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Zasady obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów,
dalej w skrócie „ODZ” wynikają z następujących dokumentów:
•    ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, �rmach audytorskich
      oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), dalej w skrócie 
       „Ustawa”,
•   rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2017 r.
     w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
      rewidentów, dalej w skrócie „Rozporządzenie”.
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 � PODSTAWOWE ZASADY OBLIGATORYJNEGO 

 Każdy biegły rewident, niezależnie od tego, czy wykonuje zawód czy nie 
stale podnosić 

. 

 Celem ODZ jest ciągłe doskonalenie, czyli -
tencji zawodowych niezbędnych biegłym rewidentom do profesjonalnej 

-

do zawodu biegłego rewidenta. 

 ODZ polega na odbyciu szkolenia, którego program kształcenia ma na celu 

zawodu biegłego rewidenta, w z
i sowej (szkolenia obligatoryjne). Część ODZ można odbyć 

Trzyletni okres rozliczeniowy

  
120 godzin ODZ. 

 Każdego roku
obligatoryjnych szkoleń – jest to minimalna, wymagana rocznie liczba 
godzin szkoleniowych.

 Pozostałą wymaganą liczbę godzin może zaliczyć 
momencie

 Biegły rewident  powinien odbyć szkole-
nie zarówno z . Proporcje 

określa  
samodzielnie.

Trzyletni okres rozliczeniowy

trzyletnim okresie rozliczeniowym.

2019 R.



2    ▶  Informator Komisji ds. Szkoleń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów / 2019 rok 

Samokształcenie 

 Przepisy umożliwiają zaliczenie części ODZ poprzez samokształcenie za-
wodowe
przyczynia się do rozwoju jego kompetencji zawodowych. 

  
na samokształcenie można wykorzystać maksymalnie 48 godzin.

Przechowywanie dokumentacji

 Uwaga – Dokumenty potwierdzające odbycie obligatoryjnego  do- 
skonalenia zawodowego przechowuje się przez trzy lata, licząc od końca
roku kalendarzowego, w ktorym biegły rewident je odbył. 
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 � ZAKRES GODZINOWY OBLIGATORYJNEGO  
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

Poniższa tabela podsumowuje wymogi dotyczące liczby godzin szkolenio-

roku kalendarzowego:

OKRES LICZBA GODZIN WYMOGI ODZ

Trzyletni okres 
rozliczeniowy

120 godzin co najmniej 72 godziny szkolenia obligatoryjnego*

co najwyżej 48 godzin samokształcenia

Rok 
kalendarzowy 

minimum 16 godzin szkolenia obligatoryjnego

*  
(tj. regionalne oddziały PIBR lub Centrum Edukacji PIBR) lub przez jednostkę uprawnioną.
**  

 � Bieżący status wypełnienia obowiązku szkoleniowego w skali roku 
oraz całego okresu rozliczeniowego można sprawdzić, logując się 
na indywidualne konto biegłego rewidenta na stronie PIBR.
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Każdego roku zakres tematyczny szkoleń jest określony uchwałą Krajowej 
Rady Biegłych Rewidentów (KRBR). Tematy obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego   dla   biegłych   rewidentów  (uchwała  KRBR  nr  2163/40/2018) 
w 2019 roku to: 

Nr modułu* Temat Temat Liczba 
godzin Blok tematyczny

1.2016.A.16 2016 16

2.2016.A.8 2016

małych i średnich jednostek

 8

3.2017.R.8 2017 Koszt wytworzenia jako podstawa
wyceny produktów 

8

4.2017.A.16 2017

Procedury badania zgodności 

księgowego IT z wymogami prawnymi

16

5.2017.A.16 2017 16 Rewizja �nansowa

6.2017.AR.8 2017 Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny
biznes - kluczowe założenia, normy,
standardy oraz zarządzanie ryzykami 

8 Rewizja �nansowa/
Rachunkowość
           

7.2017.R.24 2017

Dokumentacja rewizyjna z badania 

kontroli przeprowadzanej przez 
kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

