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Komisji Nadzoru Audytowego

Przekazuję

w załączeniu sprawozdanie Komisji Egzaminacyjnej, zgodnie z art. 8 ust. 6
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr
77, poz. 649).

PRZEWODNICZĄCA

Komisji Egzaminacyjnej

Prof. dr

ha~~da Świderska
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Warszawa 4 marca2011 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
ZA ROK 2010

I.

WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie z
sporządzono

działalności

Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej

"Komisją",

stosownie do dyspozycji art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o

rewidentach i ich

samorządzie,

podmiotach uprawnionych do badania

biegłych

sprawozdań

finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz.649 i z 2010 r. Nr 182, poz.
1228), zwanej dalej
II.

SKŁAD

1. Komisja

"ustawą o biegłych

rewidentach".

KOMISJI I ORGANIZACJA PRACY
powołana została decyzją nr

w sprawie

powołania członków

35/DR Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2009 r.

Komisji Egzaminacyjnej, na

czteroletnią kadencję,

w następującym składzie:
1) prof. dr hab. Gertruda Świderska - Przewodnicząca Komisji
2) Dorota Będziak
3) Beata Bułhaków
4) dr Małgorzata Burzyńska
5) dr Teresa Cebrowska
6) Katarzyna Dębska
7) Ryszard Gorycki
8) prof. dr hab. Antoni Ranusz
9) dr Renata Rayder
10) Antoni Kwasiborski
11) prof. dr hab. Zbigniew Messner
12) pro f. dr hab. Irena 01chowicz
13) dr hab. JózefPfaff
14) dr Piotr Staszkiewicz
15) Franciszek Wala
16) Krystyna Walkowiak - Szwierz
17) dr Joanna Wielgórska -

Leszczyńska

18) Magdalena Witkowska - Gwizda
19) Bożena Zwolenik
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2. W celu sprawnego
podziału zadań,

1)

powołano

4

wywiązywania się

zz

obowiązków

Komisja

dokonała wewnętrznego

a mianowicie:
zespoły

tematyczne do

określonych

spraw i

ukształtowano

ich

składy

osobowe (wykaz zespołów zawiera załącznik nr 1),
2) ustalono osoby odpowiedzialne za przygotowanie egzaminów z poszczególnych
tematów (wykaz osób odpowiedzialnych stanowi załącznik nr 2),
3) dokonano wyboru:
- Zastępcy Przewodniczącej Komisji, którym został prof. dr hab. Zbigniew Messner,
- Sekretarza Komisji, którym został Franciszek Wala.

3. Komisja

uczestniczyła

w opracowywaniu projektów

Rewidentów, które - obok ustawy o

biegłych

uchwał

Krajowej Rady
rozporządzenia

rewidentach oraz

Biegłych

Ministra

Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych
rewidentów (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 36), zwanego dalej
postępowania

kwalifikacyjnego" -

określają

zasady i

"rozporządzeniem

w sprawie

organizację działalności

Komisji,

a mianowicie:
1)

uchwała

nr 1614/3812010 Krajowej Rady

Biegłych

Rewidentów z dnia 16 lutego

2010 r. w sprawie regulaminu Komisji Egzaminacyjnej,

2)

uchwała

nr 1615/3812010 Krajowej Rady

2010 r. w sprawie wysokości
3)

uchwała

opłat

Biegłych

Rewidentów z dnia 16 lutego

za poszczególne egzaminy,

nr 1616/38/2010 Krajowej Rady

Biegłych

Rewidentów z dnia 16 lutego

wynagrodzeń przysługujących członkom

2010 r. w sprawie

Komisji Egzaminacyjnej

(zmieniona uchwałą nr 2058/44/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r.),
4)

uchwała

nr 1617/38/2010 Krajowej Rady

Biegłych

Rewidentów z dnia 16 lutego

2010 r. w sprawie zasad dokumentowania praktyk i aplikacji przez kandydatów na

5)

biegłych

rewidentów,

uchwała

nr 1618/38/2010 Krajowej Rady

2010 r. w sprawie archiwizowania przez
postępowania

6)

uchwała

Biegłych

Rewidentów z dnia 16 lutego

Komisję Egzaminacyjną

dokumentów

kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów,

nr 1661/39/2010 Krajowej Rady

2010 r. w sprawie

szczegółowego

Biegłych

Rewidentów z dnia 9 marca

zakresu tematycznego egzaminów w

postępowaniu

kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów,
7)

uchwała

nr 1662/39/2010 Krajowej Rady

2010 r.

w sprawie

kwalifikacyjnego,

ramowego

określającego

Biegłych

harmonogramu

Rewidentów z dnia 9 marca

przeprowadzania

postępowania

miejsce i termin przeprowadzania egzaminów dla
3

kandydatów na

biegłych

rewidentów, a

także

egzaminu z prawa gospodarczego dla

osób, o których mowa wart. 5 ust. 3 i 4 ustawy,
8)

uchwała

2010 f.

