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a nie wiesz kogo zapytać
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BIEGŁY REWIDENT – ZAWÓD NADAL Z
PERSPEKTYWAMI
WSZYSTKO, CO CHCIAŁBYŚ WIEDZIEĆ O ZAWODZIE
BIEGŁEGO REWIDENTA, A NIE WIESZ KOGO ZAPYTAĆ

KIM SĄ BIEGLI REWIDENCI?

Kim są biegli rewidenci?

Osoby działające w interesie publicznym aby zwiększać wiarygodność informacji.
Mające prawo wykonywania zastrzeżonych usług atestacyjnych takich jak badanie
sprawozdań finansowych.
Złożyły ślubowanie i zostały wpisane do rejestru.
Posiadające stale aktualizowaną, szczegółową wiedzę teoretyczną i wiele umiejętności
praktycznych umożliwiających pracę również w innych zawodach.
Przestrzegające standardów etyki zawodowej.
Podlegające nadzorowi publicznemu i samorządowemu.

JAKI JEST CEL BADANIA?
Zwiększenie
poziomu zaufania
zamierzonych
użytkowników do
danego sprawozdania
finansowego

Osiąga się to
dzięki wyrażeniu opinii
o tym, czy zostało ono
we wszystkich istotnych
aspektach
sporządzone zgodnie z
wymogami

Biegły rewident powinien
uzyskać racjonalną
pewność,
że dane sprawozdanie
(jako całość) nie zawiera
istotnego
zniekształcenia
niezależnie od tego,
czy zostało ono
spowodowane
oszustwem lub błędem

Jeśli to nie jest możliwe biegły rewident wydaje
opinię z zastrzeżeniem,
opinię negatywną
albo odstępuje wydania
opinii albo od badania

Dlaczego teraz szczególnie potrzebni są biegli rewidenci?

Biegli rewidenci są pośrednikami między coraz bardziej skomplikowanym obrazem świata
prezentowanym w sprawozdawczości finansowej a ludźmi, którzy jej nie rozumiejąc,
podejmują w oparciu o nią ważne decyzje.
Audyt przeszedł szybką ewolucję od rutynowego sprawdzania ksiąg rachunkowych do
stania się kluczowym elementem systemu zarządzania i kontroli organizacji gospodarczych.
Potrzeba istnienia zewnętrznej rewizji finansowej sprawowanej przez niezależnych i
obiektywnych biegłych rewidentów jest obecnie równie silna jak dawniej, a może nawet
silniejsza.
W wyniku rozdzielenia w większości dużych podmiotów gospodarczych własności od
bieżącego zarządzania, właściciele i inne strony mogą monitorować działalność
menedżerów m. in. dzięki niezależnym biegłym rewidentom.

DLACZEGO BIEGŁY REWIDENT
≠
KSIĘGOWY?
To dwa różne choć
powiązane i czasami
uzupełniające się
wzajemnie zawody

Odmienne są wymogi i
regulacje prawne
dotyczące wejścia do
zawodu i ODZ

Inne są wymogi
dotyczące niezależności
i zasad etyki zawodowej
– księgowi nie są
zawodem zaufania
publicznego

Księgowi głównie
rejestrują zdarzenia
gospodarcze prowadząc
księgi rachunkowe,
rozliczają zobowiązania
podatkowe, ustalają
wynik finansowy i
sporządzają
sprawozdania finansowe
dla zarządu (pracownik)
lub klienta (biuro
rachunkowe)

DLACZEGO BIEGŁY REWIDENT
≠
KSIĘGOWY?
Biegły rewident
kontrolując i weryfikując
pracę księgowych w
trakcie badania musi
posiadać odpowiednią
wiedzę na ten temat
(niektórzy biegli
rewidenci to byli
księgowi i odwrotnie)

Sama wiedza na temat
rachunkowości nie
wystarczy aby zostać
biegłym rewidentem,
bo to dopiero początek –
trzeba umieć oceniać
procesy gospodarcze
wewnątrz i zewnątrz
badanych podmiotów

Biegli rewidenci mogą
wykonywać usługi
atestacyjne, pokrewne
oraz zajmować się
doradztwem finansowym
i niefinansowym w wielu
obszarach – czego
zwykle nie robią
księgowi

Krótka historia zawodu na świecie
Istnieją przekazy
potwierdzające, że funkcje
weryfikacyjne, które można
zaliczyć do pierwszych form
,,audytu’’ istniały już w 3000
roku p.n.e. Wielu monarchów
wyznaczało w kolejnych
wiekach specjalnych
audytorów, którzy kontrolowali
zasadność wydatków,
weryfikowali istnienie i stan
środków trwałych i zapasów,
kontrolowali ściąganie
podatków oraz wykrywali
nadużycia.
XXX w. p.n.e.

