
 

 

 

 

UCHWAŁA NR 2015/32a/2022 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zmiany wytycznych organizacyjno-metodycznych 

do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2022 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 z późn. zm.) Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego dla biegłych rewidentów w 2022 r., stanowiących załącznik do uchwały 

Nr 1809/28a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 września 2021 r. 

w sprawie wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego dla biegłych rewidentów w 2022 roku (z późn. zm.), wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1. w spisie treści po pkt 85 „Moduł 26 Sporządzanie i badanie skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego – najczęściej występujące nieprawidłowości.” dodaje się 

pkt 88 w brzmieniu „Moduł 27 Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością.”; 

2. w rozdziale II „Tematyka obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych 

rewidentów w 2022 roku” w tabeli zawierającej zestawienie tematów (modułów), które 

są przedmiotem szkoleń w 2022 r. po poz. 26 dodaje się poz. 27 i 28 w brzmieniu:  

27 Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością 16 

28 
Nowe standardy zarządzania jakością IAASB - praktyczne aspekty 

wdrożenia 
8 

 

3. w Module 20 „Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 

315 (Z 2019)” treść pkt „Rekomendowane materiały szkoleniowe” otrzymuje brzmienie: 

„Materiały szkoleniowe dla słuchaczy (skrypt, prezentacja, zbiór zadań, test wiedzy). 



 

 

Wydawca: CE PIBR (w przygotowaniu).”; 

4. po Module 26 „Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

– najczęściej występujące nieprawidłowości.” dodaje się Moduł 27 „Zastosowanie 

nowych standardów zarządzania jakością” w brzmieniu: 

„Moduł 27 Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością 

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia) 

• Omówienie wymogów nowych standardów zarządzania jakością w odniesieniu do 

zakresu i skali działalności firmy audytorskiej. 

• Zidentyfikowanie i wyjaśnienie podstawowych różnic między dotychczasowymi 

uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kontroli jakości świadczonych usług, 

a nowym podejściem do systemów kontroli jakości opartym na zarządzaniu. 

• Omówienie zmian dostosowawczych do MSB i materiałów powiązanych 

wynikających z projektów zarządzania jakością. 

• Wykształcenie umiejętności zastosowania w praktyce nowych rozwiązań kontroli 

jakości. 

 

Czas trwania szkolenia 

• Szkolenie zaprojektowane zostało na 16 godzin z bloku rewizja finansowa. 

 

Konspekt zajęć do tematu 

L.p. Temat Zakres szczegółowy 

1. 
Wprowadzenie • Cel szkolenia. 

• Zakres szkolenia. 

2. 

Porównanie nowych 

standardów do obecnie 

obowiązujących wymogów 

• Porównanie wymogów nowych/zmienionych standardów do 

obecnie obowiązujących: KSKJ 1, wymogów UoBR i 

Rozporządzenia 537/2014, w tym w kontekście systemu 

firmy audytorskiej – procesów, polityk, procedur i rozwiązań 

organizacyjnych. 

3. 

Nowe standardy 

zarządzania jakością 
• Wymogi Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 

(MSZJ) 1 „Zarządzanie jakością firm wykonujących badania i 

przeglądy sprawozdań finansowych oraz inne zlecenia usług 

atestacyjnych i pokrewnych”/ KSZJ 1.  

• Koncepcja nowego standardu i zakresu. 

• Wymogi Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 

(MSZJ) 2 „Przeglądy jakości zlecenia”/KSZJ 2.  

• Wymogi Międzynarodowego Standardu Badania 220 

(zmienionego) „Zarządzanie jakością badania sprawozdania 

finansowego”/KSB 220 (Z). 



 

 

4. 

Międzynarodowy Standard 

Zarządzania Jakością 

(MSZJ) 1 „Zarządzanie 

jakością firm 

wykonujących badania i 

przeglądy sprawozdań 

finansowych oraz inne 

zlecenia usług 

atestacyjnych i 

pokrewnych”/KSZJ 1 

• Odpowiedzialność za system zarządzania jakością. 

• Proces oceny ryzyka. 

