Biegły rewident
Zawód z perspektywą

Chcesz lepiej rozumieć, jak działa biznes?
Chcesz dostrzegać szanse i ryzyka, zanim zrobią to inni?
Chcesz doradzać wielu różnym firmom?
Szukasz zawodu z przyszłością, a może po prostu drogi
do rozwoju i poszerzenia kompetencji?

Jak i dlaczego warto zostać biegłym rewidentem?
Przewodnik po zawodzie
/
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biegły rewident/zawód z perspektywą

wstęp
Dziś biegły rewident dawno przekroczył ramy
swojej profesji – audytora skupionego na badaniu
obowiązkowych sprawozdań finansowych. W czasach coraz bardziej złożonej globalnej gospodarki prowadzenie przedsiębiorstwa, zwłaszcza
dużego, zależy w znacznym stopniu od umiejętności zarządzania ryzykiem – ryzykiem z bardzo
różnych obszarów biznesu i jego otoczenia.
A właśnie biegły rewident doskonale rozumie
znaczenie rozpoznania czynników ryzyka i potrzeby umiejętnego zarządzania w tym zakresie.
Jest osobą o rzadkich umiejętnościach opartych
na wszechstronnej wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów, prawa czy zarządzania i wielu
innych. Dlatego dziś osoby z tytułem biegłego
rewidenta są nie tylko pożądanymi specjalistami
wysokiego szczebla, pełniącymi funkcje nadzorcze i zarządcze, ale bardzo często kluczowymi
doradcami w biznesie. Dla liczących się pracodawców tytuł biegłego rewidenta jest nie tylko
gwarancją oczekiwanych umiejętności, ale także
często warunkiem koniecznym zatrudnienia.

Dlatego jeśli jesteś studentem lub absolwentem
zainteresowanym zdobyciem zawodu biegłego
rewidenta, jeśli chcesz uzyskać kompetencje
biegłego rewidenta lub interesują Cię tajniki profesji audytora, jeśli nie wiesz, jakie kompetencje
wiążą się z tytułem biegłego rewidenta i dlaczego są one pożądane w biznesie i finansach, to
zapraszamy Cię do lektury naszego przewodnika.
Dowiesz się, kim jest biegły rewident, jak nim
zostać i dlaczego warto wybrać tę profesję oraz
jakie korzyści daje tytuł biegłego rewidenta.
/
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Kim jest biegły rewident?
Zawód zaufania publicznego
Biegły rewident to najwyższej klasy ekspert
w dziedzinie finansów, a w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego.

Biegli rewidenci są także częścią szerszej
grupy ekspertów, tak zwanych zawodowych
księgowych (ang. professional accountants).

Wyjątkowy charakter tego zawodu polega na
tym, że w Polsce wyłącznie biegli rewidenci
mają prawo świadczyć usługi w zakresie
rewizji finansowej, a rozumie się przez to usługi
atestacyjne obejmujące:

Duży prestiż zawodu wiąże się także z dużą
odpowiedzialnością. Wyrazem tej odpowiedzialności są odpowiednio wysokie wymagania w zakresie przygotowania do zawodu, jak i dalszego
doskonalenia zawodowego już po zdobyciu
tytułu. Ponadto biegły rewident jest zobowiązany
przestrzegać zasad etyki zawodowej oraz standardów wykonywania zawodu. Wspiera go w tym
samorząd zawodowy – Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR), do której każdy biegły rewident
należy obowiązkowo.
/

1. badania sprawozdań finansowych,
2. przeglądy sprawozdań finansowych,
3. inne usługi atestacyjne określone przepisami
prawa, zastrzeżone dla biegłego rewidenta.
W tej roli biegły rewident staje się filarem bezpiecznego obrotu gospodarczego. Dlatego też
zawód biegłego rewidenta to zawód zaufania
publicznego, chroniony prawnie i regulowany
ustawowo (ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym).
Podobne rozwiązania funkcjonują w Unii Europejskiej oraz w wielu innych krajach na świecie.
W konwencji międzynarodowej tytuł biegłego
rewidenta odpowiada określeniu audytor (ang.
statutory auditor).

