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I.  WSTĘP

l.  KomisjaEgzaminacyjna,zwanada1ej,,Komisją"działanapodstawie:

-  ustawy  z dnia  1l  maja  2017  r. o biegłych  rewidentach,  firmach  audytorskich  oraz

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

o biegłych  rewidentach",

rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i Finansów  z dnia  19 grudnia  2017  r. w sprawie

postępowania  kwalifikacyjnego  na biegłych  rewidentów  (Dz.  U. poz.  2396),  zwanego

dalej  ,,rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i Finansów",

-  uchwały  Nr 1886/37/2018  Krajowej  Rady  Biegłych  Rewidentów  z dnia  14 lutego

2018r.  w sprawie  regulaminu  Komisji  Egzaminacyjnej,  zwanego  dalej,,regulaminem".

2. Zgodnie  z art. 13 ust. 6 ustawy  o biegłych  rewidentach,  Komisja  sporządza  sprawozdanie

z działalności  za każdy  rok  kalendarzowy  w terminie  do 31 marca  następnego  roku.

3. Sprawozdanie  niniejsze  obejmuje  okres  od l stycznia  2019  r. do 31 grudnia  2019  r.

II.  SKŁAD  KOMISJII  ORGANIZACJA  PRACY

W  dniu  l grudnia  2017  r. decyzją  Nr  13/DR  Ministra  Rozwoju  i Finansów  została  powołana

Komisja  Egzaminacyjna  w następującym  składzie:

prof.  dr  hab.  Anna  Karmańska  -  Przewodnicząca  Komisji

Beata  Baluta

dr Anna  Bernaziuk

Dorota  Będziak

dr Teresa  Cebrowska

dr hab.  Teresa  Czerwińska  (odwołanie  z dniem  30.05.2019  r.)

Anna  Grzegrzółka

prof.  dr  hab.  Antoni  Hanusz

Iwona  Karpińska

prof.  dr  hab.  Cezary  Kochalski  (rezygnacja  z dniem  31.12.2019  r.)

Grzegorz  Oszczypała

Małgorzata  Palczewska

prof.  dr  hab.  Józef  Pfaff

dr Ernest  Podgórski

Monika  Studzińska

dr Małgorzata  Szulc

Małgorzata  Wojtyla

Magdalena  Wysocka  (odwołanie  z dniem  2.08.2019  r.)

Justyna  Beata  Zakrzewska
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Komisja  pracowała,  zgodnie  z regulaminem,  w następujących  stałych  zespołach  zadaniowych:

l)  zespoły  tematyczne  (składy  osobowe  -  zał. I  ):

*  zespółds.weryfikacjizgłoszeńiwnioskówkandydatównabiegłychrewidentów,

*  zespół  ds. organizacji  egzaminów,

*  zespół  ds. wniosków  o zwolnienie  z egzaminów,

@ zespół  ds. dokumentacji,

2)  zespoły  odpowiedzialne  za przygotowanie  tematów  egzaminacyjnych  (składy  osobowe

-  zał. 2).

Prezydium  Komisji  (zwane  dalej  Prezydium)  działało  w następującym  składzie:

Anna  Karmańska  -  przewodnicząca  Komisji

Teresa  Cebrowska  -  zastępca  Przewodniczącej

Iwona  Karpińska  -  sekretarz  Komisji

Dorota  Będziak  -  członek

Małgorzata  Palczewska  -  członek

Józef  Pfaff  -  członek.

III.  FORMY  I ZAKRES  DZIAŁALNOŚCI  KOMISJI

Komisja  wykonuje  zadania  określone  w art. 12 ustawy  o biegłych  rewidentach  w zakresie

przeprowadzania  egzaminów  dla kandydatów  na biegłych  rewidentów,  w tym  egzaminu

dyplomowego  oraz  stwierdzania  - na wniosek  kandydata  - zaliczenia  egzaminów  z wiedzy.

Komisja  rozpatruje  wnioski  kandydatów  dotyczące  spełnienia  warunku  posiadania  co najmniej

15-1etniego  doświadczenia  zawodowego  w zakresie  rachunkowości,  prawa,  finansów  i rewizji

finansowej,  a także  zaliczenia  praktyki  oraz  stwierdzenia  odbycia  aplikacji.

