
 

 

 

 

UCHWAŁA NR 1945/31a/2021 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

 

w przedmiocie zmiany wytycznych organizacyjno-metodycznych 

do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2022 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W Wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego dla biegłych rewidentów w 2022 r., stanowiących załącznik do uchwały Nr 

1809/28a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie 

wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla 

biegłych rewidentów w 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

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

odwołanie do punktu „40” na „41”; 

2. w rozdziale „VI. Obowiązki jednostki uprawnionej do przeprowadzania obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów” w pkt „47”, zmienia się odwołanie 

do punktu „34” na „35”; 

3. w rozdziale „VI. Obowiązki jednostki uprawnionej do przeprowadzania obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów” w pkt „50”, zmienia się odwołanie 

do punktu „34” na „35”; 

4. w rozdziale „VIIa. Kształcenie na odległość z wykorzystaniem sieci Internet: on-line” 

w pkt „58”, zmienia się odwołanie do punktu „35” na „36”; 

5. w rozdziale „VIIa. Kształcenie na odległość z wykorzystaniem sieci Internet: on-line” 

w pkt „60”, czwarty odnośnik otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

„wskazanie sposobu przebiegu szkolenia z uwzględnieniem jego formy wskazanej 

w punkcie 15 Wytycznych (wykładowo-warsztatowa, warsztatowa)”; 

6. w rozdziale „VIII. Kontrola jakości obligatoryjnych szkoleń” po pkt „68” dodaje się pkt 

„69” w brzmieniu: „69. Wizytacje w jednostkach uprawnionych przeprowadzane są 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie prowadzenia wizytacji w jednostkach uprawnionych 

przyjętymi Uchwałą nr 1915/31a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 

grudnia 2021 r. w sprawie wytycznych w zakresie wizytacji.”; 

7. w Module 11 „Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń 

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

uaktualnić na dzień szkolenia” usuwa się pkt „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. w Module 18 „Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania 

finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP” treść w pkt 

„Rekomendowane materiały szkoleniowe” otrzymuje brzmienie: 

„Materiały szkoleniowe dla słuchaczy (skrypt, prezentacja, zbiór zadań, test wiedzy). 

Wydawca: CE PIBR (w przygotowaniu).” 

9. w Module 19 „Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania 

sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania” w pkt 

„Przykładowa literatura, którą należy uaktualnić na dzień szkolenia”, usuwa się z pkt 

„Uchwała nr 1107/15a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 września 

2020 r. w przedmiocie przyjęcia Krajowego Standardu Badania 540 (Zmienionego) oraz 

przyjęcia zmian w uchwale w sprawie krajowych standardów kontroli jakości, uchwale 

w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, a także uchwale 

w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych 

innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych (obecnie na 

etapie zatwierdzenia przez PANA).” słowa „(obecnie na etapie zatwierdzenia przez 

PANA)”; 

10. w Module 25 „Zasady etyki w praktyce - studium przypadku” treść w pkt 

„Rekomendowane materiały szkoleniowe” otrzymuje brzmienie: 

„Materiały szkoleniowe dla słuchaczy (prezentacja, zbiór zadań, test wiedzy). 

Wydawca: CE PIBR (w przygotowaniu).”; 

11. w Module 25 „Zasady etyki w praktyce - studium przypadku” treść w pkt „Forma 

prowadzenia zajęć” otrzymuje brzmienie: 

„Szkolenie warsztatowe.”. 

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