• Ład korporacyjny i przywództwo – jak kultura organizacyjna 

wspiera jakość usług. 

• Wymogi etyczne.  

• Akceptacja i kontynuacja relacji z klientem.  

• Wykonywanie zleceń.  

• Dobór odpowiednich zasobów.  

• Wykorzystanie informacji i komunikacja. 

• Odpowiedzi na określone ryzyka.  

• Monitorowanie i proces rozwiązywania problemów.  

• Wymogi dotyczące sieci firm audytorskich. 

• Ocena systemu zarządzania jakością. 

• Dokumentacja systemu. 

• Praktyka stosowania. 

5. 

Międzynarodowy Standard 

Zarządzania Jakością 

(MSZJ) 2 „Przeglądy 

jakości zlecenia”/KSZJ 2 

• Cele nowego standardu. 

• Nadrzędne koncepcje zawarte w MSZJ 2/KSZJ 2. 

• Nowe i zmienione definicje. 

• Powiązania pomiędzy MSZJ 1 i MSZJ 2/KSZJ 1 i KSZJ 2. 

• Usługi wymagające przeglądu jakości zlecenia. 

• Powoływanie i spełnienie wymogów przez osoby dokonujące 

przeglądu jakości zlecenia. 

• Efektywność procesu przeglądu jakości zlecenia. 

• Dokumentacja procesu przeglądu jakości zlecenia. 

• Powiadamianie właściwych osób w ramach procesu 

przeglądu jakości zlecenia. 

• Praktyka stosowania. 

6. 

Międzynarodowy Standard 

Badania 220 (zmieniony) 

„Zarządzanie jakością 

badania sprawozdania 

finansowego”/KSB 220 (Z) 

• Odpowiedzialność kierownictwa za zarządzanie jakością 

zleceń. 

• Wymogi etyczne, w tym niezależność. 

• Akceptacja i kontynuacja relacji z klientem. 

• Dobór odpowiednich zasobów. 

• Wykonywanie usługi atestacyjnej. 

• Monitorowanie i proces rozwiązywania problemów. 

• Ogólna odpowiedzialność za zarządzanie jakością. 

• Dokumentacja. 

• Praktyka stosowania. 

7. 

Zmiany w zakresie innych 

standardów badania 
• Omówienie wpływu zmian wynikających z wprowadzenia 

MSZJ 1/KSZJ 1, MSZJ 2/KSZJ 2 i  MSB 220 

(zmienionego)/KSB 220 (Z) na inne Międzynarodowe 

Standardy Badania/KSB. 

8. Sprawdzian wiadomości • Test wyboru i/ lub zadania sytuacyjne. 

 

Rekomendowane materiały szkoleniowe 

• Materiały autorskie przygotowane przez jednostkę uprawnioną. 



 

 

 

Forma prowadzenia zajęć 

• Szkolenie wykładowo-warsztatowe. 

 

Przykładowa literatura, którą należy uaktualnić na dzień szkolenia 

• Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (MSZJ) 1 „Zarządzanie jakością 

firm wykonujących badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz inne zlecenia 

usług atestacyjnych i pokrewnych”. 

• Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością (MSZJ) 2 „Przeglądy jakości 

zlecenia”. 

• Międzynarodowy Standard Badania 220 (zmieniony) „Zarządzanie jakością badania 

sprawozdania finansowego”. 

• Przewodnik dotyczący pierwszego wdrożenia MSZJ 1 (ang. ISQM 1 First-time 

Implementation Guide https://www.iaasb.org/focus-areas/quality-management). 

• Przewodnik dotyczący pierwszego wdrożenia MSZJ 2 (ang. ISQM 2 First-time 

Implementation Guide https://www.iaasb.org/focus-areas/quality-management). 

• Zmiany dostosowawcze do MSB i materiałów powiązanych wynikające z projektów 

zarządzania jakością  (https://www.iaasb.org/focus-areas/quality-management).”. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

https://www.iaasb.org/focus-areas/quality-management
https://www.iaasb.org/focus-areas/quality-management)

