
 
Uchwała 

I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 
w sprawie powołania regionalnych oddziałów  

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 
 
 
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu 
sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. nr 111, 
poz. 480 i z 1992 r. nr 21, poz. 85) Pierwszy Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów uchwala 
co następuje: 
 

§ 1 
Powołuje się regionalne oddziały Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zwane dalej 
oddziałami w miejscowościach, w których znajdują się siedziby okręgowych oddziałów 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 
 

§ 2 
Oddział obejmuje biegłych rewidentów z terenu działania Oddziału Okręgowego 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 
 

§ 3 
1. NajwyŜszym organem oddziału jest walne zebranie biegłych rewidentów. 
2. Walne zebranie biegłych rewidentów: 

1) wybiera zarząd i komisje rewizyjna oddziału, 
2) podejmuje uchwały w sprawach objętych kompetencjami oddziału. 

 
§ 4 

Organem kierującym oddziałem jest zarząd składający się z 5 członków, w tym 
przewodniczącego i zastępcy, wybranych w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, 
równym i tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Kadencja zarządu trwa 3 lata. 
 

§ 5 
Organem kontrolnym oddziału jest komisja rewizyjna składająca się z 3 członków, w tym 
przewodniczącego i zastępcy, wybranych w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, 
równym i tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Kadencja komisji trwa 3 lata. Do 
zadań Komisji naleŜy kontrola działalności finansowej oddziału i przedkładanie wniosków 
organom oddziału. 
 

§ 6 
Do kompetencji oddziału naleŜą: 

1) integracja środowiska biegłych rewidentów, 
2) prowadzenie działalności informacyjnej, instruktaŜowej i szkoleniowej na rzecz 

biegłych rewidentów, 
3) reprezentowanie Izby wobec regionalnych organów państwowych i samorządowych, 

instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz 
międzynarodowych organizacji zawodowych, 

4) współpraca z organizacjami społecznymi, a w szczególności z okręgowym oddziałem 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 



5) uczestniczenie w sprawowaniu nadzoru nad naleŜytym wykonywaniem przez 
członków Izby zawodu biegłego rewidenta i przestrzeganiem przez nich zasad etyki 
zawodowej. 

 
§ 7 

Działalność oddziałów jest finansowana z części składek członkowskich, pozostających do 
dyspozycji oddziałów według decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, oraz z innych 
źródeł. 
 

§ 8 
Szczegółowy regulamin działania oddziałów ustali Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. 
 

§ 9 
Organizacje wykonania i nadzór nad przestrzeganiem uchwały powierza się Krajowej Radzie 
Biegłych Rewidentów. 
 

§ 10 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