/

Rewizja finansowa
polega na weryfikowaniu i potwierdzaniu, że
informacje finansowe płynące na rynek od
firm i organizacji są prawdziwe.

przewodnik po zawodzie
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Kim jest biegły rewident?
Jedna profesja, wiele możliwości

Tytuł biegłego rewidenta to gwarancja prestiżowego statusu na rynku pracy oraz realnych
korzyści finansowych.
Choć zdobycie tytułu biegłego rewidenta daje
dostęp do wykonywania licencjonowanego zawodu, to samo posiadanie tytułu nie oznacza przymusu wykonywania tego zawodu. Zatem biegły
rewident to nie „tylko” audytor. Tytuł daje całą
gamę możliwości zawodowych. A wymagania
edukacyjne stawiane kandydatom sprawiają, że
tytuł biegłego rewidenta stanowi potwierdzenie
najwyższych kompetencji, przede wszystkim
w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej
oraz dziedzinach powiązanych, takich jak prawo
gospodarcze, podatkowe czy zarządzanie biznesem. Uzyskane w procesie kwalifikacyjnym
kompetencje są następnie rozwijane poprzez
system obligatoryjnego doskonalenia i zdobywane doświadczenie zawodowe.
Biegły rewident to unikalne uprawnienia zawodowe dające ogromne możliwości fascynującej
kariery w świecie finansów! To szansa pracy na
wielu różnorodnych stanowiskach wyższego
szczebla w branży finansowej, zarówno w największych korporacjach, jak i mniejszych firmach. To także możliwość pracy na własną rękę
i rozwoju własnego biznesu.
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W efekcie, biegły rewident dysponuje szerokim
spektrum możliwości zawodowych – może
wybrać ścieżkę audytora lub zdecydować się na
karierę w biznesie, zajmując najwyższe stanowiska w dziedzinie rachunkowości, sprawozdawczości czy controllingu (np. główny księgowy, audytor wewnętrzny, kontroler finansowy, doradca
finansowy, dyrektor finansowy itp.). Ze względu
na szerokie kompetencje, interdyscyplinarne
spojrzenie, ogromne doświadczenie analityczne i branżowe, biegli rewidenci często zostają
doradcami biznesowymi lub członkami zarządów
oraz rad nadzorczych, a w szczególności członkami komitetów audytu. Do tej i tak długiej listy
można dopisać jeszcze inne opcje, np. występowanie w charakterze biegłego sądowego czy
możliwość pracy w branży szkoleniowej.
Zakres usług świadczonych przez biegłych
rewidentów ewoluuje wraz z rynkiem i stale się
rozszerza.
/

Jestem biegłym rewidentem i…
Chcę wykonywać zawód

Na razie nie chcę wykonywać zawodu

Wykonywanie zawodu biegłego rewidenta
polega na:

W porządku!
Nadal zachowujesz tytuł biegłego rewidenta i masz
możliwość kształtowania swojej kariery zawodowej
w dowolny sposób.

• wykonywaniu czynności rewizji finansowej,
• świadczeniu usług atestacyjnych innych niż
czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych
do wykonywania przez biegłych rewidentów,
• świadczeniu usług pokrewnych.
Masz prawo wykonywać usługi zastrzeżone
wyłącznie dla biegłych rewidentów!

Nie możesz jednak świadczyć usług zastrzeżonych
wyłącznie dla biegłych rewidentów.
W każdej chwili możesz podjąć decyzję, że chcesz
wykonywać zawód! Wymaga to jednak wyboru
jednej z możliwych form i następnie zgłoszenia
do PIBR.

/

Bardziej szczegółowe informacje
na temat usług wykonywanych przez
biegłego rewidenta znajdują się w dalszej
części niniejszej broszury.

przewodnik po zawodzie
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Jak zostać biegłym rewidentem?
Zawód biegłego rewidenta jest zawodem zaufania publicznego. Dlatego podstawowe wymagania dotyczące postępowania kwalifikacyjnego są uregulowane przez ustawę o biegłych rewidentach i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów.
Aby zostać biegłym rewidentem, kandydat musi przejść proces kwalifikacyjny.
Ten standardowo składa się z następujących etapów:

1. należy zakwalifikować się do postępowania
kwalifikacyjnego poprzez złożenie odpowiedniego zgłoszenia oraz kwestionariusza osobowego do Komisji Egzaminacyjnej,
2. należy zdać 10 egzaminów cząstkowych.
Ich zakres tematyczny obejmuje takie obszary wiedzy, jak: rachunkowość finansowa
i zarządcza, ekonomia i finanse, zarządzanie
ryzykiem i kontrola wewnętrzna, prawo
gospodarcze, cywilne i podatkowe, rewizja
finansowa, etyka i niezależność biegłego,