Biegłych

m 1663/39/2010 Krajowej Rady

W

sprawie trybu

powoływania

Rewidentów z dnia 9 marca

egzaminatorów przez

Komisję Egzaminacyjną

oraz wysokości przysługującego im wynagrodzenia,
9)

uchwała

m 1801/41/2010 Krajowej Rady

Biegłych

Rewidentów z dnia 30 marca

2010 r. w sprawie warunków zwolnienia kandydata na
posiadającego

biegłego

rewidenta,

uprawnienia inspektora kontroli skarbowej, z egzaminu z prawa

podatkowego,
10)

uchwała

m 1802/41/2010 Krajowej Rady

Biegłych

Rewidentów z dnia 30 marca
biegłego

2010 r. w sprawie warunków udzielania zwolnienia kandydatom na
rewidenta z egzaminów z przedmiotów
jeżeli

objętych postępowaniem

kwalifikacyjnym,

w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne.

4. W celu zapewruema warunków organizacyjnych dla
wykonywania
postępowania

zadań

powierzonych Komisji

w zakresie

prawidłowego

przyjęto szczegółowe

określonych zagadnień

i sprawnego

zasady i procedury

lub spraw.

Komisja między innymi ustaliła:
1)

założenia

2)

skalę

organizacyjne egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów,

ocen zestawów (prac) egzaminacyjnych,

3) wzory informacji o przebiegu i kryteriach oceny poszczególnych egzaminów,
4)

szczegółowe

warunki organizacyjne przeprowadzania egzaminów pisemnych,

5) wytyczne organizacyjne do opracowania zadań sytuacyjnych i pytań testowych,
6) tryb postępowania w zakresie przygotowania zadań egzaminacyjnych,
7) tryb postępowania w zakresie powoływania egzaminatorów,
8) wzór protokołu egzaminacyjnego,
9) zasady postępowania w zakresie rozpatrywania odwołań od wyników egzaminów,
10) zasady postępowania w zakresie udostępniania do

wglądu prac

egzaminacyjnych,

11) założenia organizacyjne egzaminu dyplomowego dla kandydatów na

biegłych

rewidentów,
12) założenia układu tematycznego zestawu pytań na egzamin dyplomowy.
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FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

III.

1. Działalność Komisji realizuje

się głównie:

-

podczas posiedzeń, przez rozpatrywanie spraw i podejmowanie uchwał,

-

w toku przeprowadzania egzaminów,

-

w toku prac przygotowawczych do

podjęcia

decyzji przez

Komisję,

wykonywanych

przez poszczególne zespoły tematyczne Komisji.

2. W okresie objętym sprawozdaniemKomisja odbyła łącznie 14 posiedzeń.
Tematyka posiedzeń obejmowała problematykę wchodzącą w zakres kompetencji Komisji,
a tryb

postępowania był

przez

Komisję mają formę uchwał

zgodny z

obowiązującymi

i

są

regulaminami. Decyzje podejmowane

odpowiednio udokumentowane w

protokołach

posiedzeń.

W okresie sprawozdawczym Komisja podjęła 93
Do

stałych

tematów

będących

uchwały.

przedmiotem

posiedzeń

Komisji

należało

przede

wszystkim:
1) podejmowanie decyzji w sprawie stwierdzenia odbycia albo zwolnienia z praktyki w
zakresie rachunkowości kandydatów na biegłych rewidentów,
2) podejmowanie decyzji w sprawie zgody na odbywanie aplikacji na podstawie umowy
. cywilno-prawnej,
3) podejmowanie decyzji w sprawie stwierdzenia odbycia aplikacji,
4) ustalanie składów egzaminacyjnych na poszczególne egzaminy,
5) rozpatrywanie informacji o przebiegu i wynikach poszczególnych egzaminów,
6) rozpatrywanie odwołań kandydatów od wyników egzaminów,
7) wyznaczanie terminów oraz

powoływanie zespołów

dla przeprowadzenia egzaminu

dyplomowego,
8) podejmowanie decyzji w sprawie zwolnienia kandydatów na

biegłych

rewidentów

z egzaminów,
9) podejmowanie decyzji w sprawie zmiany trybu

postępowania

kwalifikacyjnego przez

kandydatów na biegłych rewidentów.

3. Prezydium Komisji
Komisję.

wykonywało

zadania

W roku 2010 Prezydium

wynikające

odbyło

z regulaminu oraz zlecone przez

1 posiedzenie i

podjęło

6

uchwał.

Decyzje

podejmowane przez Prezydium na podstawie upoważnień udzielanych przez Komisję były
przedkładane
zostały

na

najbliższych

posiedzeniach Komisji.