Powstanie

Pierwszą organizacją

Początkowo audytor

nowoczesnego audytu
wiąże się zwykle z
rewolucją przemysłową
oraz wydarzeniami w
1844 roku, kiedy
brytyjski parlament
uchwalił ustawę o
spółkach akcyjnych.
Wymagała ona, aby
dyrektorzy składali
akcjonariuszom
sprawozdania w formie
zbadanego bilansu.

audytorów
zewnętrznych było
Towarzystwo
Księgowych w
Edynburgu,
założone w 1854
roku.

nie musiał być
księgowym, ani nie
był osobą niezależną
od podmiotu (musiał
posiadać choć kilka
akcji podmiotu, jaki
badał), ale w 1900 r.
uchwalono nową
ustawę, która
wymagała już
niezależności od
audytora.

1844

1854

1900

Krótka historia zawodu na świecie
W wyniku krachu
na giełdzie w 1929
roku na mocy
amerykańskich

Spółki chcące
handlować
akcjami na
giełdzie zostały

Ze względu na
wcześniejsze
problemy z
wprowadzającymi

W wyniku głośnych
skandali finansowych w
2002 r. uchwalona
została amerykańska

Wzorując się na
amerykańskich
doświadczeniach,
Unia Europejska

ustaw z 1933-34 r.
utworzono Komisję

zobowiązane do
udostępniania

w błąd
sprawozdaniami

ustawa „The SarbanesOxley Act”, która

uchwaliła
Dyrektywę

Papierów
Wartościowych

zaudytowanych
rachunków

finansowymi z lat
20. XX wieku

zapoczątkowała
kolejne zmiany w

2006/43/WE, na
mocy której

i Giełd (SEC), której
regulacje miały
(i nadal mają)
ogromny wpływ na
audyt na całym
świecie.

zysków i strat
oraz bilansów.

nacisk został
położony na
weryfikację
rzetelności ich
prezentacji.

zakresie
sprawozdawczości
finansowej i rewizji
finansowej. Utworzono
nowy organ nadzoru
publicznego – PCAOB.

powołano nowe
organy nadzoru
publicznego oraz
komitety audytu
w JZP.

1929
1929

XX w.

2002

2006

Krótka historia zawodu w Polsce
Udokumentowane początki
rewizji sprawozdań
finansowych sięgają lat 20.

Wydany w Polsce w roku 1928
Kodeks handlowy mówił, że
"…każda spółka akcyjna powinna

W 1959 r. powołano instytucję
dyplomowanych biegłych
księgowych. Przedmiotem ich

XX wieku.
Związane było to z

corocznie poddać bilans,
rachunek zysków i strat, tudzież

pracy była ocena legalności
oraz rzetelności działalności

rozwojem gospodarczym
wolnej Polski i

sprawozdanie, sporządzone
przez zarząd, badaniu przez

przedsiębiorstw państwowych,
prawidłowość polityki i systemu

zaspokojeniem potrzeby
uzyskiwania informacji
finansowych na temat
przedsiębiorstw.

biegłych rewidentów zarówno
pod względem ich zgodności z
księgami i dokumentami, jako
też faktycznym stanem majątku
i interesów spółki. Biegłych
wyznaczy sąd rejestrowy…’".

rachunkowości oraz
wykrywanie nieprawidłowości
i nadużyć. Nie było samorządu.

1929
1920

1959

Krótka historia zawodu w Polsce
W 1989 r. nastąpiły zmiany
systemu gospodarczego,
które pociągnęły za sobą
zmiany w rewizji finansowej.
Została powołana instytucja
biegłego rewidenta, a
dotychczasowi dyplomowani
biegli księgowi stali się
biegłymi rewidentami po
spełnieniu określonych
warunków.