24

8.2017.A.16 2017

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej 

przedsiębiorstw oraz świadczenia 
innych usług atestacyjnych

16

Rachunkowość

Konsolidacja sprawozdań �nansowych Rachunkowość

Badanie skonsolidowanego 
sprawozdania �nansowego

Rewizja �nansowa
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Nr modułu* Temat Temat Liczba 
godzin Blok tematyczny

 9.2017.R.8 2017 Wycena przedsiębiorstw – etap I:  
Wprowadzenie do wyceny 
przedsiębiorstw – matematyka 
�nansowa

8 Rachunkowość 

10.2017.AR.16 2017 Wycena przedsiębiorstw – etap II:
Metody wyceny i rewizji 
 

16 Rewizja 

Rachunkowość 

11.2017.R.16 2017 16

12.2017.AR.16 2017 16

13.2017.AR.8 2017 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa
podatkowego 

 8

14.2017.R.8 2017 Aktualizacja krajowego 
i międzynarodowego prawa 
bilansowego

 8

Rewizja 

Rachunkowość 

15.2017.A.8 2017

16.2017.A.16 2017 16

17.2017.A.16 2017

18.2017.A.16 2017

19.2018.R.8 2018

8

Wycena przedsiębiorstw – etap III:
Wycena aktywów - teoria i warszat

Rewizja 

Rachunkowość 

Rewizja 

Rachunkowość 

Rachunkowość

Stosowanie MSB w praktyce – część I:
Procedury wstępne, planowanie
i oszacowanie ryzyka badania

Rewizja �nansowa

Rewizja �nansowa

16Stosowanie MSB w praktyce – część II:
Reakcja biegłego rewidenta na 
oszacowane ryzyko istotnego
zniekształcenia 

Rewizja �nansowa

16Stosowanie MSB w praktyce – część III:
Procedury końcowe badania 
i sprawozdanie biegłego rewidenta

Rewizja �nansowa

 8Nowy model rozpoznawania 
przychodów wg MSSF 15 
„Przychody z umów z klientami”

Rachunkowość
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Nr modułu* Temat Temat Liczba 
godzin Blok tematyczny

20.2018.R.8 2018  

21.2018.A.4 2018

22.2018.A.4 2018

23.2018.A.8 2018

24.2018.A.8 2018

8 Rachunkowość

25.2019.A.16 2019

Zastosowanie zasad etycznych 4

26.2019.AR.8 2019

-
tyce: zasady kształtowania wynagro-
dzeń za usługi biegłego rewidenta

4

27.2019.A.16 2019

biegłego rewidenta
8

28.2019.AR.8 2019

* Nr modułu zawiera następujące informacje oddzielone kropkami: liczba porządkowa; rok, 

Szczegółowe informacje na temat zakresu poszczególnych tematów (konspekty), 
-

Leasingowa rewolucja w MSSF 16
„Leasing” oraz różnice do polskiego
prawa bilansowego

Jak negocjować cenę? – Elementy
negocjacji w pracy biegłego rewidenta

8

Metody wyboru pozycji do badań 
zgodności i badań wiarygodności

16

Dokumentacja cen transferowych 
– procedury badania

8 Rewizja �nansowa/
Rachunkowość

29.2019.R.8 2019

30.2019.A.8 2019

Wykorzystanie procedur analitycznych 
w procesie badania sprawozdań 
�nansowych

16

Kodeks spółek handlowych dla biegłych 
i księgowych

8 Rewizja �nansowa/
Rachunkowość

Popularne transakcje z wykorzystaniem 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
– skutki księgowe

8 Rachunkowość

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja 
Kodeksu etyki IFAC

8 Rewizja �nansowa

nych nakładanych przez KRBR na organizatorów szkoleń można znaleźć w Wy-
tycznych organizacyjno-metodycznych wydanych przez KRBR na rok 2019.
Wytyczne są dostępne na stronie PIBR w e-Bibliotece.
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              ORGANIZATORZY SZKOLEŃ OBLIGATORYJNYCH

Obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów mogą przeprowadzać  
wyłącznie:

• 
• jednostki uprawnione przez KRBR,

dalej określone jako „jednostki szkolące”.

