
 

Umowa nr ….  

z ………………….[nazwa uczelni]  

w sprawie współpracy Komisji Egzaminacyjnej z Uczelnią  

przy prowadzeniu studiów  

 

 

Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów, zwana dalej Komisją 

Egzaminacyjną, reprezentowana przez Przewodniczącego/Przewodniczącą Komisji 

……………………….…..[imię, nazwisko] zawiera w dniu …………………. 

z ……………………… [nazwa uczelni],  

posiadającym uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk 

ekonomicznych, zwanym dalej Uczelnią, reprezentowanym przez 

………………….[imię, nazwisko i stanowisko]  

umowę w sprawie współpracy Komisji Egzaminacyjnej z Uczelnią przy prowadzeniu 

studiów. 

 

§ 1. 

Komisja Egzaminacyjna zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta wszystkie 

egzaminy z wiedzy, zgodnie z art. 15 ust 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1415 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”), o ile: kandydat ukończył studia II. stopnia na 

kierunku …………............. [nazwa kierunku] prowadzonym przez 

…………………..[nazwa danej jednostki] 

 

§ 2. 

1. Zaliczenie egzaminów z wiedzy, o którym mowa w § 1, następuje na wniosek 

kandydata przy spełnieniu łącznie następujących warunków: 

1) od dnia ukończenia studiów wyższych wymienionych w §1 nie upłynęło więcej 

niż 3 lata; 

2) egzaminy z poszczególnych przedmiotów obejmujących wiedzę teoretyczną 

określoną w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy były przeprowadzane w formie pisemnej; 

3) program studiów obejmujący przedmioty, z których kandydat zdał egzaminy, 

obejmował wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy.  

2. Zapewnienie, że program studiów, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) obejmuje wiedzę 

w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy, następuje w szczególności 

poprzez jego uzgodnienie z zakresem tematycznym egzaminów przeprowadzanych 

w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów, ustalonym zgodnie z art. 

16 ust. 7 ustawy. 

 

  



§ 3. 

Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) przedstawiania Komisji Egzaminacyjnej: 

a) materiałów (sylabusów lub innych dokumentów programowych, 

zatwierdzonych przez organy Uczelni odpowiedzialne za jej ofertę 

dydaktyczną) potwierdzających, że program studiów obejmujący 

poszczególne przedmioty na kierunku studiów, o którym mowa w § 1 umowy, 

obejmuje wiedzę teoretyczną określoną w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy, z 

uwzględnieniem art. 16 ust. 7 ustawy.  

Przedmioty realizowane na kierunku ………………..[nazwa kierunku] 

weryfikujące wiedzę określa się terminem „przedmioty objęte umową”; 

b) potwierdzenia, w postaci określonej w Załączniku do umowy, że zakres 

wymaganej wiedzy teoretycznej w uczelnianych wymaganiach 

egzaminacyjnych dla przedmiotów objętych umową jest zgodny z 

wymaganiami Komisji Egzaminacyjnej, odrębnie dla każdego egzaminu z 

wiedzy. 

2) przeprowadzania każdego egzaminu z przedmiotów objętych umową w formie 

pisemnej; 

3) niezwłocznego informowania Komisji Egzaminacyjnej o zmianach 

dokonywanych w programie studiów dotyczących przedmiotów objętych 

umową; 

4) dostosowania, w przypadku zmian zakresu tematycznego egzaminów 

przeprowadzanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów, 

programu studiów na kierunku ………………..[nazwa kierunku] , 

zapewniającego jego pełną zgodność programową z wprowadzonymi 

wymaganiami, z zachowaniem procedur i przepisów obowiązujących na gruncie 

przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), w szczególności w zakresie terminów 

wprowadzania zmian do programów studiów; 

5) udostępnienia do wglądu członkom Komisji Egzaminacyjnej, wyznaczonym 

przez Komisję Egzaminacyjną, studenckich prac egzaminacyjnych z 

przedmiotów objętych umową, w całym okresie realizacji studiów oraz 3 lat od 

ich ukończenia; 

6) udostępniania do wglądu, na żądanie Komisji Egzaminacyjnej, dokumentów 

źródłowych, w szczególności potwierdzeń i informacji umożliwiających 

monitorowanie realizacji niniejszej umowy; 

7) powiadomienia Komisji Egzaminacyjnej o utracie uprawnień, o których mowa 

w art. 12 ust. 3 ustawy.  