Czynności

Prezydium Komisji

udokumentowane w protokołach posiedzeń.
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4.

Zespoły

tematyczne

powołane

sprawozdawczym łącznie 19
,
podejmowania decyzji przez

posiedzeń,
Komisję.

składanych

i opiniowania wniosków
zwłaszcza

spośród

członków

wykonuj ąc

czynności

dotyczyły

Prace te

zwolnień

w

okresie

przygotowawcze do
szczególności

w

biegłych

przez kandydatów na

w sprawie praktyk, aplikacji,

odbyły

Komisji

analizy

rewidentów,

z egzaminów i zmiany trybu

postępowania kwalifikacyjnego.

bieżąco

5. Komisja

Przewodnicząca

współpracowała

Komisji lub

z

Krajową

Radą

Zastępca Przewodniczącej

Biegłych

Rewidentów.

uczestniczyli w posiedzeniach

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

POSTĘPOWANIA

IV. WYNIKI

1.

Czynności

wykonane przez

kwalifikacyjnego,
1)

obsługiwano

KWALIFIKACYJNEGO

Komisję

w 20.10. roku w zakresie prowadzenia postępowania

charakteryzują m.in. następujące

w

postępowaniu

dane:
biegłych

kwalifikacyjnym 8734 kandydatów na

rewidentów (z tego 1199 z naboru w roku 20.10. oraz 7535 z lat poprzednich),
2) przeprowadzono 28 egzaminów pisemnych (tematycznych),
3) zaliczono praktykę w rachunkowości 384 osobom,
4) uznano zaliczenie aplikacji przez 366 osób, co

umożliwiło

dopuszczenie ich do

egzaminu dyplomowego,
5) przeprowadzono 18 egzaminów dyplomowych,
6)

wyrażono zgodę

kontynuowanego
rewidentach i ich
ustawą

o

217 kandydatom na
według

trybu

ustawy z dnia 13

samorządzie

biegłych

zmianę

postępowania

października

kwalifikacyjnego

1994 r. o biegłych

(Dz. U. z 20.0.1 r. Nr 31, poz. 359 ze zm.) na określony

rewidentach (decyzje

podjęto

na indywidualne wnioski

kandydatów).

2. W okresie sprawozdawczym 292 osoby
zdały

egzamin dyplomowy oraz

zakończyły postępowanie

uzyskały

prawo

wystąpienia

kwalifikacyjne, w tym

do Krajowej Rady

Biegłych

Rewidentówo wpis do rejestru biegłych rewidentów.
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3. W

postępowaniu

kwalifIkacyjnym na

dzień

31 grudnia 2010

f.

aktywnie

uczestniczyło

4550 osób, z następującym zaawansowaniem:
- w sesji I

2125 osób,

- w sesji II i III

420 osób,

- w sesji IV

1015 osób,

-

zdało

IV sesję i nie przystąpiło

do egzaminu dyplomowego (odbywa aplikację)

4. Komisja
ustawy o

przeprowadzała również
biegłych

990 osób.

egzaminy dla osób, o których mowa w art. 5, ust.3

rewidentach, a mianowicie dla osób, które

wykonywania zawodu

biegłego

rewidenta uzyskane za

granicą,

posiadają

kwalifIkacje do

uznawane przez

państwa

Unii Europejskiej. Warunkiem wpisu do rejestru dla tych osób jest złożenie z wynikiem
Komisją,

pozytywnym, przed
obowiązującego

egzaminu w

języku

polskim z prawa gospodarczego

w Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku 2010 do tego egzaminu przystąpiły 3 osoby, a zdała go 1 osoba.

biegłych

5. Na podstawie art. 9, ust. 5 ustawy o

rewidentach Komisja

kandydata, na jego wniosek, z egzaminów z przedmiotów

może zwolnić

objętych postępowaniem

kwalifIkacyjnym, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne.
W okresie

objętym

następujące

egzaminy wymagane w toku postępowania kwalifIkacyjnego: Teoria i zasady

rachunkowości

sprawozdaniem zaliczono 22 kandydatom na

biegłego

rewidenta

- 20 osobom, Ekonomia i zarządzanie - 11 osobom oraz Rachunek

kosztów i rachunkowość zarządcza - 7 osobom.

6. Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy o
kandydata

posiadającego

biegłych

rewidentach Komisja

może zwolnić

uprawnienia inspektora kontroli skarbowej, na jego wniosek,

z egzaminu z prawa podatkowego. W 2010 roku zwolniono z egzaminów z prawa
podatkowego 2 osoby.

