
 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 1241/19a/2020 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 23 listopada 2020 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru Eksperta 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) w związku 

z § 3 ust. 3 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, 

stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 

z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej 

Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.
1
), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, dalej „KRBR”, zatwierdza szczegółowe 

kryteria wyboru Eksperta w zakresie ustanawiania krajowych standardów wykonywania 

zawodu oraz krajowych standardów kontroli jakości. 

 

§ 2.1. Szczegółowe kryteria wyboru stanowią:  

1) uprawnienia biegłego rewidenta; 

2) doświadczenie w wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta; 

3) doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli w firmach audytorskich; 

4) bardzo dobra znajomość ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym oraz ustawy o rachunkowości; 

5) bardzo dobra znajomość krajowych standardów wykonywania zawodu oraz krajowych 

standardów kontroli jakości, jak również zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów; 

                                                      
1
 Uchwała Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie 

podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zmieniona uchwałą Nr 7/2018 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz 

uchwałą Nr 50/2019 Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany 

podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 



 

 

6) znajomość międzynarodowych standardów zawodowych ustanawianych przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ang. skrót: 

IAASB) oraz Kodeku etyki Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych 

(ang. skrót: IESBA); 

7) znajomość procesu ustanawiania standardów zawodowych na poziomie krajowym oraz 

światowym; 

8) doświadczenie w opracowywaniu projektów aktów prawnych; 

9) doświadczenie w tłumaczeniu i weryfikowaniu standardów międzynarodowych oraz 

innych zagranicznych opracowań w zakresie audytu, rachunkowości i finansów; 

10) biegła znajomość języka angielskiego, w tym terminologii w zakresie audytu, 

rachunkowości i finansów; 

11) biegła znajomość MS Office, PowerPoint oraz narzędzi internetowych. 

2. Wyboru oferty spośród wszystkich spełniających powyższe warunki dokonuje 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


