
 

 

UCHWAŁA NR 996/13a/2020 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie terminów i trybu organizowania egzaminów z wiedzy  

dla kandydatów na biegłych rewidentów 

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 1 i pkt 10 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do 

odwołania, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), 

nie odbyły się niektóre egzaminy dla kandydatów na biegłych rewidentów, których terminy 

przeprowadzania w wyżej wskazanym okresie zostały określone uchwałą Nr 3438/52a/2019 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie terminów 

przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów w roku 

2019/2020. 

Z uwagi na to, że § 13. ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 z późn. zm.), daje możliwość 

zorganizowania i przeprowadzania egzaminów określonych w przepisach odrębnych, w tym 

egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, podjęto niniejszą uchwałę. 

 

§ 1. Ustala się dodatkowe terminy egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych 

rewidentów, które nie zostały przeprowadzone z powodu istniejącego stanu epidemii 

w terminach określonych uchwałą Nr 3438/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla 

kandydatów na biegłych rewidentów, określone w załączniku nr 1 do uchwały.  



 

 

 

§ 2. Komisja Egzaminacyjna organizuje przeprowadzenie egzaminów z zachowaniem 

reżimu sanitarnego. Zasady reżimu sanitarnego zostaną określone komunikatem Komisji 

Egzaminacyjnej. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia w trybie przepisów art. 102 

ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.). 

 
w porozumieniu: 

 

 

 

Przewodnicząca 

Komisji Egzaminacyjnej 

 

 

Anna Karmańska 

Prezes 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

 

 

Barbara Misterska-Dragan 

 

 



 

 

Załącznik 

do uchwały Nr 996/13a/2020 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 1 czerwca 2020 r.  

 

Terminy Egzaminy zawieszone 

Terminy wynikające z uchwały 

nr 3438/52a/2019 Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów z dnia 12 

kwietnia 2019 r. w sprawie 

terminów przeprowadzania 

egzaminów z wiedzy dla 

kandydatów na biegłych 

rewidentów w roku 2019/2020 

27.08.2020  Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza   26.03.2020 

03.09.2020 Prawo podatkowe (część I) 12.03.2020 

10.09.2020  Finanse i zarządzanie finansami 19.03.2020 

01.10.2020  

Prawo – prawo cywilne, prawo pracy i 

ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo 

upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo 

regulujące działalność gospodarczą 23.04.2020 

15.10.2020  Prawo podatkowe (część I) 07.05.2020 

22.10.2020  Finanse i zarządzanie finansami  14.05.2020 

19.11.2020  

Prawo – prawo cywilne, prawo pracy i 

ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo 

upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo 

regulujące działalność gospodarczą 04.06.2020 

26.11.2020  Prawo podatkowe (część I) 18.06.2020 

10.12.2020  Finanse i zarządzanie finansami  25.06.2020 

14.01.2021  Rachunkowość finansowa   02.04.2020  

21.01.2021  Prawo podatkowe (część II) 16.04.2020 

28.01.2021 Rewizja finansowa oraz etyka 28.05.2020 

04.02.2021 Sprawozdania finansowe i ich analiza   21.05.2020 

 

 