V.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

W okresie sprawozdawczym Komisja
wymagane
biegłych

było

szczególnie ze

prowadziła aktywną działalność informacyjną,

względu

rewidentów wprowadzone

na zmiany w

ustawą

o

biegłych

postępowaniu

co

kwalifIkacyjnym na

rewidentach i znaczne

przesunięcie

terminów przeprowadzania egzaminów.
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Działalność była

wykonywana przede wszystkim w formie:

wydawania komunikatów Komisji, zamieszczanych na stronie internetowej Krajowej
Izby

Biegłych

Rewidentów, a zawierających najistotniejsze informacje dla kandydatów

(wydano 6 komunikatów),
pisemnych odpowiedzi na indywidualne zapytania,

prośby 1

wnioski kandydatów,

kierowane listownie lub pocztą elektroniczną,
udzielania wyj aśnień na pytania masowo zgłaszane w rozmowach telefonicznych.

VI

ZAPEWNIENIE OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI KOMISJI

Zgodnie z postanowieniem art. 8 ust. 4 ustawy o
i egzaminów dla kandydatów na

Rewidentów.

Zadania

w

tym

biegłych

i

różnorodność zadań

aktywność

i

rewidentach,

głównie

wykonuje

Biegłych

Rewidentów.

pracowników w ich

realizację

Dział

Komisji
Biegłych

Postępowania

Uwzględniając wielkość
podkreśla

z uznaniem

oraz stwierdza

prawidłowe

oraz ich odpowiedzialny charakter, Komisja

zaangażowanie

obsługę

rewidentów zapewnia Krajowa Rada

zakresie

Kwalifikacyjnego Biura Krajowej Izby

biegłych

wykonywanie obowiązków, mimo występujących trudności kadrowych.

VII

INFORMACJE KOŃCOWE

Sprawozdanie niniejsze

zostało przyjęte

przez

Komisję

na posiedzeniu w dniu 4 marca

2011 r.

PRZEWODNICZĄCA

Komisji E~aminacyjnej

Prof. dr

hab~4a Świderska
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Załącznik
ZESPOŁY

TEMATYCZNE KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Imię

członka

i nazwisko

nr 1

Komisji

Egzaminacyjnej
1.

Zespół

ds. weryfikacji zgłoszeń i wniosków kandydatów na

biegłych

rewidentów

Przewodnicząca:

Beata Bułhaków

1. Dorota Będziak
2. Katarzyna Dębska
3. Magdalena Witkowska-Gwizda

2.

Zespół

organizacji egzaminów

Przewodniczący:

Franciszek Wala

1. Teresa Cebrowska
2. Ryszard Gorycki
3. Antoni Kwasiborski
4. Zbigniew Messner
5. Józef Pfaff
6. Krystyna Walkowiak-Szwierz
7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska
3.

Zespół

ds. wniosków o zwolnienie z egzaminów

Przewodnicząca:

Irena Olchowicz

1. Teresa Cebrowska
2. Antoni Hanusz
3. Renata Hayder
4.
4.

Zespół

ds. dokumentacji

Bożena

Zwolenik

Przewodniczący:

1.

Antoni Kwasiborski

Małgorzata Burzyńska

2. Krystyna Walkowiak - Szwierz
3. Joanna Wielgórska-

Leszczyńska

4. Piotr Staszkiewicz
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Nazwa tematu egzaminacyjnego

L

2.

3.

Rachunkowość

Imię

i nazwisko odpowiedzialnych
członków Komisji

Teoria i Zasady Rachunkowości

JózefPfaff
Zbigniew Messner

Ekonomia i zarządzanie
Ekonomia i kontrola wewnętrzna

Joanna Wielgórska- Leszczyńska
.Dorota Będziak

finansowa cz. I

Prawo cywilne, prawo pracy,
prawo gospodarcze
Prawo - Prawo cywilne, prawo pracy i
ubezpIeczeń społecznych, prawo spółek,
prawo o postępowaniu upadłościowym i
naprawczym, prawo regulujące

2

Ryszard Gorycki
Bożena Zwolenik

działalność gospodarczą.

Krystyna Walkowiak-Szwierz

4.

Prawo podatkowe cz. I

5.

Finanse

Franciszek Wala
Irena Olchowicz

6.

Prawo podatkowe cz. II

Antoni Hanusz
Renata Hayder

7.

8.

Rachunkowość
Rachunkowość

finansowa cz. II
Finansowa

Rachunek kosztów i rachunkowość
zarządcza

Teresa Cebrowska
Ryszard Gorycki
Gertruda Świderska
Beata Bułhaków
Magdalena Witkowska-Gwizda
Piotr Staszkiewicz

9.

Sprawozdania finansowe i ich analiza

10.

usługi biegłeĘo

Badanie sprawozdań finansowych i inne
rewidenta
Rewizj a Finansowa

Antoni Kwasiborski
Katarzyna Dębska

11

Egzamin Dyplomowy

Gertruda Świderska
Zbigniew Messner

12.

Prawo gospodarcze obowiązujące
w Rzeczypospolitej Polskiej

Magdalena Witkowska-Gwizda
Małgorzata Burzyńska
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