/

3. należy odbyć:
a. roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co
najmniej dwuletnią aplikację w firmie
audytorskiej (zarejestrowanej w państwie
Unii Europejskiej) pod kierunkiem biegłego
rewidenta zarejestrowanego w dowolnym
państwie Unii Europejskiej albo
b. trzyletnią aplikację w firmie audytorskiej
(zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej) pod kierunkiem biegłego rewidenta
zarejestrowanego w dowolnym państwie
Unii Europejskiej,
4. należy zdać egzamin dyplomowy,

Przyrzekam, że jako biegły rewident będę
wykonywać mój zawód w poczuciu

5. należy złożyć ślubowanie przed
Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością,
zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami
wykonywania zawodu. W swoim postępowaniu będę
kierował się zasadami etyki zawodowej i niezależnością.
Poznane w trakcie wykonywania zawodu biegłego
rewidenta fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy
wobec osób trzecich.
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6. należy złożyć wniosek i uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Ilustracja przebiegu standardowego
postępowania kwalifikacyjnego

Istnieje także zmodyfikowana ścieżka zdobycia uprawnień polskiego biegłego rewidenta przewidziana
dla osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskane w innym
państwie Unii Europejskiej lub w kraju trzecim. Bardziej szczegółowe informacje na temat tej możliwości można znaleźć na www.pibr.org.pl/pl/kandydaci
Nadzór nad procesem kwalifikacyjnym pełni Komisja Egzaminacyjna (niezależny od PIBR organ powoływany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych), która między innymi organizuje
egzaminy oraz potwierdza odbycie praktyki i aplikacji.
Obsługę administracyjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Polska Izba Biegłych Rewidentów.
Wszelkie informacje ważne dla kandydatów na biegłych rewidentów znajdują się więc pod adresem:

www.pibr.org.pl/pl/kandydaci

/

Zawód biegłego rewidenta
jest zawodem zaufania publicznego.
przewodnik po zawodzie
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Jak zostać biegłym rewidentem?
Egzaminy
Egzaminy z wiedzy odbywają się w cyklach egzaminacyjnych, które składają się z czterech sesji obejmujących po dwa lub trzy egzaminy. W ramach sesji egzaminacyjnej dla każdego przedmiotu ustalane
są nie mniej niż trzy terminy do wyboru. Zaliczenie egzaminów z sesji I jest warunkiem przystąpienia
do egzaminów z sesji II lub III. Egzaminy z sesji II i III można zdawać łącznie, a ich zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do egzaminów z sesji IV.
/

sesja II
3. Prawo – prawo cywilne, prawo pracy
i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek,
prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo regulujące działalność
gospodarczą
4. Prawo podatkowe cz. 1
5. Finanse

sesja I
1. Teoria i zasady
rachunkowości

Jeśli zdałeś wszystkie egzaminy z sesji I,
to możesz przystąpić do sesji II lub III

Jeśli zdałeś wszystkie egzaminy z sesj
to możesz przystąpić do sesji IV

2. Ekonomia i kontrola
wewnętrzna

sesja III
6. Rachunkowość finansowa
7. Prawo podatkowe cz. 2
8. Rachunek kosztów i rachunkowość
zarządcza
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ji II i III,

Czy są możliwe zwolnienia
z egzaminów?
Tak
Jeżeli chodzi o egzaminy, to w ramach opisanego
wyżej procesu istnieją pewne określone wyjątki
o charakterze zwolnień, które mogą pomóc
niektórym osobom w szybszym uzyskaniu
kwalifikacji.
Na przykład istnieje możliwość, aby:
• uzyskać zaliczenie wybranych egzaminów
z wiedzy, jeżeli kandydat w tym zakresie zdał
egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne lub

sesja IV

• uzyskać zaliczenie wszystkich egzaminów
z wiedzy, jeżeli kandydat ukończył studia
wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub
zagraniczne studia wyższe uznawane
w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne,
których program kształcenia został
zrealizowany zgodnie z umową zawartą
między uczelnią a Komisją Egzaminacyjną,
• uzyskać zaliczenie wybranych egzaminów
z wiedzy, jeżeli kandydat zdał egzaminy
w ramach postępowania kwalifikacyjnego
prowadzonego przez organ uprawniony do
nadawania uprawnień biegłego rewidenta
w innym państwie Unii Europejskiej.
Warunkiem zaliczenia egzaminów z wiedzy jest
to, aby były one przeprowadzone w formie pisemnej, a od dnia ukończenia studiów wyższych,
zakończenia postępowania kwalifikacyjnego albo
zdania egzaminów w ramach postępowania kwalifikacyjnego nie upłynęło więcej niż trzy lata.
Szczegółowe informacje na temat procedur
dotyczących uznawania egzaminów uczelnianych
można znaleźć na
www.pibr.org.pl/pl/kandydaci

