
 
 

 
 

 

 

 

OFERTA 

 STACJONARNYCH  

OBLIGATORYJNYCH SEMINARIÓW  

DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  

BIEGŁYCH REWIDENTÓW  

w 2018 ROKU 
  



Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

Regionalny Oddział PIBR w Łodzi zaprasza na: 

OBLIGATORYJNE SEMINARIA DOSKONALENIA  
ZAWODOWEGO BIEGŁYCH REWIDENTÓW w 2018 ROKU 

 
Zgodnie z: 

 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 
(tekst jedn.:Dz.U. z 2017 r. poz. 1089); 

 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego biegłych rewidentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2391);   

 Uchwałą Nr 941/23/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zakresu 
tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2018 r. 
 

Regionalny Oddział w Łodzi PIBR będzie jak co roku realizował seminaria obligatoryjnego doskonalenia  

z tematyki wybranej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, do uczestnictwa w których serdecznie 

Państwa zapraszamy. 

 

 

 W imieniu Regionalnej Rady 
Oddziału PIBR w Łodzi 

Prezes Agnieszka Kryśkiewicz – Burnos 
 

 

Pozostałe wytyczne KRBR : 

 Uchwała nr 2751/51a/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie okresu rozliczeniowego i minimalnej 
liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów; 

 Komunikat nr 59/2015 z 3 czerwca 2015 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej w okresie rozliczeniowym i Komunikat nr 
49/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie obowiązków biegłych rewidentów dotyczących 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia 
zawodowego (z przykładami); 

 Komunikat nr 50/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie potwierdzenia przez biegłego rewidenta 
odbycia samokształcenia zawodowego i Komunikat nr 29/2018 z 14 lutego 2018 r. w sprawie tematyki 
oraz liczby godzin zaliczanych przez poszczególne formy samokształcenia.; 

 Komunikat nr 56/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie możliwości ubiegania się przez biegłego 
rewidenta o wyrażenie zgody przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na odbycie obligatoryjnego 
doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym i Postanowienie nr 71/7/2015 Krajowej Rady 
Biegłych Rewidentów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie procedury rozpatrywania wniosków 
biegłych rewidentów o wyrażenie zgody na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego  
w terminie późniejszym  
 

 



 
 
 
BLOK REWIZJA FINANSOWA 

Nr 
modułu Temat seminarium Ilość 

godzin Termin realizacji Cena za 
osobę Wykładowca 

8 

Wykorzystanie kontroli 
wewnętrznej w procesie badania 
sprawozdań finansowych małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz 
świadczenia innych usług 
atestacyjnych; 

16 10-11.12.2018 550,00 Małgorzata 
Wołosz 

21 

Stosowanie MSB w praktyce część 
II: Realizacja zaplanowanych 
procedur badania jako reakcja na 
oszacowane ryzyko; 

16 17-18.12.2018 550,00 
Agnieszka 

Kryśkiewicz-
Burnos 

22 

Stosowanie MSB w praktyce część 
III: Reakcja biegłego rewidenta na 
oszacowane ryzyko istotnego 
zniekształcenia; 

16 Brak miejsc. Nowy termin 
w trakcie ustalania. 550,00 

Agnieszka 
Kryśkiewicz-

Burnos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE DODATKOWE:  

Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów 
wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym (2018-2020) wynosi 
120 godzin lekcyjnych, w tym: 

1. co najmniej 72 godziny szkolenia przeprowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych 
Rewidentów lub jednostkę uprawnioną, 

2. co najwyżej 48 godzin samokształcenia. 

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident jest zobowiązany do odbycia minimalnej liczby 
godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, która wynosi 24 godziny lekcyjne, w tym: 

1. co najmniej 16 godzin szkolenia przeprowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych 
Rewidentów lub jednostkę uprawnioną, 

2. co najwyżej 8 godzin samokształcenia. 

Oznacza to, że biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny 
szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin samokształcenia), co da łącznie po trzech latach  
72 godziny szkolenia (w tym nie więcej niż 24 godziny samokształcenia). Dodatkowo biegły 
rewident jest zobowiązany uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym 
co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu 
rozliczeniowego. Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać  
120 godzin odbytego szkolenia ( w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia). 

Szczegółowe informacje na https://www.pibr.org.pl/pl/informacje-dla-bieglych#szkolenia 
 
 
 

INFORMACJE ORAGNIZACYJNE (bardzo ważne!!!) 
 

 

Opłaty za szkolenie należy dokonać na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, na konto R/O w Łodzi: 
ING Bank Śląski 46 1050 1461 1000 0022 0081 9973 .  

Warunkiem udziału w szkoleniu jest uregulowanie należności. Liczba miejsc ograniczona! 
Decyduje kolejność wpłat. 

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i edukacyjne. W cenie 
szkolenia są również przerwy kawowe oraz lunch. 

W przypadku rezygnacji, należy ją złożyć w formie pisemnej nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem 
zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w 
szkoleniu w wys. 100%.  Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty. Po 
uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z danymi w formularzu.  RO 
zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia oraz zmiany wykładowcy. W 
zależności od potrzeb zostaną zorganizowane dodatkowe terminy szkolenia. 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez RO KIBR w Łodzi oraz zobowiązanie się 
do zapłaty za usługi zgodnie z cennikiem zawartym w niniejszej ofercie i na określonych warunkach,  
następuje w momencie wypełnienia oraz przesłania formularza zgłoszeniowego do biura e-mailem: 
lodz@pibr.org.pl, faxem: (42) 674-35-01 lub pocztą na adres ul. Nowa 6/12, Łódź 90-031. 
 
Na naszej stronie internetowej www.lodz.pibr.org.pl dostępny jest również formularz zgłoszeniowy w 
formie elektronicznej. 
 
Serdecznie zapraszamy  
 


