
 
UCHWAŁA NR 632 /1/ 2015 

KOMISJI EGZAMINACYJNEJ  
 

z dnia 16 stycznia 2015 r.  
 

w sprawie zaliczenia poszczególnych egzaminów z wiedzy teoretycznej zdanych 
w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do 

nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej  
 

Na podstawie art. 8 ust. 2 w związku z art. 9 ust. 5c ustawy z dnia 7 maja 2009 r. 
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm1.), oraz § 19 
ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 
postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 1611) uchwala się, co 
następuje:  

 

§ 1. Kandydat na biegłego rewidenta może złożyć do Komisji Egzaminacyjnej wniosek 
o zaliczenie poszczególnych egzaminów z wiedzy teoretycznej objętych postępowaniem 
kwalifikacyjnym, jeżeli zdał egzaminy w ramach postępowania kwalifikacyjnego 
prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym 
państwie Unii Europejskiej, obejmujące wiedzę z zakresu tematycznego, o którym mowa 
w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 

 § 2. 1. Wniosek kandydata na biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1, dotyczy 
wyłącznie zaliczenia jednego egzaminu, o którym mowa w uchwale Nr 2633/49a/2014 
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów. 

2. We wniosku o zaliczenie egzaminu kandydat na biegłego rewidenta może wskazać 
egzaminy złożone z więcej niż jednego przedmiotu w ramach postępowania kwalifikacyjnego 
prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym 
państwie Unii Europejskiej. 

3. Do wniosku o zaliczenie egzaminu kandydat na biegłego rewidenta obowiązany jest 
załączyć dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku oraz dokumenty, o których mowa 
w § 19 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania 
kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów. 

4. Wzór wniosku o zaliczenie egzaminu stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 
5. Do wniosku o zaliczenie egzaminu załącza się tabelę uzgodnień zakresu 

tematycznego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

 § 3. Załączone do wniosku zakresy tematyczne oraz programy nauczania, o których mowa 
w § 19 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, muszą wyczerpywać zakres tematyczny danego egzaminu 
w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta, określony uchwale Nr 
2633/49a/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 grudnia 2014 r w sprawie 
szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na 
biegłych rewidentów.  

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r. 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2012 r. poz. 1166, z 
2013 r. poz. 1036 oraz z 2014 r. poz. 768. 



 

Załączniki do uchwały nr 632/1/2015 
Komisji Egzaminacyjnej  
z dnia  16 stycznia 2015 r. 

 
Załącznik nr 1  

 
Wniosek o zaliczenie egzaminu 

 
Imię i nazwisko kandydata 

 
 

Nr kandydata 

Nazwa organu uprawnionego do nadawania 
uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie 
Unii Europejskiej  
 
 
 

Państwo, w którym zdawano poszczególne 
egzaminy 

Data ukończenia postępowania kwalifikacyjnego1 
 
 

Lp. Nazwa przedmiotu w ramach postępowania 
kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony w 
innym państwie Unii Europejskiej – zakres tematyczny  
nr ……. 

Forma 
egzaminu2 

Data zdania 
egzaminu  

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

…4.  
 

  

Data sporządzenia wniosku        Podpis kandydata 
 
 
………………………………..                                                           …………………………………... 
 
Załączniki do wniosku: 
 

1) Dowód uiszczenia opłaty. 
2) Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentów poświadczających zdanie egzaminów o 

uznanie których kandydat się ubiega. 
3) Zakres tematyczny egzaminu/egzaminów przeprowadzonych w ramach postępowania  

kwalifikacyjnego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w 
innym państwie Unii Europejskiej wraz z programem nauczania o stopniu zgodności 
niezbędnym dla stwierdzenia zgodności z wymaganiami zakresu tematycznego egzaminów w 
postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów. 

4) Dokumenty wymienione w pkt. 2 i 3 przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.  

                                                 
1 Dotyczy kandydatów, którzy ukończyli postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez organ uprawniony do 
nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej. Jeśli postępowanie 
kwalifikacyjne jest zakończone podaje się datę zakończenia tego postępowania. 
2 Wpisać odpowiednio pisemny, ustny. 



5) Tabela uzgodnień zakresu tematycznego – porównanie wymagań z załączonymi  zakresami 
tematycznymi egzaminu/egzaminów przeprowadzonych przez organ uprawniony w innym 
państwie Unii Europejskiej. 



Załącznik nr 2  
TABELA UZGODNIE Ń  ZAKRESU TEMATYCZNEGO  1 

 
PRZEDMIOT 

 
 

Zgodność  
 

 
Zakres wiedzy 

teoretycznej wg uchwały Krajowej 
Rady 

Biegłych Rewidentów 

Tematy znajdujące odzwierciedlenie w programach przedmiotu 
zdanego  - treść i odniesienie do właściwego punktu zakresu w 

odpowiednim załączniku nr 32 
we wniosku w 

punkcie 1  - zakres 
tematyczny/program 

nauczania 
nr …. 

we wniosku w punkcie 
2 -  zakres 

tematyczny/program 
nauczania nr… 

we wniosku w 
punkcie 3 -  zakres 

tematyczny/ 
program nauczania 

nr… 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

                                                 
1 W przypadku wskazania większej liczby przedmiotów składających się na egzamin objęty postępowaniem 
kwalifikacyjnym wypełnić kolejną tabelę uzgodnień zakresu tematycznego. 
2 W przypadku braku w treści w  zdanych egzaminach wpisać kreskę. 