9. Sprawozdania finansowe i ich analiza
10. Rewizja finansowa

Ponadto osoba, która posiada tytuł doradcy
podatkowego lub która przed dniem 1 marca
2017 r. zajmowała stanowisko inspektora kontroli
skarbowej, może być zwolniona z egzaminu
z prawa podatkowego.
/

przewodnik po zawodzie
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Jak zostać biegłym rewidentem?
Praktyka i aplikacja
Co do zasady, praktyka i aplikacja odbywają się w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
A zatem nie można ich odbyć przed rozpoczęciem postępowania, choć istnieje kilka wyjątków
od tej zasady.

Mam już doświadczenie.
Czy muszę odbywać praktykę i aplikację?
Niekoniecznie
Jeżeli kandydat posiada co najmniej 15-letnie
doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej,
podczas którego nabył umiejętności wymagane
od biegłych rewidentów, to może ubiegać się
o zwolnienie zarówno z praktyki, jak i aplikacji.
Istnieje też możliwość zwolnienia z rocznej
praktyki, jeżeli kandydat:
• pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych lub był zatrudniony w firmie
audytorskiej przez co najmniej trzy lata lub

• zajmował przed 1 marca 2017 r. stanowisko
inspektora kontroli skarbowej lub
• posiada certyfikat księgowy uprawniający do
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane przez ministra właściwego do
spraw finansów publicznych lub
• jest mianowanym kontrolerem Najwyższej
Izby Kontroli.

Do pierwszego roku aplikacji kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić po zaliczeniu egzaminów pisemnych z sesji II i co najmniej dwóch egzaminów z sesji III. Do ostatniego roku aplikacji kandydat może
przystąpić po zaliczeniu wszystkich egzaminów pisemnych.
Aplikacja odbywa się na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, po uzyskaniu
zgody Komisji Egzaminacyjnej.
Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących praktyki i aplikacji można znaleźć na stronie
www.pibr.org.pl/pl/kandydaci
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Jak zostać biegłym rewidentem?
Egzamin dyplomowy / Wpis do rejestru
biegłych rewidentów
Egzamin dyplomowy
Do egzaminu dyplomowego mogą przystąpić wyłącznie kandydaci, którzy mają zaliczone egzaminy
z wiedzy oraz praktykę i aplikację.
Egzamin dyplomowy polega na sprawdzeniu umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy do
samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w szczególności badania
rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Wpis do rejestru biegłych rewidentów
Dodatkowo dla potrzeb wpisu do rejestru biegłych rewidentów wymaga się, aby kandydat:
1. korzystał z pełni praw publicznych oraz miał pełną zdolność do czynności prawnych,
2. miał nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem, w tym w trakcie
postępowania kwalifikacyjnego, dawał rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego
rewidenta,
3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe (wymagane jest zaświadczenie o niekaralności),
4. ukończył studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane
w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne (uwaga – w momencie rozpoczęcia postępowania
kwalifikacyjnego kandydat nie musi mieć skończonych studiów),
5. władał językiem polskim w mowie i piśmie.

/

Po uzyskaniu wpisu do rejestru biegłych rewidentów,
który prowadzi PIBR, powstaje możliwość rozpoczęcia
wykonywania zawodu biegłego rewidenta.
przewodnik po zawodzie
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Jestem biegłym rewidentem – co dalej?
Biegły rewident jako audytor
Po uzyskaniu wpisu do rejestru biegłych rewidentów istnieje wiele możliwości budowania dalszej
kariery zawodowej. Podstawowy wybór, którego musi dokonać biegły rewident, dotyczy tego, czy
chce wykonywać swój zawód, czy preferuje inną ścieżkę kariery opartą na zdobytych kompetencjach
biegłego rewidenta. Decydując się na pozostanie w zawodzie, trzeba zastanowić się i zdecydować,
w jakiej formie będzie się ten zawód wykonywało. Podjęta decyzja wymaga zgłoszenia do PIBR.

