
UCHWAŁA NR 46 
VIII KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 
z dnia 26 czerwca 2015 r.  

 
zmieniająca statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów  

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 5 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, z późn. zm.1), uchwala się co następuje: 
 
 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych 

Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1 punkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) sposób składania oświadczeń woli w imieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 

w zakresie nieuregulowanym w ustawie 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, z późn. zm.1).”; 

 

2) w § 7 ustęp 1 uchyla się punkt 5; 

 

3) w § 8 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Delegat na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów osobiście bierze udział w Krajowym 

Zjeździe Biegłych Rewidentów.”; 

 

4) w § 8 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów przyjmuje porządek obrad i Regulamin obrad.”; 

 

5) w § 8 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybiera prezesa Krajowej Rady w głosowaniu 

tajnym, bezpośrednim, bezwzględną większością głosów, przy udziale w głosowaniu ponad 

połowy ogólnej liczby delegatów na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.”;  
                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2012 r. poz. 855, 
z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2014 r. poz. 768. 

 



6) w § 8 po ustępie 4 dodaje się ustęp 4a w brzmieniu:  

„4a. Wybór uznaje się za dokonany przy uzyskaniu przez kandydata więcej niż połowy 

oddanych głosów.”; 

 

7) w § 8 po ustępie 5 dodaje się ustępy 5a i 5b w brzmieniu: 

„5a. W przypadku otrzymania przez kandydatów w drugiej turze głosowania równej liczby 

głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania według zasad określonych w ust. 4, 4a, 5, 

do momentu, w którym jeden z kandydatów otrzyma większą liczbę głosów. 

5b. Pomiędzy poszczególnymi turami głosowań dopuszcza się możliwość wystąpień 

kandydatów.”; 

 

8) w § 8 ustęp 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Kandydaci na prezesa Krajowej Rady, niewybrani przez Krajowy Zjazd Biegłych 

Rewidentów do pełnienia tej funkcji, mogą kandydować do organów Izby oraz na zastępców 

Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.”;  

 

9) w § 8 ustęp 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybiera w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, 

większością głosów, przy udziale w głosowaniu ponad połowy ogólnej liczby delegatów 

na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, pozostałych członków Krajowej Rady, a także 

członków: Krajowej Komisji Nadzoru, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego i zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.”; 

 

10) w § 8 po ustępie 7 dodaje się ustęp 7a w brzmieniu:  

„7a. Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybiera Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego 

w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, bezwzględną większością głosów, przy udziale 

w głosowaniu ponad połowy ogólnej liczby delegatów na Krajowy Zjazd Biegłych 

Rewidentów.”; 

 

11) w § 8 ustęp 8 otrzymuje brzmienie:  

 „8. W przypadku niewybrania Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego w pierwszej turze 

głosowania przepisy ust. 4a, 5 i 5a, 5b stosuje się odpowiednio.”; 

 

 

 



12)  § 9 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, Krajowy Zjazd Biegłych 

Rewidentów podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, 

przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów na Krajowy Zjazd 

Biegłych Rewidentów. 

2. Głosowania mogą być przeprowadzane przy użyciu elektronicznego systemu liczenia 

głosów.”; 

  

13) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Krajowa Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona dwóch zastępców 

prezesa, sekretarza i skarbnika Krajowej Rady. Przepisy § 8 ust. 4, 4 a, 5, 5 a, 5 b i 6 stosuje 

się odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru na wymienione 

funkcje.”; 

 

14) w § 13 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Krajowa Rada podejmuje uchwały i wydaje postanowienia w głosowaniu jawnym, 

bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Krajowej 

Rady. Prezes Krajowej Rady, z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek członka 

Krajowej Rady może zarządzić głosowanie tajne.”; 

 

15) w § 15 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Krajowa Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona 

przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Przepisy § 8 ust. 4, 4a, 5, 5a i 5b stosuje się 

odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru na wymienione 

funkcje.”; 

 

16) w § 17 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Krajowy Sąd Dyscyplinarny działa na podstawie przepisów ustawy, odpowiednio 

stosowanych przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego 

(Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.2) oraz Regulaminu postępowania dyscyplinarnego 

wobec biegłych rewidentów, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy.”; 

                                                           
2
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, 

Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. 
Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, 
Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, 
poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, 



17) w § 17 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Krajowy Sąd Dyscyplinarny na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona 

przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Przepisy § 8 ust. 4, 4a, 5, 5a i 5b stosuje się 

odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru na wymienione 

funkcje.”; 