1989

W czerwcu 1992 r.
odbył się pierwszy
krajowy zjazd

W 1994 r. uchwalona
została ustawa
o biegłych

Następne zmiany
dotyczące normowania
rachunkowości oraz

biegłych
rewidentów,

rewidentach i ich
samorządzie.

badań sprawozdań
finansowych wynikały

na którym powołano
Krajową Izbę

z potrzeby
dostosowania

Biegłych
Rewidentów (KIBR),
jako instytucję
samorządową.

rozwiązań istniejących
w Polsce do
standardów
światowych czy
dyrektyw
i rozporządzeń UE.

1992

1994

XXI w.

Wybrane regulacje krajowe i międzynarodowe

• Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
• Dyrektywa 2006/43/WE.
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014.
• Uchwała KIBR z dnia 10 lutego 2015 r. wprowadzająca jako krajowe standardy rewizji finansowej:
Międzynarodowe Standardy Badania (36),
Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu (2),
Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania lub Przeglądy Historycznych
Informacji Finansowych (5).

Pytania

BIEGŁY REWIDENT – ZAWÓD NADAL Z
PERSPEKTYWAMI
WSZYSTKO, CO CHCIAŁBYŚ WIEDZIEĆ O ZAWODZIE
BIEGŁEGO REWIDENTA, A NIE WIESZ KOGO ZAPYTAĆ

CZYM JEST NADZÓR
PUBLICZNY?

Biegły rewident jako zawód zaufania publicznego

ZAWÓD ZAUFANIA PUBLICZNEGO – CO TO ZNACZY?
• „Profesja polegająca na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań
publicznych i z troski o realizację interesu publicznego”
• art. 17 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. brzmi:
„W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania
publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu
publicznego i dla jego ochrony

CECHY ZAWODU ZAUFANIA PUBLICZNEGO
• posiadanie szczególnych cech moralnych i deontologicznych, charakterystycznych dla niektórych zawodów,
• konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, wysokich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia,
• niekierowanie się w wykonywaniu zawodu kryterium zysku,
• wykonywanie go przez osobę fizyczną, osobiście,
• związanie usługodawcy i usługobiorcy tajemnicą zawodową.

Biegły rewident jako zawód zaufania publicznego

WYBRANE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO:
adwokat, radca prawny, notariusz, komornik, kurator sądowy,
lekarz, lekarz weterynarii, farmaceuta, pielęgniarka,
psycholog, fizjoterapeuta,
biegły rewident, doradca podatkowy, rzecznik patentowy,
architekt, urbanista, inżynier budownictwa.

Biegły rewident - zawód regulowany

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1415 ze zm.) implementująca postanowienia Dyrektywy
2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca
dyrektywę Rady 84/253/EWG
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań
finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE

Zakres regulacji zawodu w ustawie o biegłych
rewidentach
ART. 1 OKREŚLA W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY:
uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta i wykonywania tego zawodu;
wykonywania usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych przez biegłych rewidentów lub firmy
audytorskie; odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów;
organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów, działalności firm audytorskich, w tym ich
organizacji, oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa;
sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, samorządem
zawodowym biegłych rewidentów oraz jednostkami zainteresowania publicznego; współpracy
międzynarodowej organu nadzoru publicznego, w szczególności z innymi organami nadzoru
publicznego z państw Unii Europejskiej i państw trzecich.
Art. 4. Biegłym rewidentem jest osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów.
Art. 6. Tytuł „biegły rewident” podlega ochronie prawnej.
Art. 22. Biegli rewidenci tworzą Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Przynależność jest obowiązkowa i
powstaje z dniem wpisu biegłego rewidenta do rejestru.

Dlaczego powstał nadzór publiczny?

