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Drogi Czytelniku!

Oddaję do Twoich rąk opracowanie, które stworzone zostało w celu ułatwienia nauki do egzaminu w po�
stępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów. Forma tej publikacji jest rzadkością na polskim rynku 
wydawnictw prawniczych, zawiera bowiem testy przeznaczone przede wszystkim do nauki. Celem drugoplano�
wym opracowania jest umożliwienie sprawdzenia wiedzy.

Niniejsza publikacja to zestawy pytań testowych z kilkudziesięciu aktów prawnych, których wybór 
zdeterminowany został przez Uchwałę Nr 2633/49a/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 9.12.2014 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych re�
widentów.  W związku z tym, że treść uchwały nie wskazuje zamkniętej listy aktów prawnych, których znajo�
mość w postępowaniu kwalifikacyjnym jest niezbędna, ich wybór został dokonany w sposób subiektywny przez 
Autora książki. Należy przy tym podkreślić, że postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta ma charakter 
wieloetapowy i obejmuje sprawdziany wiedzy z różnych dziedzin. Książka ta skupia się na wybranych zagadnie�
niach dotyczących obowiązującego prawa i w związku z powyższym nie stanowi kompletnego opracowania 
wszystkich możliwych zagadnień, jakie mogą pojawić się na egzaminach.

Testy stanowiące treść niniejszej publikacji służą przede wszystkim do nauki, dlatego do każdego pytania 
podane są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa – obok każdego pytania testowego podana 
została podstawa prawna i właściwa odpowiedź, aby można było od razu stwierdzić, czy udzielona odpowiedź 
była prawidłowa i dlaczego. Niejednokrotnie odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w kolejnych pytaniach, 
a treść wielu pytań powtarza dosłowne brzmienie przepisu prawnego. Uczący się na tak skonstruowanych te�
stach zmuszony jest do wielokrotnego powtarzania treści przepisu prawnego i w ten sposób opanowuje tę treść 
pamięciowo. Stres towarzyszący egzaminowi powoduje niejednokrotnie, że zagadnienia proste wydają się wy�
jątkowo trudne i tylko automatyzm nabyty w toku nauki na testach może uchronić przed popełnieniem błędu, 
który może kosztować utratę cennych punktów.

Drogi Czytelniku, oddając w Twoje ręce niniejsze opracowanie, pragnę podkreślić, że jest to jedynie po�
moc naukowa, która powinna pomóc Ci w utrwaleniu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu na biegłego rewi�
denta. Egzamin ten sprawdza całokształt wiedzy i umiejętności, jakimi dysponuje kandydat, w związku z czym 
nawet najobszerniejsze opracowanie nie może zawierać całego materiału, którego znajomość jest wymagana 
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Niemniej można z całą pewnością stwierdzić, że książka ta to kompleksowa 
pomoc, znakomicie ułatwiająca naukę do egzaminu. Ostateczny sukces w jego trakcie zależy tylko od Ciebie 
i Twojej wytrwałości w nauce. Konsekwencja i upór w dążeniu do celu stanowią niezbędną podstawę – ze swej 
strony zaś zapewniam, że za konieczną na każdym egzaminie dozę szczęścia będę trzymał za Ciebie kciuki! 
Powodzenia!
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