Do  zadań Komisji  należy  także  ustalanie  pytań  testowych  i zadań sytuacyjnych  oraz

przygotowywanie  zestawów  egzaminacyjnych  na poszczególne  egzaminy  (w tym  egzamin

dyplomowy).  Komisja  rozpatruje  odwołania  od wyników  egzaminów  oraz odwołania,  o

których  mowa  w art. 14 ust. 7 ustawy  (wykluczenia  z egzaminu).  Do  zadań  Komisji  należy

również  przeprowadzanie  egzaminu  z Prawa  gospodarczego  obowiązujqcego  W

Rzecrypospolitej  oraz  ustalanie  zakresu  tematycznego  z tego  egzaminu.

Działalność  Komisji  realizowana  była  głównie:
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l)  poprzez  rozpatrywanie  spraw  i podejmowanie  uchwał,  podczas  posiedzeń  Komisjioraz

posiedzeń  Prezydium,

2)  w toku  przygotowywania  iprzeprowadzania  egzaminów,

3)  w toku  prac  przygotowawczych  do podjęcia  decyzji  przez  Komisję,  wykonywanych

przez  poszczególne  stałe  zespoły  zadaniowe  oraz  Prezydium,

4)  podczas  prac  zespołów  powoływanych  ad hoc  w celu  dyskusji  nad  roboczymi  wersjami

(projektami)  uchwał  Krajowej  Rady  Biegłych  Rewidentów,  zwaną  dalej  ,,KRBR",

5)  poprzez  udział  przedstawicieli  Komisji  w działaniach  podejmowanych  przez  KRBR,  a

dotyczących  kwestii  kompetencji  zawodowych  biegłych  rewidentów.

W  2019  roku  odbyło  się  12  posiedzeń  Komisji.

Tematyka  posiedzeń  obejmowała  zagadnienia  wchodzące  w  zakres  kompetencji  Komisji,  a tryb

postępowania  był  zgodny  z obowiązującymi  regulacjami.

Decyzje  podejmowane  przez  Komisję  mają  formę  uchwał  i są odpowiednio  udokumentowane

w protokołach  posiedzeń.

W  okresie  sprawozdaw6zym  Komisja  podjęła  167  uchwał,  głównie  w sprawach  będących

stałymi  tematami  posiedzeń  Komisji,  a dotyczących  przede  wszystkim:

l)  zwolnieniakandydatównabiegłychrewidentówzpraktykiwzakresierachunkowości,

2)  stwierdzenia  odbycia  praktyki  w zakresie  rachunkowości,

3)  zwolnienia  kandydatów  z odbywania  praktyki  i aplikacji  na podstawie  spełnienia

wymogu  posiadania  15-1etniego  doświadczenia  zawodowego  w zakresie  rachunkowości,

prawa,  finansów  i rewizji  finansowej,

4)  wyrażenia  zgody  na odbywanie  aplikacji  na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej,

5)  stwierdzenia  odbycia  aplikacji,

6)  zaliczenia  kandydatom  na  biegłych  rewidentów  egzaminów  z wiedzy,

7)  ustalania  procedur  postępowania  w  zakresie  wykonywania  poszczególnych  zadań

Komisji,

8)  rozpatrywania  odwołań  kandydatów  od wyników  egzaminów  i podejmowania  w tym

zakresie  rozstrzygnięć,

9)  powoływania  egzaminatorów,

lO)  dopuszczenia  nowych  kandydatów  do postępowania  kwalifikacyjnego  (nabór  ciągły,

całoroczny).

Ponadto  Komisja  omawiała  przebieg  poszczególnych  egzaminów,  wyniki  egzaminów  oraz

przebieg  wglądów  do prac  egzaminacyjnych.
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W  okresie  sprawozdawczym  Komisja  podjęła  uchwałę  nr  309/1  1/2019  z drńa  22 listopada  2019

r. w  sprawie  zasad  współpracy  Komisji  Egzaminacyjnej  z Uczelnią  przy  prowadzeniu  studiów.