Chcę wykonywać zawód
Biegły rewident wykonuje zawód w imieniu firmy audytorskiej. Jak to zrobić?
1. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na wlasny
rachunek, jeżeli jej firma audytorska jest wpisana na listę firm audytorskich,
2. jako wspólnik firmy audytorskiej,
3. jako osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z firmą audytorską,
4. jako osoba fizyczna, która zawarła umowę cywilnoprawną z firmą audytorską.

Przykłady usług atestacyjnych (innych niż czynności rewizji finansowej)
zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji biegłego rewidenta
1. badanie rachunkowości oraz działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. badanie dokonywane przy zakładaniu spółki
akcyjnej i podwyższaniu kapitału zakładowego,
3. badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej,
4. badanie planu przekształcenia spółki,

/

Biegłych rewidentów obowiązuje kodeks etyki,

a w przypadku usług atestacyjnych także zasada
niezależności.

5. badanie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach oraz
o poniesionych z subwencji wydatkach,
6. badanie sprawozdań wyborczych,
7. audyty projektów i programów unijnych w zakresie, w jakim są one zastrzeżone wyłącznie
dla osób posiadających kwalifikacje biegłego
rewidenta.

/

Biegli rewidenci w dużym zakresie pracują

w oparciu o międzynarodowe standardy,
dzięki czemu ich klienci mają gwarancję
należytego wykonania usługi.
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Poza usługami atestacyjnymi, biegły (zarówno wykonujący, jak i niewykonujący zawodu)
może również zaoferować swoim klientom:

1. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
i podatkowych,

• wycenę poszczególnych aktywów i całych
przedsięwzięć bądź weryfikację wycen innych
ekspertów,

2. doradztwo podatkowe,
3. prowadzenie postępowania upadłościowego lub
likwidacyjnego,

• obsługę transakcji gospodarczych:
połączenia, podział i przekształcenia spółek,
restrukturyzacje,

4. szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków
itp.,

• wsparcie w procesie sporządzania
prospektów emisyjnych,

5. wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomicznofinansowych,

• zarządzanie ryzykiem, w tym budowanie lub
badanie systemu controllingu (systemu
kontroli wewnętrznej),

6. doradztwo w zakresie raportowania
niefinansowego (CSR),
7. świadczenie usług doradztwa wymagających
posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości
lub rewizji finansowej, np.
• doradztwo w zakresie organizacji i informacji
rachunkowości, w tym wsparcie we
wdrażaniu systemów ewidencji księgowej lub
przy przejściu na MSSF,

• pomoc w przygotowaniu wniosku
kredytowego oraz innych wniosków
o dofinansowanie,
• pomoc w sprawozdawczości na potrzeby NBP
czy GUS,
• pomoc przy projektowaniu
i organizacji systemu budżetowania.

• audyt śledczy,
• przegląd due dilligence,

/

Biegły rewident badając różne firmy i organizacje, poznaje wszystkie tajemnice biznesu.

Choć nie może się nimi dzielić, to jednak składają się one na jedyne w swoim rodzaju
doświadczenie, które bardzo procentuje w usługach doradczych.
przewodnik po zawodzie
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Warto dodać, że tytuł biegłego rewidenta (chociaż nie jest warunkiem niezbędnym) –
w połączeniu z doświadczeniem zawodowym – uprawnia do wnioskowania o wpis na listę
biegłych sądowych z zakresu rachunkowości.
Niezależnie od decyzji o wykonywaniu zawodu lub o jego niewykonywaniu, oczekuje się, że każdy
biegły rewident będzie:
1. postępował zgodnie ze złożonym
ślubowaniem,

4. regularnie opłacał składkę członkowską do
PIBR oraz

2. stale podnosił kwalifikacje zawodowe,
w tym przez odbywanie obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego w każdym roku
kalendarzowym,

5. przestrzegał uchwał organów PIBR w zakresie,
w jakim dotyczą one biegłych rewidentów.

