
 

 

UCHWAŁA NR 1596/24a/2021 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 7 maja 2021 r. 

 

w sprawie zmiany wytycznych organizacyjno-metodycznych 

do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2021 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 2020 r. poz. 1415), uchwala co następuje: 

 

§ 1. W Wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego dla biegłych rewidentów w 2021 r., stanowiących załącznik do uchwały Nr 

1244/19a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 

wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla 

biegłych rewidentów w 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1. w spisie treści pkt 5, otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

„II. Tematyka obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów 

w 2021 roku”; 

2. w rozdziale „I. Przepisy prawa i regulacje dotyczące obligatoryjnego doskonalenia” 

w pkt 1, usuwa się „Uchwała nr 1755/35/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wytycznych w zakresie wizytacji” i dodaje się ppkt 

„Uchwała Nr 1548/23a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 marca 2021 

r. w sprawie wytycznych w zakresie wizytacji”; 

3. w rozdziale „III. Metodyka i sposób prowadzenia zajęć” w pkt 17, zmienia się odwołanie 

do punktu „44” na „42”; 

4. w rozdziale „VII. Szkolenia typu e-learning” w pkt 54 ppkt pierwszy, usuwa się słowo 

„e-learning” i dodaje się „zdalnego”; 

5. w rozdziale „VII. Szkolenia typu e-learning” w pkt 54 ppkt drugi, otrzymuje następujące 

nowe brzmienie: 

„jeżeli materiały źródłowe obejmują autorskie materiały opracowane przez jednostkę – te 

materiały autorskie wraz z wnioskiem o recenzję materiałów”; 

6. w „Moduł 1 Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń 

z uwzględnieniem aspektów kontroli” w pkt Rekomendowane materiały szkoleniowe, po 

słowach „Wydawca: CE PIBR” dopisuje się „2020”; 

7. w „Moduł 1 Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń 

z uwzględnieniem aspektów kontroli” w pkt Przykładowa literatura, którą należy 

uaktualnić na dzień szkolenia, usuwa się „Uchwała nr 71/79/2019 Krajowej Komisji 

Nadzoru z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie procedur kontroli innych usług niż badanie 

ustawowe sprawozdań finansowych”; 

8. tytuł „Moduł 4 Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności 

rewizji oraz firmy audytorskie” na str. 20 Wytycznych, zmienia się na „Moduł 4 Zmiany 

regulacji w zakresie usług wykonywanych zgodnie ze standardami wykonywania zawodu 

biegłego rewidenta”; 



 

 

9. w „Moduł 4 Zmiany regulacji w zakresie usług wykonywanych zgodnie ze standardami 

wykonywania zawodu biegłego rewidenta” w pkt Konspekt zajęć do tematu, tytuł tabeli 

otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

„Zmiany regulacji w zakresie usług wykonywanych zgodnie ze standardami 

wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz firmy audytorskie”; 

10. pkt Rekomendacje na str. 23 Wytycznych, otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

„Moduły o numerach 5, 6, 7 stanowią cykl, którego efektywność wymaga uczestnictwa 

kolejno w następujących po sobie modułach.”; 

11. w „Moduł 8 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności” pkt 

Rekomendowane materiały szkoleniowe, otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

„Waldemar K. Lachowski: Sztuka wyboru, część 1 oraz prezentacja dla wykładowcy 

Wydawca: CE PIBR 2019”; 

12. w „Moduł 9 Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań 

finansowych” pkt Rekomendowane materiały szkoleniowe, otrzymuje następujące nowe 

brzmienie:  

„Waldemar K. Lachowski: Sztuka wyboru, część 2 oraz prezentacja dla wykładowcy 

Wydawca: CE PIBR 2019” 

13. w „Moduł 10 Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych” w pkt 

Rekomendowane materiały szkoleniowe, po słowach „Wydawca: CE PIBR” dopisuje się 

„2021” 

14. w „Moduł 13 Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych - związanych 

z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek - planowanie, wykonanie, 

sprawozdawczość” w pkt Rekomendowane materiały szkoleniowe, po słowach 

„Wydawca: CE PIBR” dopisuje się „2020”; 

15. w „Moduł 14 Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach 

rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie 

i dokumentowanie procedur badania” pkt Rekomendowane materiały szkoleniowe, 

otrzymuje następujące nowe brzmienie:  

„Komplet materiałów szkoleniowych dla słuchaczy oraz prezentacja dla wykładowcy. 