Zaostrzenie konkurencji w warunkach globalizacji, istotne wahania wartości cen akcji wpłynęły na
popularyzację wykorzystania technik negatywnej inżynierii finansowej do manipulowania informacjami
zamieszczanymi w sprawozdaniach finansowych.
Skandale finansowe (Enron, WorldCom) oraz kryzysy finansowe spowodowały zmianę myślenia o
sposobie regulacji audytu i jego nadzorowania
Ustawa Sarbanes–Oxley (SOX) z 2002 r. -reakcja rządu federalnego USA na nieprawidłowości
finansowe; zwiększenie nadzoru nad rynkiem finansowym oraz pośrednikami działającymi na tym rynku
Zielona księga Komisji Europejskiej z 2010 r. - "Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje
wyciągnięte z kryzysu„ (2007-2009 r. Lehman Brothers), konsultacje społeczne na temat reformy
regulacyjnej rynku finansowego w kierunku roli i zakresu badania sprawozdań finansowych oraz
sposobów wzmocnienia funkcji badania sprawozdań finansowych dla zwiększenia stabilności
finansowej – nadzór publiczny

Podstawy nadzoru publicznego

DYREKTYWA 43/2006/WE
• Państwa członkowskie organizują skuteczny system nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami
audytorskimi oraz wyznaczają właściwy organ odpowiedzialny za taki nadzór.
• Publicznym nadzorem są objęci wszyscy biegli rewidenci i firmy audytorskie.
• Właściwy organ jest zarządzany przez osoby niewykonujące zawodu, które posiadają wiedzę w dziedzinach
istotnych dla badania ustawowego. Osoby te są wybierane zgodnie z niezależną i przejrzystą procedurą
mianowania.
• Właściwy organ jest ostatecznie odpowiedzialny za nadzór nad:
zatwierdzaniem i rejestracją biegłych rewidentów i firm audytorskich;
przyjmowaniem standardów etyki zawodowej, standardów wewnętrznej kontroli jakości firm audytorskich
oraz standardów badania, z wyjątkiem przypadków, gdy standardy te są przyjmowane lub zatwierdzane
przez inne organy państwa członkowskiego;
kształceniem ustawicznym;
systemami zapewniania jakości;
systemami dochodzeń i systemami administracyjnych postępowań dyscyplinarnych.

Podstawy nadzoru publicznego

ROZPORZĄDZENIA 537/2014
• Dla zapewnienia wysokiego poziomu zaufania inwestorów i konsumentów do rynku wewnętrznego biegli rewidenci i
firmy audytorskie powinni podlegać nadzorowi ze strony właściwych organów, niezależnych od środowiska
zawodowego biegłych rewidentów i dysponujących odpowiednimi możliwościami, wiedzą fachową i zasobami.
• Właściwe organy krajowe powinny:
posiadać niezbędne uprawnienia do podejmowania swoich zadań nadzorczych, w tym możliwość dostępu do
danych, uzyskiwania informacji oraz przeprowadzania inspekcji.
specjalizować się w nadzorze nad rynkami finansowymi, nad przestrzeganiem obowiązków sprawozdawczości
finansowej lub nad badaniami ustawowymi - nadzór nad przestrzeganiem obowiązków nałożonych na jednostki
interesu publicznego prowadzony przez właściwe organy odpowiedzialne za nadzorowanie tych jednostek.
• Finansowanie właściwych organów powinno być wolne od wszelkiego niewłaściwego wpływu ze strony biegłych
rewidentów czy firm audytorskich.
• System zapewniania jakości sprawowany przez właściwe organy zapewni obiektywizm i niezależność od środowiska
zawodowego biegłych rewidentów.
• Kontrole zapewnienia jakości na podstawie analizy ryzyka.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) – zakres
nadzoru
ART. 88.
1. AGENCJA SPRAWUJE NADZÓR PUBLICZNY NAD:
1) wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta;
2) działalnością firm audytorskich;
3) działalnością Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w tym w zakresie wpisu do rejestru;
4) działalnością firm audytorskich zatwierdzonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii
Europejskiej i wpisanych na listę na podstawie art. 58, w zakresie przewidzianym niniejszą ustawą;
5) działalnością jednostek audytorskich pochodzących z państwa trzeciego i wpisanych na listę na
podstawie art. 205 ust. 1, w zakresie przewidzianym niniejszą ustawą.

