
 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 2408/44a/2022 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 2 listopada 2022 r. 

 

w sprawie zmiany zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego  

dla biegłych rewidentów w 2023 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. d) w związku z art. 10 ust. 11 pkt 1) ustawy z dnia 

11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1302), uchwala co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 2223/37a/2022 Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2023 r. wprowadza się następującą 

zmianę:  

 

1) Poz. 19 otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Identyfikacja i oszacowanie 

ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego w 2022 r.)”. 

 

§ 2. Zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych 

rewidentów w 2023 r., uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1 uchwały, stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały.  

  

§ 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1302). 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
Załącznik do uchwały nr 2408/44a/2022 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 2 listopada 2022 r. 

 

 

Zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego  

dla biegłych rewidentów w 2023 r.  

 

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów w 2023 r.  

obejmuje następujące moduły szkoleniowe: 

 

L.p. Temat Liczba godzin 

1 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego 8 

2 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 8 

3 Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych 8 

4 
Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania 

sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania 
16 

5 Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – przychody 16 

6 Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym 8 

7 
Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji 

finansowej 
4 

8 Kryptowaluty w sprawozdaniu finansowym 8 



 

 

9 Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe 8 

10 
Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań 

finansowych 
16 

11 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności 16 

12 
Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych 

standardach badania 
8 

13 

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa 

na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i 

formalnoprawne 

8 

14 

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach 

rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i 

dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej 

występujących nieprawidłowości 

16 

15 

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – 

odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem 

narzędzi dostępnych na rynku krajowym 

8 

16 Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych 8 

17 
Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania 

finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP 
8 

18 
Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej 

występujących nieprawidłowości 
8 

19 

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 

315 (Zmienionego w 2022 r.) 

 

16 

20 Badanie jednostek samorządu terytorialnego 8 



 

 

21 
Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa 

bilansowego 
16 

22 
Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi 

nadzór 
8 

23 Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego 8 

24 Zasady etyki w praktyce - studium przypadku 8 

25 
Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - 

najczęściej występujące nieprawidłowości 
16 

26 Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością 16 

27 
Nowe standardy zarządzania jakością IAASB - praktyczne aspekty 

wdrożenia 
8 

28 
Umowy o niezakończone usługi - ujęcie rachunkowe oraz procedury 

badania 
8 

29 Raportowanie niefinansowe ESG - czym jest i jak zacząć je analizować? 8 

30 Storytelling i wizualizacja danych dla finansistów 16 

31 Praktyczne zarządzanie projektami w pracy biegłego rewidenta 16 

32 Cyberbezpieczeństwo firmy audytorskiej 8 

 