-
Biegli/szkolenia.

Organizując szkolenia obligatoryjne, jednostki szkolące muszą się kierować 
Wytycznymi organizacyjno-metodycznymi wydawanymi co roku przez KRBR.

 � SZKOLENIA OBLIGATORYJNE

• 

e-learningu,
• 
• -

 

•  

• 
warsztatowej.

Zwracamy uwagę,  że  zgodnie  z  Wytycznymi  organizacyjno-metodycznymi
obowiązującymi na 2019 rok, organizatora takie szkolenia obowiązują pewne
zasady, które przekładaja  się  na  określone prawa i obowiązki dla uczestnika,
mianowicie:
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• -
-

dowo-warsztatowym uczestniczyło nie więcej niż 30 osób
szkoleń mających charakter warsztatów  
nie więcej niż 20 osób
może być zwiększona, przy czym taka zmiana nie może mieć negatywnego wpływu na ja-

-
rakterze wykładowo-warsztatowym nie może przekroczyć 40 osób. Natomiast 

.
• -

cym nabytą przez uczestników wiedzę oraz umiejętności.
• Po zakończonym szkoleniu biegli rewidenci otrzymują od jednostki uprawnionej 

dokument potwierdzający odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.
• Po zakończonym szkoleniu jednostki szkolące są zobowiązane rozdać uczestni-

kom szkoleń formularze oceny szkolenia. Oceny te są anonimowe. Ich wypełnienie 
jest dobrowolne.

• Szkolenie może być wizytowane przez PIBR.
• 

-
ny przedsiębiorstw” stanowią cykl, którego efektyw ność wymaga od uczestnika  

. Dlatego  
rekomenduje się zachowanie kolejności

Na czym polega warsztat?

Element warsztatowy szkolenia obejmuje następujące przykładowe formy na-
uczania: dyskusje nad przedstawionymi przykładami, analiza aktów prawnych 

-

Moduły o numerach 16.2017.A.16, 17.2017.A.16 i 18.2017.A.16,  czyli „Stosowanie
MSB  w  praktyce”, a  także  9.2017.R.8,  10.2017.AR.16  i  11.2017.R.16,  czyli Wyce
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 �   

Szkolenie typu e-learning to szkolenie przeprowadzane na odległość  
-
-

zującymi uczestnika szkolenia (np. przyciski, pod którymi kryją się dodatkowe 

Organizatora takiego szkolenia obowiązują także pewne szczególne wytycz-
 

dla uczestnika, mianowicie:

• niedopuszczalna jest sytuacja, aby na skutek wyboru złej odpowiedzi  
-
-

nuacją szkolenia, 
• do zaliczenia całego szkolenia powinno być wymagane przejście przez min. 75% 

ekranów merytorycznych lub 75% czasu nagrania,
• szkolenie e-learningowe powinno być zakończone sprawdzianem wiadomo-

ści, dzięki któremu uczestnik szkolenia będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę  

czasu szkolenia,
• -

chłonności nauki. Na każdą godzinę nauki przypada minimum 1 pytanie sprawdzające. 
Zaleca się, aby pytania miały formę pytań testowych zamkniętych wielokrotnego wyboru.  
Oznacza to, że pytanie zawiera opis sytuacji, pytanie lub polecenie oraz gotowe odpo-
wiedzi do wyboru (wybierana jest prawidłowa odpowiedź, więcej niż jedna prawidłowa  
odpowiedź bądź najlepsza odpowiedź), 