Wydawca: CE PIBR (w przygotowaniu)”; 

16. w „Moduł 15 Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych” 

w pkt Rekomendowane materiały szkoleniowe, po słowach „Wydawca: CE PIBR” 

wykreśla się „w przygotowaniu” i dopisuje się „2020”; 

17. w „Moduł 17 Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa 

na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne” 

w pkt Rekomendowane materiały szkoleniowe, po słowach „Wydawca: CE PIBR” 

wykreśla się „w przygotowaniu” i dopisuje się „2020”; 

18. w „Moduł 18 Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – 

odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi 

dostępnych na rynku krajowym” w pkt Rekomendowane materiały szkoleniowe, po 

słowach „Wydawca: CE PIBR” dopisuje się „2020”; 

19. w „Moduł 19 Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych 

i sprawozdań z badania” pkt Rekomendowane materiały szkoleniowe, otrzymuje 

następujące nowe brzmienie: 

„Materiały autorskie przygotowane przez jednostkę uprawioną”; 



 

 

20. w „Moduł 21 Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji 

finansowej” w pkt Konspekt zajęć do tematu, tytuł tabeli otrzymuje następujące nowe 

brzmienie: 

„Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej”; 

21. w „Moduł 22 Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach 

finansowych” pkt Rekomendowane materiały szkoleniowe, otrzymuje następujące nowe 

brzmienie: 

„Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych Wydawca: 

CE PIBR (w przygotowaniu)”; 

22. w „Moduł 23 Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - 

przychody” pkt Rekomendowane materiały szkoleniowe, otrzymuje następujące nowe 

brzmienie: 

„Materiał szkoleniowy dla słuchaczy (komplet materiałów) nt. Badanie kluczowych 

obszarów sprawozdania finansowego – część 1 – przychody Wydawca: CE PIBR 

(w przygotowaniu)”; 

23. w „Moduł 24 Kryptoaktywa w sprawozdaniu finansowym” pkt Rekomendowane 

materiały szkoleniowe, otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

„Materiał szkoleniowy dla słuchaczy pt. Kryptowaluty w sprawozdaniu finansowym 

Autor: Katarzyna Ciupa Wydawca: SKWP (w przygotowaniu)”; 

24. w „Moduł 25 Specyfika badania sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych” 

pkt Rekomendowane materiały szkoleniowe, otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

„Materiał szkoleniowy dla słuchaczy pt. Roczne sprawozdanie finansowe i rozliczenia 

podatkowe spółdzielni mieszkaniowej Autor: Ewa Hrebin Wydawca: SKWP 

(w przygotowaniu) oraz materiał własny jednostki w uzupełnieniu tematyki procedur 

badania”; 

25. w „Moduł 26 Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe” pkt 

Rekomendowane materiały szkoleniowe, otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

„Materiały autorskie przygotowane przez jednostkę uprawnioną”; 

26. w „Moduł 28 Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania 

finansowego – praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP” pkt Rekomendowane 

materiały szkoleniowe, otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

„Materiały autorskie przygotowane przez jednostkę uprawioną”; 

27. tytułu „Moduł 29 Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas 

badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów 

wykonywania zawodu (Krajowy Standard Badania (KSB) 540 (Z))” na str. 96 

Wytycznych zmienia się na „Moduł 29 Badanie szacunków księgowych i powiązanych 

ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych 

standardów wykonywania zawodu”; 

28. w „Moduł 29 Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania 

sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania 

zawodu” w pkt Rekomendowane materiały szkoleniowe, usuwa się „(Krajowy Standard 

Badania (KSB) 540 (Z))” 

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


