
KOMUNIKAT KOMISJI EGZAMINACYJNEJ  

z dnia 22 listopada 2019 r. 

w sprawie odbywania aplikacji 

 

W ramach postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci na biegłych rewidentów odbywają  

2-letnią lub 3-letnią aplikację, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 i 1571, 

dalej: ustawa). W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia  2017 r. 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz.U. poz. 2396) zostały 

określone szczegółowe zasady odbywania aplikacji. 

Kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić do pierwszego roku aplikacji po zdaniu 

egzaminów z wiedzy z sesji I (Teoria i zasady rachunkowości; Ekonomia i kontrola wewnętrzna), 

z sesji II (Prawo – prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo 

o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą; 

Prawo podatkowe (część I); Finanse i zarządzanie finansami) i zdaniu co najmniej 2 egzaminów 

sesji III (Prawo podatkowe (część II); Rachunkowość finansowa; Rachunek kosztów 

i rachunkowość zarządcza). 

Do ostatniego roku aplikacji (odpowiednio 2 lub 3 rok aplikacji) kandydat na biegłego rewidenta 

może przystąpić po zdaniu wszystkich egzaminów z wiedzy. 

Kandydat na biegłego rewidenta w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia aplikacji, powinien 

powiadomić Komisję Egzaminacyjną o miejscu i formie odbywania aplikacji oraz dacie jej 

rozpoczęcia. Aplikacja na podstawie umowy cywilnoprawnej może być rozpoczęta 

po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Egzaminacyjnej. 

Powyższe zasady odnoszą się także do osób, które realizują lub ukończyły studia wyższe 

kierunkowe. Do aplikacji można przystąpić po uzyskaniu zaliczenia przez Komisję 

Egzaminacyjną, egzaminów uprawniających do rozpoczęcia aplikacji. 

W związku z najczęściej występującymi nieprawidłowościami w dokumentacji z przebiegu 

aplikacji kandydatów, Komisja Egzaminacyjna zaleca zwrócenie uwagi, że: 

1) zgodnie z Uchwałą nr 2106/39/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 

2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania praktyki i aplikacji oraz spełnienia wymogu 

posiadania doświadczenia zawodowego przez kandydatów na biegłych rewidentów, 

dokumentacja powinna zawierać wniosek, dziennik aplikacji, opinię biegłego rewidenta 

kierującego aplikacją i oświadczenie firmy audytorskiej o wyniku odbycia aplikacji; 

2) zgodnie z programem aplikacji stosownie do postanowień Uchwały nr 2105/39/2018 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie programu praktyki 

i aplikacji dla kandydatów na biegłych rewidentów, rodzaje wykonywanych czynności 

rewizyjnych powinny być szczegółowo opisane w Dzienniku aplikacji; 



3) dziennik aplikacji powinien zawierać wykonywane czynności rewizji finansowej w porządku 

chronologicznym;  

4) z przedłożonego dziennika powinno wynikać jednoznacznie, w których jednostkach kandydat 

na biegłego rewidenta, brał udział w badaniu sprawozdania finansowego, a w której jednostce 

przeprowadził samodzielnie kompletne badanie sprawozdania finansowego pod kierunkiem 

biegłego rewidenta; 

5) zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), biegły rewident sporządza 

sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego. W przypadku badań sprawozdań 

finansowych za okresy rozpoczynające się przed dniem  

17 czerwca 2016 r. biegły rewident sporządzał opinię i raport. 

 

 


