentów w 2014 r. z podaniem liczby godzin, jaka jest zaliczana w ramach 
danego bloku szkolenia

Moduł I - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie 
błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym (16 godzin z bloku Rachunkowość)

Moduł II - Wycena i ujawnianie zapasów w prawie krajowym i międzynarodowym 
(16 godzin z bloku Rachunkowość)
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Moduł III - Badanie sprawozdania finansowego w środowisku zaawansowanym 
informatycznie (badania zgodności, badanie IT) (8 godzin z bloku Rewizja finansowa)

Moduł IV - Wybrane problemy z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów i MSKJ 1 
(8 godzin z bloku Rewizja finansowa)

Moduł V - Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – 
aktualny stan prawny (całość modułu obejmuje 16 godzin, które zaliczają 8 godzin z bloku 
Rewizja finansowa i 8 godzin z bloku Rachunkowość)

Moduł VI - Partnerstwo publiczno-prywatne - aspekty podatkowo-bilansowe (8 godzin 
z bloku Rachunkowość)

Moduł VII - Przychody – rachunkowość i rewizja finansowa (całość modułu obejmuje 
16 godzin, które zaliczają 8 godzin z bloku Rewizja finansowa i 8 godzin z bloku 
Rachunkowość)

Moduł VIII - Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych (16 godzin 
z bloku Rewizja finansowa)

Moduł IX - Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami MSRF 
(16 godzin z bloku Rewizja finansowa)

Moduł X - Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo-Kredytowych (8 godzin z bloku Rewizja finansowa)

Moduł XI - Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej spółdzielni mieszkaniowych 
(8 godzin z bloku Rewizja finansowa)

Moduł XII - Przyjęcie i wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej 
(MSRF) (wg załącznika do Komunikatu nr 31/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
z dnia 14 stycznia 2014 r.)

Moduł XIII - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 
(wg załącznika do Komunikatu nr 31/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 
14 stycznia 2014 r.)

Moduł XIV - Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej – teoria, regulacje, praktyka.” 
(moduł realizowany w ramach XV Dorocznej Konferencji Audytingu).

UWAGA: 
Wszystkie moduły mogą być realizowane wyłącznie w pełnym wymiarze godzinowym.

Komunikat nr 36/2014
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wskazówek 
organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych 
rewidentów w 2015 roku.
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http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komunikaty/komunikat_2014_31.pdf
http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/komunikaty/komunikat_2014_31.pdf


Zwolnienia

Zgodnie z przyjętymi zasadami szkolenia KRBR może - w przypadkach losowych - zwolnić 
biegłego rewidenta z odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w danym roku 
kalendarzowym po złożeniu przez niego udokumentowanego wniosku.

Rada może także uznać za spełniony obowiązek szkolenia, na podstawie wglądu w dorobek 
biegłego rewidenta w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej: w pracy naukowej 
i piśmiennictwie fachowym, w pracy dydaktycznej oraz w pracach legislacyjnych.

UWAGA: zmianie uległ termin składania wniosków do KRBR. Wnioski można składać 
wyłącznie do 31 grudnia 2014 r.

Komunikat nr 42/2014
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany 
granicznego terminu złożenia wniosku o zwolnienie lub uznanie za spełniony obowiązku 
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2014 r.

Podmioty szkolące

Szkolenia obligatoryjne mogą przeprowadzać:

1. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.
2. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, których przedmiotem 

działalności, oprócz wykonywania czynności rewizji finansowej, jest działalność 
szkoleniowa w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej – po nadaniu uprawnienia
przez KRBR.

3. Podmioty wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - po nadaniu 
uprawnienia przez KRBR.

Uchwała nr 1424/33/2009
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie zasad 
uzyskiwania uprawnień do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla
biegłych rewidentów.
Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym)
Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę w dniu 14 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 1633/26/2013
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zasad uzyskiwania uprawnień do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego dla biegłych rewidentów.
Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym)
Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę w dniu 17 kwietnia 2013 r.
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Uchwała nr 1883/32/2013
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zasad uzyskiwania uprawnień do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego dla biegłych rewidentów.
Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym)
Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę w dniu 25 września 2013 r.

Uchwała nr 2146/38/2014
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę 
Nr 1424/33/2009.
Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym)
Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę w dniu 12 lutego 2014 r.

Uchwała nr 2224/40/2014
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu 
jednostek uprawnionych do przeprowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla 
biegłych rewidentów w 2014 r. 

Regionalne Oddziały 
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów szkolące w 2014 roku

Postanowienie nr 1256/56/2011
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie procedury 
przyjmowania i rozpatrywania wniosków przez Komisję ds. szkoleń
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