Prezydium  wykonywało  zadania  wynikające  z regulaminu  oraz  zlecone  przez  Komisję.  W  roku

2019  Prezydium  odbyło  6 posiedzeń  i podjęło  7 uchwał.  Decyzje  podejmowane  przez

Prezydium,  na podstawie  upoważnień  udzielanych  przez  Komisję,  były  przedkładane  na

posiedzeniach  Komisji.  Czynności  Prezydium  zostały  udokumentowane  w  protokołach

posiedzeń.

Stałe  zespoły  tematyczne  odbyły  w okresie  sprawozdawczym  łącznie  36 posiedzeń,  wykonując

czynności  przygotowawcze  do podejmowania  decyzji  przez  Komisję.  Prace  te dotyczyły

w szczególności  analizy  i opiniowania  wniosków  składanych  przez  kandydatów  na biegłych

rewidentów,  zwłaszcza  w sprawie  praktyk,  aplikacji,  zaliczenia  egzaminów.

Zaangażowanie  członków  Komisji  skupiało  się wokół  prac  nad  projektami  nowych  uchwał

KRBR  w sprawie  postępowania  kwalifikacyjnego  na biegłych  rewidentów.  Współtworzono

projekty  i analizowano  kolejne  propozycje  zmian.

Komisja  zapoznała  się  również  z wynikami  raportu  zawartego  w sprawozdaniu  Komisji

Nadzoru  Audytowego  z monitorowania  rynku  usług  świadczonych  przez  biegłych  rewidentów

i firmy  audytorskie  oraz  działalności  komitetów  audytu.  Przedyskutowano  te kwestie  w

kontekście  zaleceń  wdrożenia  w  etap  egzaminacyjny  zagadnień,  które  w  przyszłości

zapobiegałyby  nieprawidłowościom  w  wykonywaniu  zawodu  biegłego  rewidenta.

Stwierdzono,  że  Komisja  realizuje  ten  aspekt  przy  przeprowadzaniu  części  pisemnej

egzaminów  dyplomowych.  Rozważono  wykorzystanie  spostrzeżeń  z raportu  Komisji  Nadzoru

Audytowego  przy przygotowywaniu  egzaminów pisemnych z zakresu Rewizji  firiansowej  oraz

etyki.

Opracowane  i wprowadzone  zostały  wytyczne  organizacyjno-dokumentacyjne  odnoszące  się

do uchwały  3311/51/2019  Krajowej  Rady  Biegłych  Rewidentów  z dnia  12 lutego  2019  r. w

sprawie  sposobu  i trybu  archiwizacji  przez  Komisję  Egzaminacyjną  dokumentów  postępowania

kwalifikacyjnego  dla  kandydatów  na  biegłych  rewidentów.

Archiwizowanie  dokumentów  gromadzonych  przez  Komisję  w  związku  z przebiegiem

postępowania  kwalifikacyjnego  na biegłych  rewidentów  (ADP-P6)  przeprowadzone  w 2019  r.,

obejmowało  działania  iprocedury  sklasyfikowane  w następujący  sposób:

ADP-P6-1-Powołanie  Komisji  likwidacyjnej  ds. brakowania dokumentacji
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ADP-P6-2-Protokół  kwalifikacji  prac  egzaminacyjnych  do brakowania

ADP-P6-3-Uchwała  Komisji  Egzaminacyjnej  w sprawie  przekazania  do brakowania

pisemnych  prac  egzaminacyjnych

ADP-P6-4-Decyz3a  Przewodniczącej  Komisji  Egzaminacyjnej  w sprawie  przekazania  do

brakowania  dokumentacji  obejmującej  bazę  pytań  testowych  i  zadań

sytuacyjnych

ADP-P6-5-Protokół  przekazania  dokumentacji  do brakowania

ADP-P6-6-Protokół  brakowania  dokumentacji.

