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UCHWAŁA NR 1133/17a/2020 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie zmiany wytycznych organizacyjno-metodycznych  

do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. 

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1415) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 398/5a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 

7 października 2019 r. w sprawie wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 roku (z późn. zm.)1, wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w rozdziale „II. Tematyka obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów 

w 2020 roku”, pkt 9. otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

„Tematyka ta została zatwierdzona przez KNA w dniu 7 sierpnia 2019 r. oraz przez Radę PANA 

w dniu 24 lutego 2020 r. w zakresie zmiany tematyki w odniesieniu do modułu Nr 2.2017.A.16 

„Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zlecenia z uwzględnieniem 

aspektów kontroli”.”; 

2) w rozdziale „III. Metodyka i sposób prowadzenia zajęć”, pkt 16 otrzymuje następujące nowe 

brzmienie: 

„W trosce o stworzenie odpowiednich warunków do nauki oraz ze względu na efektywność 

szkolenia zaleca się, aby w szkoleniach o charakterze wykładowo-warsztatowym uczestniczyło 

 
1 Uchwała Nr 398/5a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wytycznych 

organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 roku, 

zmieniona uchwałą Nr 966/12a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany 

wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 

roku oraz uchwałą Nr 1000/13a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany 

wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 

roku. 
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nie więcej niż 30 osób. Natomiast, w przypadku szkoleń mających charakter warsztatów 

rekomenduje się, aby uczestniczyło w nich nie więcej niż 20 osób. 

W uzasadnionych przypadkach liczebność grupy szkoleniowej może być zwiększona 

w szkoleniach o charakterze wykładowo-warsztatowym do maksimum 40 osób, a w przypadku 

szkoleń o charakterze warsztatowym do maksimum 30 osób, przy czym taka zmiana nie może 

mieć negatywnego wpływu na jakość szkolenia i komfort uczących się.”; 

3) w „Moduł 28.2020.8.A”, pkt „Rekomendowane materiały szkoleniowe”, otrzymuje następujące 

nowe brzmienie: 

„Materiał szkoleniowy dla słuchaczy (komplet materiałów) nt. Zdolność jednostki do 

kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja 

i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym 

Autor: Małgorzata Ślebzak 

Wydawca: CE PIBR”; 

4) w „Moduł 29.2020.4.A”, pkt „Rekomendowane materiały szkoleniowe”, otrzymuje następujące 

nowe brzmienie: 

„Materiał szkoleniowy dla słuchaczy (komplet materiałów) nt. Problematyka badania w świetle 

elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania 

Autor: Marta Kostrzewa 

Wydawca: CE PIBR”; 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