• po zakończeniu sprawdzianu wiadomości uczestnik powinien uzyskać informację 
dotyczącą zdobytej punktacji, wyniku pozytywnego/negatywnego, komentarza 
do każdej odpowiedzi tłumaczącego, dlaczego jest ona błędna lub poprawna. 
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samym szkolenia. Uczestnik powinien mieć maksymalnie trzy próby zaliczenia 
sprawdzianu. Jeśli wszystkie próby są nieudane, uczestnik powinien ponownie 

-
powiadał na pytania sprawdzające,

• szkolenie musi być dostępne dla użytkownika przez odpowiednio długi czas, aby 
mógł je zrealizować,

• 

• po szkoleniu uczestnik powinien mieć możliwość ściągnięcia i/lub wydruku wyko-
rzystywanych w jego trakcie materiałów merytorycznych, ewentualnie takie ma-
teriały mogą być uczestnikowi przekazane inną drogą przed lub po zakończeniu 
szkolenia.

Sprawdzian wiadomości po szkoleniu

Sprawdzian wiadomości może mieć charakter samooceny przez uczestnika 
szkolenia. Czas sprawdzianu wlicza się do czasu całkowitego czasu szkolenia 
przewidzianego dla danego tematu (modułu). 

Liczba pytań sprawdzających zależy od czasochłonności nauki. Oczekuje się, 

Pytania sprawdzające mogą przybierać różną postać. Mogą to być pytania 
testowe, zadania sytuacyjne lub pytania typu studia przypadku (case studies). 
Do jednego zadania sytuacyjnego lub typu studium przypadku może być 
więcej niż jedno pytanie sprawdzające.

Każdy uczestnik szkolenia powinien podjąć próbę rozwiązania pytań spraw-
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Po zakończonym sprawdzianie uczestnicy powinni uzyskać informację zwrot-

indywidualnie przez uczestnika na podstawie informacji zwrotnej uzyskanej 

przekazany uczestnikowi. Wynik ten nie podlega raportowaniu do KRBR.

 � SAMOKSZTAŁCENIE

Samokształcenie umożliwia biegłemu rewidentowi uzupełnienie szkoleń 

-
niowe zależne od różnych ról zawodowych, których się podejmuje.

Samokształcenie zawodowe, które może zostać zaliczone jako ODZ, może przy-

Forma samokształcenia

1)  

2)  praca dydaktyczna, naukowo-dydaktyczna lub naukowa,  

3)  

4)   -

5)  

6)  

7)   -

8)  



12    ▶  Informator Komisji ds. Szkoleń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów / 2019 rok 

Forma samokształcenia

9)  prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach, 

10)   -
czych powoływanych przez te podmioty bądź przez organizacje zawodowe, 

11)   

12)  zdanie egzaminu zawodowego, 

13)   
osobistym, 

14)  

-

 �        PLANOWANIE WŁASNYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

-
dego biegłego rewidenta. Zachęcamy jednak, aby spojrzeć na niego jako na szansę 

-

-
-

Proponujemy spojrzenie na obligatoryjne doskonalenie zawodowe jako indy-

tzw. cykl ODZ zilustrowany na następnej stronie:
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Podczas cyklu ODZ bardzo ważnym elementem jest proces samooceny. 

-
-

stawie przeprowadzić samoocenę swoich kompetencji zawodowych – obecnych 

-

potrzeby aktualizowany, aby na koniec okresu rozliczeniowego nie okazało 

-
staniem różnych dostępnych opcji składających się na obligatoryjne szkolenia 
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Na etapie działania biegły rewident jest obowiązany prowadzić dokładną ewi-
dencję podejmowanych działań edukacyjnych oraz gromadzić odnośną do-
kumentację.

-

należy również ocenić zgromadzoną dokumentację ODZ pod kątem jej ade-
-

-
-

ODZ zaspokoiły występujące potrzeby, jak wpłynęły na praktykę zawodową 
-
-

• Jakie nowe elementy wiedzy, umiejętności lub oglądu sytuacji zdobyłem/am 
dzięki temu działaniu? 

• Czy podjęte działanie okazało się właściwą odpowiedzią na potrzebę, jaką 
miało pierwotnie zaspokoić? 