3. przestrzegał krajowych standardów wykonywania zawodu, wymogów niezależności oraz
zasad etyki zawodowej,
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Jestem biegłym rewidentem – co dalej?
Dalsze doskonalenie zawodowe
Zdobyte przez biegłego rewidenta w procesie kwalifikacyjnym wiedza i umiejętności, czyli
kompetencje, są stale rozwijane i aktualizowane w ramach obowiązkowego dalszego doskonalenia
zawodowego, tzw. obligatoryjnego doskonalenia zawodowgo (ODZ).
Zgodnie z wymogami polskiego prawa, jak i w zgodzie z Międzynarodowymi Standardami Edukacji,
każdy biegły rewident, niezależnie od tego, czy wykonuje swój zawód czy nie, chcąc zachować tytuł,
jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe.
Obligatoryjne doskonalenie zawodowe obejmuje:
1. obligatoryjne szkolenia realizowane przez PIBR (Centrum Edukacji PIBR oraz regionalne oddziały PIBR) albo jednostki uprawnione oraz
2. samokształcenie zawodowe o charakterze nieobowiązkowym.
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) określa okres rozliczeniowy i minimalną liczbę godzin
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, w tym dopuszczalną liczbę godzin przypadających
na samokształcenie zawodowe, dla biegłych rewidentów wykonujących zawód i niewykonujących
zawodu.
Aktualnie liczba godzin obowiązująca biegłego rewidenta w każdym trzyletnim okresie rozliczeniowym
wynosi 120 godzin (min. 24 godziny na rok) z zastrzeżeniem, że:
1. 72 godziny biegły rewident zobowiązany jest odbyć poprzez udział w szkoleniu przeprowadzonym
przez PIBR lub jednostkę przez nią uprawnioną,
2. maksymalnie 48 godzin biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia (inne szkolenia, publikacja artykułów lub książki, uczestnictwo w konferencjach itp.).
KRBR ustala także co roku zakres tematyczny obligatoryjnych szkoleń, mając na celu wzrost wiedzy
lub umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu
rachunkowości i rewizji finansowej.
Niespełnienie wymagań w zakresie ODZ jest automatycznie uznawane za złamanie przepisów ustawy
i jako takie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Więcej informacji na temat wymogów dotyczących ODZ można znaleźć na stronie PIBR:
www.pibr.org.pl/pl/zostan-bieglym

/

Celem ODZ jest ciągłe doskonalenie kompetencji zawodowych niezbędnych zawodowym

księgowym dla kompetentnej realizacji zadań i świadczenia wysokiej jakości usług
klientom, pracodawcom i innym interesariuszom, w wyniku czego następuje wzrost
zaufania publicznego do zawodu.
przewodnik po zawodzie
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Relacje biegłego rewidenta z samorządem
Biegli rewidenci tworzą samorząd zawodowy – Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Przynależność do
Izby jest obowiązkowa. Zasady funkcjonowania samorządu są określone przez ustawę. Zadania PIBR
to przede wszystkim:
1. reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych,
2. ustanawianie standardów rewizji finansowej,
3. sprawowanie kontroli nad należytym wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem zasad etyki
zawodowej przez członków PIBR oraz przestrzeganiem przez firmy audytorskie obowiązujących
przepisów prawa,
4. współdziałanie w kształtowaniu krajowych zasad rachunkowości i rewizji finansowej,
5. opracowywanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów na biegłych rewidentów,
6. prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.

PIBR posiada 27 oddziałów regionalnych, co w pozytywny sposób przekłada się na integrację
środowiska biegłych rewidentów oraz pozwala na ich bezpośredni wpływ na funkcjonowanie
samorządu, a także daje realne wsparcie ze strony Izby (głównie wsparcie w kwestiach
merytorycznych, dostęp do szkoleń).
PIBR jest także zobowiązana do rozliczania biegłych rewidentów z jakości ich pracy (głównie poprzez
kontrole firm audytorskich) i dopełniania obowiązków w zakresie obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego.
Więcej na temat PIBR: www.pibr.org.pl/pl/o-pibr
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Relacje biegłego rewidenta z samorządem
Nadzór publiczny
Ponieważ zawód biegłego rewidenta jest zawodem zaufania publicznego, podlega on nadzorowi
publicznemu. Nadzór ten, zarówno nad działalnością PIBR, jak i wykonywaniem zawodu biegłego
rewidenta oraz działalnością firm audytorskich sprawuje Komisja Nadzoru Audytowego (KNA).
KNA ma także prawo bezpośredniej kontroli firm audytorskich badających jednostki zainteresowania
publicznego.
/

przewodnik po zawodzie
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Chcesz dołączyć do grona biegłych rewidentów?
Już teraz odwiedź stronę
www.pibr.org.pl
/

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
telefon: 22 637 30 81-83, fax: 22 637 30 84
e-mail: biuro@pibr.org.pl
www.pibr.org.pl

