
KOMUNIKAT 

w sprawie przestrzegania zasad podczas egzaminów oraz wglądów do prac egzaminacyjnych 

 

W związku z pojawiającymi się nagannymi praktykami podczas wglądów oraz egzaminów, 

polegającymi między innymi na używaniu urządzeń nagrywających, Komisja Egzaminacyjna 

informuje, iż przepisy jasno określają katalog niedozwolonych zachowań, których przestrzeganie jest  

przez Komisję egzekwowane. Jednocześnie Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że w całym procesie 

postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta, Kandydata jako przyszłego biegłego rewidenta, 

obowiązuje wysoki standard etyczny. 

 

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 

2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 2396) określają 

zasady uczestnictwa kandydatów na biegłych rewidentów w egzaminach oraz wglądach do prac 

egzaminacyjnych oraz konsekwencje związane z ich naruszeniem. 

 

Komisja Egzaminacyjna przypomina o bezwzględnym stosowaniu się podczas egzaminów  do 

przepisów zakazujących korzystania z urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i 

przenoszenia danych. Komisja Egzaminacyjna wyklucza z egzaminu kandydata naruszającego przepisy, 

a zachowanie takie zostaje odnotowane  w protokole egzaminacyjnym. W  przypadku kolejnego 

wykluczenia z egzaminu art. 6 ustawy nakłada na Komisję obowiązek zawieszenia kandydata w procesie 

egzaminacyjnym na rok oraz przekazania tej informacji Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów – art. 

13. 

 

Podobnie podczas wglądów do prac egzaminacyjnych obowiązują zasady, wynikające z przepisów 

ustawy, a ich  treść jest przytoczona w  Karcie wglądu, którą kandydat otrzymuje przed przystąpieniem 

do wglądu i poświadcza własnoręcznym podpisem zapoznanie się jak poniżej: 

 

PRAWO DO WGLĄDU  

Art. 14 ust. 10 Ustawy Kandydatowi przysługuje prawo do wglądu do pracy egzaminacyjnej 

oraz sporządzania notatek dotyczących treści pracy egzaminacyjnej 

na potrzeby odwołania.  

PRZEBIEG WGLĄDU 

Art.14 ust.10 Ustawy  Notatki Notatki można sporządzać odnośnie do tych pytań 

testowych lub zadań sytuacyjnych, za które 

kandydat nie uzyskał maksymalnej liczby punktów.  

Art. 14 ust. 11 Ustawy  urządzenia  W trakcie wglądu do pracy egzaminacyjnej kandydat na 

biegłego rewidenta nie może posiadać urządzeń 

służących do kopiowania oraz przekazywania i odbioru 

informacji.  

UTRATA PRAWA DO WGLĄDU 

Art. 14 ust. 12 Ustawy Naruszenie zasad, o których mowa w ust. 10 lub 11, jest równoczesne 

z utratą przez kandydata prawa do kontynuowania wglądu do 

pracy egzaminacyjnej. 

Należy tu również zaznaczyć, że zgodnie z art. 13 ustawy kolejne wykluczenie z wglądu jest również 

przekazywane Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów. 

Dokumentacja z opisem zdarzenia wiążącego się z naruszaniem powyżej przytoczonych przepisów jest 

przechowywana w aktach kandydata. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, między innymi na 

podstawie dokumentacji z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, analizuje i stwierdza, czy dana 

osoba spełnia warunki wpisu do rejestru biegłych rewidentów. 

 

Komisja Egzaminacyjna  jest organem, którego zadaniem jest dopuszczenie do wykonywania zawodu 

zaufania publicznego, jakim jest zawód biegłego rewidenta. Wobec powyższego nacisk kładziony na 

etykę już w trakcie postępowania kwalifikacyjnego jest kluczowym aspektem w dążeniu do tego, aby 

osoba wpisywana na listę biegłych rewidentów miała nieposzlakowaną opinię oraz dawała rękojmię do 

prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta.  