• 

• 
korzyści? Jeśli tak, jakie? Jeśli nie, dlaczego? 

• Czy dane działanie zwróciło moją uwagę na obszary wymagające dalsze-
go rozwoju? 
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 �   DOKUMENTACJA ODZ

Dokumentacja szkoleń obligatoryjnych

Po zakończonym szkoleniu, biegli rewidenci otrzymują od organizatora 
szkolenia dokument potwierdzający odbycie obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego, który zawiera co najmniej:

1) 
2) formę obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (stacjonarne lub 

e-learning),
3) zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
4) termin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
5) liczbę godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
6) nazwę jednostki szkolącej przeprowadzającej obligatoryjne doskonalenie 

zawodowe,
7) 

Biegły rewident dokumentuje odbycie samokształcenia poprzez złożenie 
oświadczenia za pośrednictwem indywidualnego konta biegłego rewidenta 
na stronie PIBR.

Oświadczenie można również przesłać pocztą, a jego wzór dostępny jest na 
stronie PIBR w sekcji Biegli/szkolenia.

Poza oświadczeniem biegły rewident powinien posiadać także dokumen-

dokumentacji zależy od formy samokształcenia.

podstawowe, natomiast 8 godzin jako samokształcenie, konieczne jest złoże-

roku kalendarzowego.
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-
-
-

czeniowego ODZ, którego oświadczenie dotyczy, to jest do 31 grudnia 2020 r.

Biegły rewident jest zobowiązany do posiadania dokumentów potwierdzają-
cych odbycie szkoleń przez okres trzech lat od ich zakończenia oraz przed-

 �   BRAK ODBYCIA SZKOLENIA

Przypominamy, że obowiązek ODZ jest obowiązkiem ustawowym nałożonym 
-

Stwierdzone przez KRBR przypadki naruszenia obowiązków ODZ są przekazy-
wane do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego (KRD), który może przedłożyć 
sprawę do rozstrzygnięcia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego (KSD). 

 �   SZUKASZ SZKOLENIA?

Wejdź na pibr.org.pl/szkolenia i skorzystaj z ogólnopolskiej wyszukiwarki szkoleń.
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 �   

W przypadku wystąpienia choroby, wypadku losowego lub  innej  ważnej  przyczyny
uniemożliwiającej odbycie biegłemu rewidentowi minimalnej  liczby szkoleń na da-
ny rok kalendarzowy, biegły  rewident może wystąpić do KRBR  z  pisemnym wnio-
skiem o wyrażenie  zgody  na  odbycie  ODZ  w  terminie  późniejszym, nie  dłuższym 
jednak niż dwa lata od upływu wymaganego terminu. 

-
gólnych przypadkach najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, któ-
rego wniosek dotyczy – jako dostarczenie wniosku rozumie się datę wpływu do Biura 

bezwzględnie powinien dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie przy-

prześle dokumentów, wniosek pozostawia się bez merytorycznego rozpatrzenia.

-
 

-

biegły rewident miał obowiązek odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe 
– pozostawiając pozostałe lata bez rozpoznania.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez KRBR biegły rewident realizuje swój obo-
-

akceptowanego wniosku.
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 �   

Każdego roku kalendarzowego biegły rewident ma obowiązek odbyć mini-
mum 24 godziny szkolenia. Może to zrobić, realizując 24-godzinne szkolenie 

Czy odbyte szkolenia można zaliczać na poczet kolejnego roku  
trzyletniego okresu rozliczeniowego?

Tak – umożliwia to trzyletni okres rozliczeniowy. Należy jednak pamiętać,

minimalną liczbę godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, która 

Co rozumie się pod pojęciem samokształcenia?

Samokształcenie to działania edukacyjne podejmowane przez biegłego rewi-

Oczekuje się, że tematyka samokształcenia będzie obejmować głównie 

• rachunkowości,
• 
• podatków,
• wiedzy ogólnoekonomicznej,
• 
• zagadnień informatycznych,
• innych umiejętności miękkich, których posiadanie niezbędne jest do 

wykonywania czynności zawodowych biegłego rewidenta.