IV.  DZIAŁALNOŚĆ  W ZAKRESIE  PRZYGOTOWANIA  DOKUMENTÓW  KOMISJI

PROJEKTÓW  UCHWAŁ  KRAJOWEJ  RADY  BIEGŁYCH

REWIDENTÓW  PODEJMOWANYCH  W POROZUMIENIU  Z KOMISJ  Ą

ORAZ

W  okresie  od l stycznia  2019  r. do 31 grudnia  2019  r. KRBR  w porozumieniu  z Komisją

podjęła  4 uchwały,  dotyczące  postępowania  kwalifikacyjnego  dla kandydatów  na biegłych

rewidentów  ifunkcjonowania  Komisji:

- Uchwała  nr 3311/51/2019  Krajowej  Rady  Biegłych  Rewidentów  z dnia  12 lutego

2019  r. w sprawie  sposobu  itrybu  archiwizacji  przez  Komisję  Egzaminacyjną  dokumentów

postępowania  kwalifikacyjnego  dla  kandydatów  na biegłych  rewidentów,

- Uchwała  nr 3427/52/2019  Krajowej  Rady  Biegłych  Rewidentów  z dnia  12  marca

2019  r. w sprawie  terminów  przeprowadzania  egzaminów  z wiedzy  dla  kandydatów  na

biegłych  rewidentów,

- Uchwała  nr 3437/52a/2019  Krajowej  Rady  Biegłych  Rewidentów  z dnia  12  kwietnia

2019  r. w sprawie  uchylenia  uchwały  w sprawie  terminów  przeprowadzania  egzaminów  z

wiedzy  dla  kandydatów  na biegłych  rewidentów,

- Uchwała  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.

V.  WYNIKI  POSTF,POWANIA  KWALIFIKACY  JNEGO

W  2019  roku  Komisja  obsługiwała  w postępowaniu  kwalifikacyjnym  14 740  kandydatów  na

biegłych  rewidentów  (z tego  560  osób  z naboru  w 2019  roku  oraz  14 180  osób  z naboru  z lat
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poprzednich).  Strukturę  postępowania  kwalifikacyjnego  (według  stopnia  zaawansowania  w

jego  realizację)  prowadzonego  w roku  2019  ilustruje  poniższy  wykres.

5830

1172-
105

A86-79

am w sesji

@ w sesji  ll i ll

' w  sesji  IV

N zdało  IV sesję  i jest  w trakcie

aplikacji

I sesja:  Teoria  izasady  rachunkowości,  Ekonomia  ikontrola  wewnętrzna.

II  sesja: Prawo  -  prawo  cywiłne,  prawo  pracyiubezpieczeń  społecznych,  prawo  spółek,
prawo  upadłościowe,  prawo  restrukturyzacyjne,  prawo  regulujące  działalność gospodarczą,

Prawo podatkowe (część I), Finanseizarządzanie  finansami.
III  sesja: Prawo podatkowe (część  II), Rachunkowość finansowa, Rachunek kosztówi
rachunkowość  zarządcza.

IV sesja: Sprawozdania  finansowe iich  analiza, Rewięa  finansowa  oraz etyka.

W  2019  roku  Komisja  wykonała  działania  w  zakresie  prowadzenia  postępowania

kwalifikacyjnego,  które  charakteryzują  następujące  dane:

Lp. Działania  związane  z egzaminami Liczba

egzaminÓw

Liczba

uczestników

l. przygotowanie  i przeprowadzenie  egzaminów  z

wiedzy

30 3904

2. przygotowanie  i przeprowadzenie  egzaminów

dyplomowych

4 146

3. przygotowanie  i przeprowadzenie  egzaminów  z

Prawa  gospodarczego  obowiqZujqCe

w Rzeczypospołitej  Polskiej

2 6

4. przygotowanie  iprzeprowadzenie  wglądów  do

prac  egzaminacyjnych

x 516

5. rozpatrzenie  odwołań  od wyników  egzaminów x 248
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Lp. Działania  związane  z zaliczaniem  egzaminów,