2. AGENCJA JEST WŁAŚCIWYM ORGANEM W ROZUMIENIU
ROZPORZĄDZENIA NR 537/2014 W ZAKRESIE NIEZASTRZEŻONYM DLA
INNYCH ORGANÓW.

Zakres nadzoru publicznego innych organów

ART. 89. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO:
1) sprawuje nadzór publiczny nad stosowaniem przez jednostki zainteresowania publicznego przepisów
tytułu III rozporządzenia nr 537/2014 – powoływanie biegłych rewidentów lub firmy audytorskie przez
jednostki zainteresowania publicznego (JZP);
2) wykonuje zadania przewidziane dla właściwego organu, wskazane w art. 16 ust. 3 lit. f i art. 17 ust. 6
rozporządzenia nr 537/2014;
3) monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu
albo rady nadzorczej lub innego organu

Zakres nadzoru publicznego innych organów

ART. 25. DO ZADAŃ POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:
• ustanawianie krajowych standardów wykonywania zawodu i krajowych standardów kontroli jakości oraz
zasad etyki zawodowej;
• wykonywanie zadań służących należytemu wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta i przestrzeganiu
zasad etyki zawodowej przez członków Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w tym: kontrola wypełniania
przez biegłych rewidentów obowiązków z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz
prowadzenie postępowań dyscyplinarnych dotyczących naruszeń obowiązków z zakresu obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego,
ALE TAKŻE:
• reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych;
• prowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciwko biegłym rewidentom dotyczących przewinień w
obszarze zasad etyki zawodowej;
• współdziałanie w kształtowaniu zasad rachunkowości i rewizji finansowej

wspieranie rozwoju rynku
biegłych rewidentów i
firm audytorskich, a także
monitorowanie rynku

Agencja

współpraca

KNF

współpraca
międzynarodowa

nadzór nad zawodem
biegłego rewidenta

prowadzenie listy firm
audytorskich oraz
sprawozdawczości firm
audytorskich

przeprowadzanie kontroli
firm audytorskich

prowadzenie postępowań
dyscyplinarnych i
administracyjnych

Zakres
nadzoru
publicznego

zatwierdzanie,
zaskarżanie uchwał PIBR
rozpatrywanie odwołań
od uchwał PIBR
weryfikacja
wpisów
biegłych rewidentów

PIBR
JZP
BIEGLI REWIDENCI

FIRMY AUDYTORSKIE

Nadzór publiczny PANA: główne zadania

ART. 90 DO ZADAŃ PANA NALEŻY M.IN.:
przeprowadzanie kontroli planowych, tematycznych i doraźnych
prowadzenie postępowań wyjaśniających, dochodzeń dyscyplinarnych oraz występowanie jako
oskarżyciel przed sądami w sprawach przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z
badaniem ustawowym oraz wykonywaniem innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych
prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących naruszeń ustawy przez firmy
audytorskie,
podejmowanie decyzji o wpisie firmy audytorskiej na listę;
monitorowanie rynku w zakresie usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy
audytorskie, w szczególności w zakresie, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 537/2014
(zmiany na rynku świadczenia usług w zakresie badań ustawowych na rzecz jednostek interesu
publicznego)

Nadzór publiczny PANA: główne zadania

ART. 90 DO ZADAŃ PANA NALEŻY M.IN.:
przeprowadzanie weryfikacji dokumentacji stanowiącej podstawę podjęcia przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów uchwał dotyczących wpisu biegłych rewidentów do rejestru;
prowadzenie współpracy międzynarodowej z Komisją Europejską oraz organami nadzoru z
innych państw Unii Europejskiej oraz państw trzecich, a także Komitetem Europejskich
Organów Nadzoru Audytowego „KEONA”, oraz europejskimi urzędami nadzoru;
podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku
biegłych rewidentów i firm audytorskich.

System zapewnienia jakości oraz inne działania nadzoru

Art.106 – kontrole planowe
Art.111 – polityki i procedury kontroli, roczne plany kontroli
Art. 112 – zakres kontroli
Art. 113-118 – przebieg kontroli
Art. 119-122 – działania pokontrolne
Art. 123 – kontrole tematyczne
Art. 123a – kontrole usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe lub usług pokrewnych
Art. 124 – kontrole doraźne

Misja i Wizja PANA
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO PRZYCZYNIA SIĘ DO ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA
INWESTORÓW I OBROTU GOSPODARCZEGO.

MISJA
Opierając się na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu, sprawdzonej metodologii i międzynarodowych standardach,
Polska Agencja Nadzoru Audytowego sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi
i samorządem zawodowym biegłych rewidentów.
Polska Agencja Nadzoru Audytowego dba o prawidłowe przeprowadzenie przez biegłych rewidentów badań
sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych.