Jaki jest minimalny zakres godzinowy szkoleń w 2019 roku?
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-

(np. zarządzanie czasem).

(uwaga – katalog zamknięty):

1)  
2)  pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową, lub 
3)   

podyplomowych, lub
 4)   

(e-learning), lub
5)  
6)  
7)   

8)   -
dialnego, lub 

9)   prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferen-
cjach lub szkoleniach, lub 

10)   

11)   

12)  
13)   

14)   

udział w pracach organów stanowiących standardy, komitetów, komisji 
albo grup roboczych powoływanych przez te podmioty bądź przez orga-
nizacje zawodowe, lub
opracowanie  recenzji  materiałów  merytorycznych  przygotowywanych 
do  publikacji  w  formie  książki,  rozdziału  w  książce,  artykułu  w  czaso-
piśmie fachowym oraz materiałów szkoleniowych, lub
zdanie egzaminu zawodowego, lub
korzystanie  z  usług profesjonalnego doradztwa świadczonych w formie 
zajęć z trenerem osobistym, lub
świadczenie usług profesjonalnego doradztwa w formie zajęć, jako trener 
osobisty.
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Na jakich zasadach zaliczane jest samokształcenie zawodowe? 

Ile godzin zaliczają poszczególne formy samokształcenia?

-
-

nych szkolenia.

W samokształceniu zalicza się taką liczbę godzin, jaka jest podana  
-

święconą na udział w danym zagadnieniu lub w wybranym zakresie  
działania.

zawierać następujące informacje:

• 
• nazwę organizatora;
• temat szkolenia;
• 
• liczbę godzin szkolenia.

Odbycie samokształcenia zawodowego biegły rewident potwierdza złożonym
przez siebie oświadczeniem, które można wypełnić elektronicznie za pośre-
dnictwem indywidualnego konta biegłego rewidenta na stronie pibr.org.pl.
Maksymalnie w ciągu trzyletniego okresu rozliczeniowego można zaliczyć jako
ODZ 48 godzin samokształcenia, nawet jeśli w rzeczywistości tych godzin było 
znacznie więcej. Samokształcenie umożlwia biegłemu rewidentowi uzupełnie-
nie szkolen obligatoryjnych o działania edukacyjne, za pomocą których może
on rozwijać swoje indywidualne kompetencjeczy realizować specy�czne po-
trzeby szkoleniowe zależne od różnych ról zawodowych, których sie podejmuje.
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Jeśli samokształcenie ma zaliczyć część rocznej minimalnej liczby godzin  
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (może to być maksymalnie  

 
-

rym chce zaliczyć to szkolenie. 

Pozostałe godziny samokształcenia należy rozliczyć do końca trzyletniego 

-
cych zawód i niewykonujących go? 
Nie ma różnicy. Od 2015 roku liczba godzin obligatoryjnego doskonale-
nia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących zawód i nie-

Jak udokumentować ODZ?
-

twa. Potwierdzenie udziału w tym szkoleniu przekazywane do PIBR przez 
organizatora szkolenia nie wymaga dodatkowo raportowania przez bie-
głego rewidenta. Samokształcenie biegły rewident potwierdza samodziel-
nie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do KRBR.

1)  imię i nazwisko oraz numer wpisu do rejestru biegłego rewidenta; 
2)  sposób odbywania samokształcenia zawodowego; 
3)  termin samokształcenia zawodowego; 
4)  liczbę godzin samokształcenia zawodowego; 
5)  zakres tematyczny samokształcenia zawodowego związany z wykonywa-

niem zawodu biegłego rewidenta; 
6)  uzasadnienie wskazujące, w jaki sposób samokształcenie zawodowe  

pozwoliło na podniesienie poziomu i aktualizację wiedzy lub umiejętno-
ści związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta.

wykonujących go w trzyletnim okresie rozliczeniowym została zrów-
nana i wynosi 120 godzin.
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Biegły rewident jest zobowiązany przechowywać dokumentację potwierdzającą  
odbycie szkolenia obligatoryjnego oraz zrealizowanego samokształcenia przez okres 

dotyczące samokształcenia). 