 

§ 4. 

1. W przypadku egzaminów z przedmiotów objętych umową, Uczelnia zaleci 

(zarekomenduje) wykładowcom prowadzącym przedmioty objęte umową, aby 

stosowali oni następujące zasady punktacji przy ocenie prac egzaminacyjnych z 

przedmiotów objętych umową: 

1) przy ocenie pytań testowych:  

a) za udzielenie poprawnej odpowiedzi – dwa punkty,  



b) za udzielenie błędnej odpowiedzi – jeden punkt ujemny,  

c) za brak udzielenia odpowiedzi – zero punktów;  

2) w zadaniach sytuacyjnych nie stosuje się punktów ujemnych; 

3) w zadaniach sytuacyjnych tzw. błędy ciągnione uwzględnia się na korzyść 

zdającego; 

4) pozytywna ocena z egzaminu uwarunkowana jest uzyskaniem przez zdającego 

co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów. 

2. Postanowienie ust. 1 nie stanowi zobowiązania Uczelni do stosowania 

wymienionych w nim zasad oceniania. Pierwszeństwo w tym zakresie 

mają każdorazowo przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), wydane na jej podstawie 

akty wykonawcze oraz wewnętrzne regulacje Uczelni, w tym regulamin studiów.  

 

§ 5. 

Komisja Egzaminacyjna zobowiązuje się do: 

1) przekazania informacji o zawartej umowie do Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów w celu umieszczenia tej informacji w wykazie zawartych umów w 

sprawie współpracy Komisji Egzaminacyjnej z Uczelnią przy prowadzeniu 

studiów na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;  

2) niezwłocznego przekazywania informacji Uczelni o zmianie zakresu wiedzy 

wskazanego w art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy, z uwzględnieniem art. 16 ust. 7 

ustawy; 

3) poinformowania o zamiarze wykreślenia umowy z wykazu nie później niż 30 dni 

przed wykreśleniem. 

 

§ 6. 

1. W przypadku utraty przez Uczelnię uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 3 

ustawy, umowa wygasa.  

2. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron zasad współpracy 

określonych w niniejszej umowie, w szczególności wynikających z § 3 i § 5 

umowy, druga strona wezwie ją do dostosowania się do zasad współpracy 

określonych w umowie wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z 

zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie umowa ulegnie rozwiązaniu 

ze skutkiem na koniec roku akademickiego, w trakcie którego druga strona 

została wezwana do dostosowania się do zasad współpracy określonych w 

umowie. 

3. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem ze 

skutkiem na koniec roku akademickiego, w trakcie którego złożono 

oświadczenie o wypowiedzeniu. Okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż  

6 miesięcy. 

 

§ 7. 

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 

 

 

 



§ 8. 

Umowa wejdzie w życie z dniem podpisania przez wymienione w niej strony i 

obowiązywać będzie programy studiów oferowane przez Uczelnię od roku 

akademickiego ….  

 

§ 9. 

1. Zaliczenie egzaminów, o których mowa w § 1 umowy, dotyczy studentów kierunku 

………………..[nazwa kierunku] , którzy rozpoczęli studia (zostali wpisani na listę 

studentów kierunku ………………..[nazwa kierunku] począwszy od roku 

akademickiego …. 
 

§ 10. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 51a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), tj. w 

sytuacji, gdy w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami 

zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków wspólnoty Uczelni minister właściwy 

do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, czasowo 

ograniczy lub czasowo zawiesi funkcjonowanie Uczelni na obszarze kraju lub jego 

części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze, egzaminy o których 

mowa w umowie mogą odbywać się w sposób określony w art. 76a ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

478 z późn. zm.).  

2. Przeprowadzenie egzaminów, o których mowa w umowie zgodnie z ust. 1 wymaga 

uprzedniego zawiadomienia Komisji Egzaminacyjnej.  

 

§ 11. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron niniejszej umowy. 
 

 

 