WIZJA
Polska Agencja Nadzoru Audytowego jest niezależną instytucją, która koncentruje swoje działania na budowie
zaufania do informacji finansowej.

Działając w interesie publicznym Polska Agencja Nadzoru Audytowego dąży do zapewnienia najwyższej jakości
i rzetelności badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług
pokrewnych.

PANA.GOV.PL

Pytania

BIEGŁY REWIDENT – ZAWÓD NADAL Z
PERSPEKTYWAMI
WSZYSTKO, CO CHCIAŁBYŚ WIEDZIEĆ O ZAWODZIE
BIEGŁEGO REWIDENTA, A NIE WIESZ KOGO ZAPYTAĆ

W JAKI SPOSÓB ZDOBYĆ LICENCJĘ BR?

Postępowanie kwalifikacyjne w zarysie:

I. PRZYSTĄPIENIE DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

II. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
1.Egzaminy z wiedzy
2.Praktyki w zakresie rachunkowości i aplikacje
3.Egzamin dyplomowy

III. ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA

I. Przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego

Przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów możliwe jest w dowolnym czasie,
ponieważ procedura prowadzona jest w sposób ciągły (od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku
kalendarzowego).
Odbywa się za pośrednictwem strony www.pibr.org.pl, gdzie w formie elektronicznej dokonuje się
rejestracji według poniższego schematu:
Krok 1 – wypełnienie zgłoszenia (kwestionariusza osobowego)
Krok 2 – uregulowanie opłaty wstępnej w wysokości 1000 zł na numer konta podany w zgłoszeniu
Krok 3 – po wypełnieniu zgłoszenia w formie elektronicznej wydrukowanie, podpisanie oraz wysłanie
zgłoszenie wraz z załącznikami na adres:
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa z dopiskiem „Komisja Egzaminacyjna”
Kandydatowi na biegłego rewidenta Komisja nadaje numer ewidencyjny obowiązujący w toku
postępowania kwalifikacyjnego.

II. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

1. EGZAMINY Z WIEDZY – OBSZARY ZAGADNIEŃ
1. Teoria i zasady rachunkowości
2. Ekonomia i kontrola wewnętrzna
3. Prawo – Prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu
upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą
4. Prawo podatkowe – część I
5. Finanse
6. Prawo podatkowe – część II
7. Rachunkowość finansowa
8. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
9. Sprawozdania finansowe i ich analiza
10. Rewizja finansowa oraz etyka
11. Prawo gospodarcze obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej (zdają osoby z uprawnieniami biegłego
rewidenta uzyskanymi w innym państwie)

II. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego
2. EGZAMINY Z WIEDZY – HARMONOGRAM EGZAMINACYJNY
Dla każdego egzaminu ustalone są trzy terminy.
Egzaminy przeprowadza się wyłącznie w formie pisemnej, w cyklu składającym się z czterech sesji egzaminacyjnych.
Sesja I:
Teoria i zasady rachunkowości
Ekonomia i kontrola wewnętrzna
Sesja II (przystąpienie jest możliwe po zaliczeniu egzaminów z Sesji I.):
Prawo – prawo cywilne …
Prawo podatkowe – część I
Finanse i zarządzanie finansami
Sesja III (może być realizowana równolegle z Sesją II.):
Prawo podatkowe – część II
Rachunkowość finansowa
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
Sesja IV (przystąpienie jest możliwe po zaliczeniu egzaminów z Sesji II. i III.):
Sprawozdania finansowe i ich analiza
Rewizja finansowa oraz etyka

II. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

3. EGZAMINY Z WIEDZY – ZAKRES TEMATYCZNY I BUDOWA ZESTAWÓW EGZAMINACYJNYCH
Określony jest dla każdego egzaminu odrębnie w uchwale nr 1273/30/2017 Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w
postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów.
4. EGZAMINY Z WIEDZY – ANONIMOWOŚĆ

5. EGZAMINY Z WIEDZY – OPŁATA
Opłata wynosi 750,- za każdy egzamin.
Powinna być wniesiona na 21 dni przed terminem każdego egzaminu.
Nieprzystąpienie do danego egzaminu jest równoznaczne z niezaliczeniem tego egzaminu.

II. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

6. ZALICZANIE EGZAMINÓW Z WIEDZY – MATRYCE UZGODNIENIOWE
Możliwe są cztery wnioski:
w sprawie zaliczenia poszczególnych egzaminów z wiedzy, jeśli kandydat zdał egzaminy uniwersyteckie – wniosek A;
w sprawie zaliczenia poszczególnych egzaminów z wiedzy, zdanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego
prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie UE –
wniosek B;
w sprawie zaliczenia egzaminu z prawa podatkowego, w przypadku kandydatów posiadających tytuł doradcy
podatkowego – wniosek C;
w sprawie zaliczenia wszystkich egzaminów z wiedzy, w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia wyższe w
uczelni, w której program kształcenia został zrealizowany zgodnie z umową zawartą z Komisją Egzaminacyjną –
wniosek D.
W procedowaniu wniosków A, B i C Komisja Egzaminacyjna wykorzystuje matryce adekwatności zrealizowanego
programu i osiągniętych przez kandydata efektów kształcenia z programem i efektami kształcenia wymaganymi przez
Komisję Egzaminacyjną, które kandydat wypełnia samodzielnie w oparciu o uczelniane sylabusy.

II. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

7. PRAKTYKI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI I APLIKACJE

Kandydat na biegłego rewidenta wybiera w zależności od własnych uwarunkowań 1 z 3 możliwych opcji:
Opcja 1: a) odbywa roczną praktykę w zakresie rachunkowości i dwuletnią aplikację;
b) zalicza roczną praktykę i odbywa dwuletnią aplikację
zalicza praktykę, jeśli:
pracował w firmie audytorskiej na samodzielnym stanowisku w komórkach f-k min. 3 lata, lub
posiada certyfikat księgowy (albo świadectwo kwalifikacyjne) uprawniający do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez ministra finansów,
jest mianowanym kontrolerem Najwyższej Izby Kontroli.
Opcja 2: odbywa trzyletnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie UE
Opcja 3: uzyskuje zwolnienie z praktyki i aplikacji na podstawie 15-letniego doświadczenia w zakresie
rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej

II. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego
8. EGZAMIN DYPLOMOWY
1. Ostatni etap postępowania kwalifikacyjnego, do którego Komisja Egzaminacyjna dopuszcza kandydata po
zdaniu 10 egzaminów z wiedzy oraz zaliczeniu praktyki i aplikacji.
2. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
• część I – egzamin pisemny (trwa nie dłużej niż 180 min), który polega na analizie wybranych zagadnień
sprawdzających umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego
wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w szczególności do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz
rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym w zakresie:
rozpoznawania ryzyka badania, opracowywania strategii badania,
wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych,
opracowywania akt badania sprawozdań finansowych,
rozstrzygania zawodowych dylematów etycznych, posługiwania się zawodowym osądem przy rozwiązywaniu
zagadnień występujących w działalności gospodarczej
• część II — egzamin ustny trwa do 30 minut dla jednej zdającej osoby; polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy
pytania, z których jedno dotyczy omówienia rozwiązań zaprezentowanych w części pisemnej.
3. Opłata za egzamin wynosi 1.550,-

III. Złożenie ślubowania

Po zdanym egzaminie dyplomowym Kandydat na biegłego rewidenta musi złożyć ślubowanie, które
uprawnia go do złożenia wniosku do KRBR o wpis do rejestru biegłych rewidentów.
Rota ślubowania biegłego rewidenta
Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać mój zawód w poczuciu
odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i
obowiązującymi standardami wykonywania zawodu. W swoim postępowaniu będę kierował się
zasadami etyki zawodowej i niezależnością. Poznane w trakcie wykonywania zawodu biegłego
rewidenta fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

Wpis do rejestru biegłych rewidentów

Następuje na wniosek kandydata do Krajową Radę Biegłych Rewidentów i następuje w Rejestrze
prowadzonym przez KRBR.

Powodzenia!
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JAK W PRAKTYCE WYGLĄDA ZDOBYWANIE UPRAWNIEŃ
BIEGŁEGO REWIDENTA?

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO
https://pana.gov.pl/

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
https://www.knf.gov.pl/

POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
https://www.pibr.org.pl/

KOMISJA EGZAMINACYJNA
https://www.pibr.org.pl/pl/komisja-egzaminacyjna

Przydatne
strony

Dziękujemy za uwagę

