
 

 

 

UCHWAŁA NR 1378/21a/2021 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 5 lutego 2021 r. 

 
w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby godzin 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów  

 

 
Na podstawie art. 10 ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) uchwala się, co następuje:  

 

 

§ 1. W uchwale Nr 2111/39/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 2018 r. 

w sprawie okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego biegłych rewidentów, dalej: Uchwała, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) §1 ust. 3 Uchwały otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

„3. Liczba godzin obowiązująca biegłego rewidenta wykonującego i niewykonującego zawód 

w okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych1, z zastrzeżeniem ustępu 4, przy czym: 

1) w każdym roku kalendarzowym okresu rozliczeniowego minimalna liczba godzin obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego wynosi 16 godzin lekcyjnych, ale nie mniej niż 72 godziny lekcyjne 

w danym okresie rozliczeniowym, które biegły rewident zobowiązany jest odbyć poprzez udział 

w szkoleniu przeprowadzonym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną, 

o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), dalej: ustawa, w formach 

określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 2391), dalej: 

rozporządzenie; 

2) pozostałą liczbę godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, ale nie więcej niż 48 godzin 

lekcyjnych w danym okresie rozliczeniowym, biegły rewident może odbyć w ramach 

 
1 Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut. 



 

 

samokształcenia, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy, w formach określonych w § 3 

rozporządzenia.”; 

 

2) §1 ust. 4 Uchwały otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

„4. Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obowiązująca biegłego rewidenta, 

który w okresie rozliczeniowym był osobą niewykonującą zawodu i który złożył oświadczenie 

uprawniające do opłacania niższej składki członkowskiej biegłego rewidenta zgodnie z § 3 ust 2 

załącznika do Uchwały 45 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie zasad ustalania 

składek członkowskich biegłych rewidentów (z późn. zm.), w  danym okresie rozliczeniowym wynosi 

24 godziny lekcyjne, w tym 8 godzin lekcyjnych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, o którym 

mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały, przy czym, w każdym roku kalendarzowym okresu rozliczeniowego 

minimalna liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego wynosi 4 godziny lekcyjne.”; 

 

3) w § 1 Uchwały dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: 

„5. Biegłego rewidenta wykonującego i niewykonującego zawód, który uzyskał wpis do rejestru 

biegłych rewidentów, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ustępu 4 powyżej, 

w trakcie okresu rozliczeniowego, obowiązuje szkolenie w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru 

określonego w ust. 3, to znaczy, że na każdy rok okresu rozliczeniowego przypada 40 godzin 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, które biegły rewident odbywa zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu.”; 

 

4) uchyla się § 2 Uchwały. 

 

§ 2. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą mają zastosowanie do okresów rozliczeniowych, 

rozpoczynających się począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru 

Audytowego w trybie przepisów art. 102 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). 

 