zgodnie  z art.15  ust.  1-5  ustawy  o biegłych

rewidentach

Liczba

wniosków

Decyzja

pozytywna

1. rozpatrzenie  wniosków  o zaliczenie

egzaminów  akademickich  z wiedzy

22 8

2. rozpatrzenie  wniosków  o zaliczenie

egzaminów  z prawa  podatkowego  I i II -

posiadanie  tytułu  doradcy  podatkowego  i

inspektora  kontroli  skarbowąj

4 4

LP. Rozpatrzone  wnioski  dotyczące  praktyk  i aplikacji: Liczba

decyzji

l. w sprawie  zwolnienia  z odbywania  praktyki  w zakresie

rachunkowości

60

2. w sprawie  stwierdzenia  odbycia  praktyki  w zakresie

rachunkowości

15

3. w sprawie  stwierdzenia  spełnienia  warunku  posiadania  15-

letniego  doświadczenia  zawodowego,  o którym  mowa  w art.

4 ust.  3 pkt  I Ustawy

5

4. w sprawie  wyrażenia  zgody  na  odbywanie  aplikacji  w

formie  umowy  cywilno-prawnąj

44

5. w sprawie  stwierdzenia  odbycia  aplikacji 84

W  2019  roku  postępowanie  kwalifikacyjne  na  biegłego  rewidenta  zakończyło:  134  osoby  zdały

egzamin  dyplomowy  oraz  163  osoby  złożyły  ślubowanie  uzyskując  prawo  wystąpienia  do

KRBR  o wpis  do rejestru  biegłych  rewidentów;.

VI.  WSPÓŁPRACA  KOMISJI  Z KRAJOWĄ  RADĄ  BIEGŁYCH  REWIDENTÓW

Komisja  na bieżąco  współpracowała  z KRBR.  Przewodnicząca  Komisji  uczestniczyła  w

posiedzeniach  KRBR  i w inicjatywach  podejmowanych  przez  KRBR.  Angażowali  się  także

członkowie  Komisji.  Przykładowo  w XIX  Dorocznym  Zjeździe  Prezesów  Izb Biegłych

Rewidentów  z Czech,  Słowacji,  Węgier  i Polski,  16-17  maja,  udział  wzięły  Pani  Aru'ia

Karmańska,  Pani  Teresa  Cebrowska  i Pani  Justyna  Zakrzewska.  Celem  było  przedstawienie

najważniejszych  zagadnień  dotyczących  postępowania  kwalifikacyjnego  dla  kandydatów  na

biegłych  rewidentów  oraz  skonfrontowanie  praktyki  polskiej  z praktyką  państw

reprezentowanych  w tym  wydarzeniu.  Dyskutowane  były  m.in.  zagadnienia  poświęcone

dostępowi  do zawodu  oraz  edukacji  biegłych  rewidentów.  Przedstawiono  i poddano  pod

dyskusję  zagadnienia,  kluczowe  dla ścieżki  kandydatów  do zawodu,  w zakresie:  zaliczenia
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egzaminów  z wiedzy,  zakresu  egzaminu  z prawa  gospodarczego,  weryfikacji  doświadczenia

praktycznego  oraz  egzaminu  dyplomowego  w kontekście  kwestii  etycznych.

Komisja  przedkładała  wnioski  w  sprawach  dotyczących  postępowania  kwalifikacyjnego,

regulowanych  uchwałami  KRBR,  a także  dzieliła  się informacjami  dotyczącymi  postępów  w

procesie  egzaminowania  kandydatów.

Równolegle  do pracy  bieżącej,  podjęto  inicjatywę  związaną  z przeglądem  aktualnych  zakresów

tematycznych  z wiedzy  i efektów  kształcenia  pod  względem  aktualności  i obecnej  istotności

dla kandydatów  na biegłych  rewidentów.  W związku  z powyższym,  oprócz  prowadzenia

wewnętrznych  obserwacji  i  komunikowania  indywidualnych  ustaleń  przez  zespoły

egzaminujące  w różnych  przedmiotach,  Komisja  zaprosiła  do dyskusji  w tym  nurcie  (na

specjalnym  posiedzeniu)  przedstawicieli  Polskiej  Izby  Biegłych  Rewidentów  (zwanej  dalej

,,PIBR")  zajmujących  się wdrożeniem  Międzynarodowego  Standardu  Edukacji  8 (MSE  8).