-
nie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Kiedy powstaje obowiązek szkolenia?

Ile godzin szkoleń musi odbyć biegły rewident, który został wpisany 

Obowiązuje zasada proporcjonalności. Obowiązujący obecnie trzyletni okres 

odbycie 120 godzin szkoleń. 

To znaczy, że na każdy rok kalendarzowy okresu rozliczeniowego przypada pro-
porcjonalnie 40 godzin obligatoryjnego doskonalenia, które może być rozliczone 

-

musiała do końca trzyletniego okresu rozliczeniowego zaliczyć łącznie 80 godzin 

-

-

Z pierwszym dniem roku następującego po roku, w którym biegły rewident został
wpisany do rejestru. Jeśli biegły rewident został wpisany do rejestru w 2018 r.,
to obowiazek szkoleniowy powstaje 1 stycznia 2019 r. W przypadku wpisu do
rejestru w trakcie 2019 roku, obowiązek ten powstaje 1 stycznia 2020 r.
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kalendarzowy?

Ile godzin ODZ może zaliczyć biegły rewident–wykładowca?
Biegłemu rewidentowi-wykładowcy zostanie zaliczona taka liczba godzin, 

-
wie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla 

przeprowadzonych szkoleń z danego tematu.

-
-

upływu wymaganego terminu.

Biegli rewidenci, którzy prowadzą obligatoryjne szkolenia organizowane przez 
PIBR lub jednostkę uprawnioną uzyskują zaliczenie tych szkoleń jako obligato-
ryjne doskonalenie zawodowe – na podstawie zaświadczenia lub certy�katu 
wydanego przez jednostkę szkolącą.

ilości
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doskonalenia zawodowego?

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów w 2019 roku
przeprowadzają:
        •    PIBR,  w  imieniu  której  szkolenia prowadzi Centrum Edukacji Polskiej 
               Izby Biegłych Rewidentów z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 80 
               oraz regionalne oddziały PIBR, a także
        •    jednostki uprawnione przez KRBR.
 

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzenia obligatoryjnego dosko-
nalenia zawodowego dostępny jest na stronie PIBR w sekcji Biegli/szkolenia.

rewident może złożyć do końca roku kalendarzowego, którego wniosek do-

następującego po roku, którego wniosek dotyczy – jako dostarczenie wniosku 

datę stempla pocztowego.

-



 �    G
SZKOLEŃ OBOWIĄZKOWYCH NA DANY ROK? 

Biegli/szkolenia, 

                       GDZIE MOGĘ SPRAWDZIĆ STATUS SWOJEGO  
    PRZESZKOLENIA?

Wystarczy zalogować się na swoje indywidualne konto biegłego rewidenta na 
stronie PIBR i sprawdzić swój status przeszkolenia zarówno w okresie rocznym, jak 
i w trzyletnim cyklu.

           
JEST NIEJASNA, SKONTAKTUJ SIĘ: 

Polska Izba Biegłych Rewidentów  
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa 

 
tel. 22 637 30 81-83 wew. 186 
e-mail: szkolenia@pibr.org.pl

 �   REGULACJE KSZTAŁTUJĄCE WYMOGI ODZ: 

Znajdują się na stronie PIBR pod linkiem: https://www.pibr.org.pl/pl/szkolenia 
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�
 

 �   WYTYCZNE ORGANIZACYJNO-METODYCZNE

Znajdują się w e-Bibliotece na stronie PIBR pod linkiem: 
https://www.pibr.org.pl/pl/e-biblioteka
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 �   NOTATKI

A) 
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A) 
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A) 



30    ▶  Informator Komisji ds. Szkoleń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów / 2018 rok 

 �   NOTATKI
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