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UCHWAŁA NR 1000/13a/2020 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany wytycznych organizacyjno-metodycznych  

do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 8 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: 

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 398/5a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 

7 października 2019 r. w sprawie wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 roku (z późn. zm.)1, wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w rozdziale „II. Tematyka obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów 

w 2020 roku”, w tabeli zawierającej zestawienie tematów (modułów), które są przedmiotem 

szkoleń w 2020 r., zmienia się błędnie wpisany tytuł do modułu Nr 26.2020.8.R, na: „Przychody 

ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości”; 

2) w rozdziale „II. Tematyka obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów 

w 2020 roku”, w tabeli zawierającej zestawienie tematów (modułów), które są przedmiotem 

szkoleń w 2020 r., zmienia się błędnie wpisany tytuł do modułu Nr 28.2020.8.A na: „Zdolność 

jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja 

i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym”; 

3) w „Moduł 5.2017.AR.8”, pkt „Rekomendowane materiały szkoleniowe”, otrzymuje następujące 

nowe brzmienie: 

„Podatki 2020 - najważniejsze zmiany VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa. 

Wydawca: Rachunkowość-SKwP 2020.”; 

 
1 Uchwała Nr 398/5a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wytycznych 

organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 roku, zmieniona 

uchwałą Nr 966/12a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany wytycznych 

organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 roku. 



 

 
 

 

2 

4) w „Moduł 6.2017.R.8”, pkt „Rekomendowane materiały szkoleniowe”, otrzymuje następujące 

nowe brzmienie: 

„Władysław Fałowski, Radosław Ignatowski Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa 

bilansowego.  

Wydanie II – zmienione (Stan prawny na 15 kwietnia 2020 r.). 

Wydawca: SKwP 2020.”; 

5) w „Moduł 24.2020.16.R”, w pkt „Czas trwania szkolenia”, zmienia się błędnie wpisaną liczbę 

godzin „8” na: „16”; 

6) w „Moduł 27.2020.8.A”, w pkt „Czas trwania szkolenia”, zmienia się błędnie wpisaną liczbę 

godzin „16” na: „8”: 

7) w „Moduł 27.2020.8.A”, w pkt „Rekomendowane materiały szkoleniowe”, dopisuje się 

współautora materiałów: „Ewa Sobińska”; 

8) w „Moduł 28.2020.8.A”, w pkt „Konspekt zajęć do tematu”, zmienia się błędnie wpisany temat, 

na: „Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, 

wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku 

krajowym”; 

9) w „Moduł 28.2020.8.A”, w pkt „Rekomendowane materiały szkoleniowe”, zmienia się błędnie 

wpisany tytuł materiałów, na: „Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania 

– odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych 

na rynku krajowym”. 

 

§ 2. Wytyczne organizacyjno-metodyczne do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla 

biegłych rewidentów w 2020 roku, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1, stanowią załącznik 

do niniejszej uchwały.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