Ponadto,  Komisja  dyskutowała  wymagania  kompetencyjne  objęte  dokumentacją  projektu

Common  Content,  zgromadzoną  przez  KRBR.

Przewodnicząca  Komisji  uczestniczyła  w spotkaniach  z kierownictwem  KRBR  oraz  innych

(roboczych)  spotkaniach  z członkami  KRBR  oraz  przedstawicielami  PIBR,  mających  na celu

uzgodnienie  kwestii  związanych  z wprowadzonym  przez  Przewodniczącą  działaniowym

budżetowaniem  wpływów  iwydatków  Komisji.

W  związku  z powyższym,  Przewodnicząca  Komisji  wystąpiła  do Prezesa  KRBR  o dokonanie

zmian  związanych  z obsługą  Komisji  przez  PIBR,  a wynikających  ze zmian  w raportowaniu

wpływów  i wydatków  Komisji,  których  wprowadzenie  uznała  za konieczne  dla  bieżącego

zarządzania  środkami  Komisji.

VII.  WSPÓŁPRACA  KOMISJI Z  DEPARTAMENTEM  RACHUNKOWOŚCI

I REWIZJI  FINANSOWEJ  MINISTERSTWA  FINANSÓW

Komisja  zwracała  się do Departamentu  Rachunkowości  i Rewizji  Finansowej  Ministerstwa

Finansów  w sprawach:  czasu  trwania  egzaminów  w ramach  postępowania  kwalifikacyjnego  na

biegłych  rewidentów  dla  kandydatów  z orzeczoną  niepełnosprawnością,  zaliczania  egzaminów

z wiedzy kandydatom, którzy będą kończyć studia na kiemnku,Ąudyt  finansowy", uzyskując

stosowne  wyjaśnienia.  Komisja  wystąpiła  również  z wnioskiem  o zmianę  regulacji  prawnych
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dotyczących  osób  niepełnosprawnych  przystępujących  do postępowania  kwalifikacyjnego  na

biegłych  rewidentów  -  w zakresie  możliwości  wydłużenia  czasu  trwania  egzaminów  dla  osób

z orzeczoną  niepełnosprawnością.

VIII.  DZIAŁALNOŚĆ  INFORMACY  JNA

W  2019  r. Komisja  prowadziła  działalność  informacyjną  w zakresie  adekwatnym  do potrzeb

obsługiwanego  postępowania  kwalifikacyjnego  na  biegłych  rewidentów.

Działalność  była  wykonywana  przede  wszystkim  w formie:

wydawania  komunikatów  Komisji,  zamieszczanych  na stronie  internetowej  PIBR,

a zawierających  istotne  informacje  dla  kandydatów,

udzielania  pisemnych  odpowiedzi  na indywidualne  zapytania,  prośby  i wnioski

kandydatów,  kierowane  listownie  lub pocztą  elektroniczną,  w  tym  dotyczące

zaliczania  egzaminów,  odbywania  praktyk  i aplikacji,  procedur  związanych  z

uznawaniem  15 lat doświadczenia  zawodowego.  Niektóre  z poruszanych  przez

kandydatów  zagadnień,  wymagały  zasięgnięcia  opinii  prawnych,  jak  na przykład

sprawa  finansowania  egzaminów  dla  kandydatów  ze środków  Krajowego  Funduszu

Szkoleniowego  (KFS),

-  udzielania  wyjaśnień  na problemy  zgłaszane  w rozmowach  telefonicznych,

-  publikowania  przykładowych  zestawów  egzaminacyjnych.

Komisja  realizując  ustawowy  obowiązek,  publikowała  wzorcowe  zestawy

egzaminacyjne  z poszczególnych  egzaminów  pisemnych  wraz  z rozwiązaniami  na

stronie  internetowej.  Respektując  ograniczenia  budżetowe  i konieczność  uzupełniania

bazy  tematów  egzaminacyjnych  przyjęto  zasadę  publikacji  tematów  egzaminacyjnych

po upływie  trzeciego  terminu  danego  egzaminu,  tak aby zminimalizować  koszty

nowych  opracowań.

IX.  OBSŁUGA  ADMINISTRACY  JNA  DZIAŁALNOŚCI  KOMISJI

Zgodnie  z postanowieniem  art. 13 ust. 4 ustawy  o biegłych  rewidentach,  PIBR  zapewnia

obsługę  Komisji  i egzaminów  dlakandydatów  na  biegłych  rewidentów.  Zadania  w  tym  zakresie

wykonuje  Dział  Postępowania  Kwalifikacyjnego  Biura  PIBR,  zatrudniający  na koniec  2019  r.

4 osoby.
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Zważywszy  na fakt,  że ustawowo  wpływy  Komisji  z opłat  wnoszonych  przez  kandydatów  na

biegłych  rewidentów  traktowane  są jako  przychody  PIBR,  Przewodnicząca  Komisji  uzgodniła

z KRBR  kwotę,  która  może  być (ze środków  wpływających  od kandydatów  na biegłych

rewidentów)  przeznaczona  na pokrycie  kosztów  obsługi  administracyjnej  Komisji.  Ponadto

Przewodnicząca  Komisji  zgłosiła  do KRBR  potrzebę  bieżącej  dostępności  do informacji  o

przepływach  pieniężnych,  odnoszących  się do Komisji,  w ujęciu  działaniowym.  W ostatnim

czasie  Komisja  odnotowała  bowiem  malejącą  z roku  na rok  liczbę  kandydatów  na biegłych

rewidentów  przystępujących  do postępowania  kwalifikacyjnego  (z liczby  613 w 2017 roku, tj.

roku  wprowadzenia  opłaty  wpisowej  za złożenie  wniosku  o dopuszczenie  do postępowania

kwalifikacyjnego,  do  560  w  roku  2019)  oraz  zmniejszającą  się  liczbę  kandydatów

przystępujących  do egzaminów  (z liczby  5633  w 2017  roku  do 3904  w roku  2019),  co przekłada

się  na systematyczny  spadek  wpływów  Komisji.  Jednocześnie  ustawowy  wymóg  publikowania

zestawów  egzaminacyjnych  wymusza  potrzebę  regularnego  uzupełniania  bazy tematów

egzaminacyjnych,  najbardziej  kosztochłonnego  obszaru  działania  Komisji.  Powoduje  to, mimo

skrupulatnego  przestrzegania  dyscypliny  finansowej,  potrzebę  ustawicznego  monitorowania

finansowych  możliwości  Komisji.  W 2019  roku  zespoły  odpowiedzialne  za przygotowanie

tematów  egzaminacyjnych  rozsądnie  gospodarowały  środkami  przeznaczonymi  na ten cel. W

obecnej  chwili  jednak  uznaje  się, że konieczne  są zdecydowanie  większe  wydatki  związane  z

koniecznością  aktualizowania  bazy  zadań  egzaminacyjnych,  co uzasadnia troskę  o budżet

Komisji.

INFORMACJE  KOŃCOWE

Sprawozdanie  niniejsze  zostało  przyjęte  przez  Komisję  na posiedzeniu  w dniu 13.03.2020  r.

PRZEWOD  CZACA

minadyjnej

na Kar  marisr<a



Załącznik  nr l

ZespołY  tematyczne  Komisii  Egzaminacy,:ne,i  powołane,i  na kadenęię  2017-2021
N-azwa  zespołu  tematycznego Nazwisko  i imię  członka  Komisji

Egzaminacyjnąj

1 Zespół  do spraw  weryfikacji  zgłoszeń

i wniosków  kandydatów  na biegłych

rewidentów

Przewodnicząca:  Dorota  Będziak

Członkowie:

1.  Anna  Grzegrzółka

2.  Iwona  Karpińska

3.  Ernest  Podgórski

4.  Justyna  Beata  Zakrzewska

2 Zespół  do spraw  organizacji  egzaminów

I

Przewodniczący:  Józef  Pfaff

Członkowie:

1.  Beata  Baluta

2. Anna  Bernaziuk

3. Dorota  Będziak

4. Teresa  Cebrowska

5. Teresa  Czerwińska  (odwołanie  z dniem

30.05.2019  r.)

6. Aru'ia  Grzegrzółka

7. Antoni  Hanusz

8. Anna  Karmańska

9. Iwona  Karpińska

lO.  Cezary  Kochalski(rezygnacja  z dniem

31.12.2019  r.)

11.  Grzegorz  Oszczypała

12.  Małgorzata  Palczewska

13.  Ernest  Podgórski

14.  Monika  Studzińska

15.  Małgorzata  Szulc

16.  Małgorzata  Wojtyla

17.  Magdalena  Wysocka  (odwołanie  z dniem

2.08.2019  r.)

18.  Justyna  Beata  Zakrzewska

3 Zespół  do spraw  wniosków  o zaliczenie

egzaminÓw

I

Przewodnicząca  Teresa  Cebrowska

Członkowie:

1.  Beata  Baluta

2. Aa'ina  Bernaziuk

3. Dorota  Będziak

4. Teresa  Czerwińska  (odwołanie  z dniem

30.05.2019  r.)

5. Anna  Grzegrzółka

6. Antoni  Hanusz

7. Anna  Karmańska

8. Iwona  Karpińska

9. Cezary  Kochalski  (rezygnacja  z dniem

31.12.2019  r.)

10. Grzegorz  Oszczypała

l1. Józef  Pfaff

12. Małgorzata  Palczewska

13. Ernest  Podgórski
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14. Monika  Studzińska

15. Małgorzata  Szulc

16. Małgorzata  Wojtyla

17. Magdalena  Wysocka  (odwołanie  z dniem

2.08.2019  r.)

18. Justyna  Beata  Zakrzewska

4 Zespół  do spraw  dokumentacji Przewodnicząca:  Małgorzata  Palczewska

Członkowie

l.  Grzegorz  Oszczypała

2.  Małgorzata  Wqjtyla
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Załącznik  nr  2

Zespoły  członków  Komisji  Egzaminacyjnej  odpowiedzialnych  za przygotowanie

tematów  egzaminacyjnych

w kadenęii  21)17  - 2021

Nazwa  tematu  egzaminacyjnego

Imię  i nazwisko  członka  Komisji

odpowiedzialnego  za przygotowanie

tematu egzaminacyinego

1. Teoria  izasady  rachunkowości
Józef  Pfaff

Aru'ia  Grzegrzółka

2. Ekonomia  ikontrola  wewnętrzna
Dorota  Będziak

Małgorzata  Palczewska

3.

Prawo  - Prawo  cywilne,  prawo  pracy  i

ubezpieczeń  społecznych,  prawo  spółek,

prawo  upadłościowe,  prawo

restrukturyzacyjne,  prawo  regulujące

działalność  gospodarczą.

Małgorzata  Wojtyla

Monika  Studzińska

4. Prawo  podatkowe  cz. I
Małgorzata  Szulc

Justyna  Zakrzewska

5. Finanse izarządzanie  finansami

Cezary  Kochalski  (rezygnacja  z dniem

31.12.2019  r.)

Anna  Karmańska

Teresa  Czerwińska  (odwołanie  z dniem

30.05.2019  r.)

6. Prawo  podatkowe  cz. II
Antoni  Hanusz

Grzegorz  Oszczypała

7. Rachunkowość finansowa
Teresa  Cebrowska

Iwona  Karpińska

8.
Rachunek  kosztów  i rachunkowość

zarządcza

,%na  Karmańska

Anna  Bernaziuk

9. Sprawozdania  finansoweiich  anałiza

Beata  Baluta

Magdalena  Wysocka  (odwołanie  z dniem

2.08.2019  r.)

10. Rewizja finansowa  oraz etyka
Ernest  Podgórski

Anna  Bernaziuk

1l Egzamin  dyplomowy
Anna  Karmańska

Teresa  Cebrowska

12.
Prawo  gospodarcze  obowiązujące

w Rzeczypospołitej  PoIskiej

Justyna  Beata  Zakrzewska

Grzegorz  Oszczypała
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