 

18) w § 18 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastępcy działają na podstawie przepisów 

ustawy, odpowiednio stosowanych przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego oraz Regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych 

rewidentów, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy.”; 

 

19) w § 19 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Krajowa Komisja Nadzoru na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona 

przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Przepisy § 8 ust. 4, 4a, 5, 5a i 5b stosuje się 

odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru na wymienione 

funkcje.”; 

 

20) w § 21 po ustępie 2 dodaje się ustęp 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Zmiana adresu zamieszkania na adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie 

powoduje zmiany przyporządkowania biegłego rewidenta do danego Oddziału, chyba 

że biegły rewident wyrazi taką wolę, po uprzednim otrzymaniu zgody Regionalnej Rady 

Oddziału przyjmującego.”; 

 

21) w § 21 po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu: 

„2a. Zmiany Oddziału, w tym wynikające z sytuacji przedstawionych w ust. 1, 1a i 2, 

wchodzą w życie z ostatnim dniem kwartału następującego po kwartale, w którym biegły 

                                                                                                                                                                                     

poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 
i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, 
poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, 
poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, 
Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, 
poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 27, poz. 162, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, 
Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190 poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, 
poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, 
poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, 
poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431 i 1438 i Nr 279, poz. 1645 oraz z 2012 
r. poz. 886, 1091 i 1101, poz.1327, poz. 1426, poz.1529;2013, poz.480, poz.765, poz.849, poz.1247, poz.1262, 
poz.1282, poz.1436, poz.1650; 2014, poz.85, poz.384, poz.694, poz. 1375, poz.1556; z 2015 poz. 21, poz. 290, 
396). 



rewident poinformował o zmianie miejsca zamieszkania lub wystąpił z wnioskiem o zmianę 

Oddziału."; 

 

22) w § 21 ustęp 3 punkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„3) integracja środowiska biegłych rewidentów;”; 

 

23) w § 21 ustęp 3 po punkcie 3 dodaje się punkt 3a w brzmieniu: 

 „3a) prowadzenie mediacji pomiędzy biegłymi rewidentami i/lub podmiotami uprawnionymi 

do badania sprawozdań finansowych;”; 

 

24) w § 23 po ustępie 3 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu: 

„3a. Biegły rewident osobiście bierze udział w Walnym Zgromadzeniu.”;  

 

25) w § 23 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Głosowania mogą być przeprowadzane przy użyciu elektronicznego systemu liczenia 

głosów.”; 

 

26) w § 23 ustęp 5 punkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) wybór prezesa Regionalnej Rady. Przepisy § 8 ust. 4, 4a, 5, 5a i 5b stosuje się 

odpowiednio;”; 

 

27) w § 23 ustęp 5 punkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„3) wybór Regionalnej Rady w liczbie członków określonej przez Walne Zgromadzenie, 

z uwzględnieniem § 26 ust. 1 i Komisji Rewizyjnej, z uwzględnieniem § 27 ust. 1, 

z zastrzeżeniem, że kandydaci na prezesa Regionalnej Rady niewybrani przez Walne 

Zgromadzenie do pełnienia tej funkcji mogą kandydować do organów Oddziału;”; 

 

28) w § 25 po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: 

„1a. W uzasadnionych przypadkach, między posiedzeniami Regionalnej Rady, głosowanie 

może być przeprowadzone przez Internet, według zasad i w trybie określonym w Regulaminie 

działania regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.”; 

 

 

 

 



29) w § 26 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zastępca prezesa, sekretarz i skarbnik Regionalnej Rady wybierani są w głosowaniu 

tajnym, większością głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej ¾ ogólnej liczby 

członków Regionalnej Rady. Przepis § 8 ust. 4a, 5, 5a i 5b stosuje się odpowiednio.”; 

 

30) w § 26 ustęp 6 dodaje się punkt 3 w brzmieniu: 

„3. Powoływać zespoły terenowe określając zasady ich funkcjonowania.”; 

 

31) w § 27 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków. Komisja wybiera ze swego grona 

przewodniczącego, przy udziale w głosowaniu co najmniej ¾ członków. Przepisy § 8 ust. 4a, 

5, 5a i 5b stosuje się odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego 

wyboru na stanowisko przewodniczącego.”; 

 

32) w § 31 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictw oraz składanie oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych dotyczących bieżącej działalności organów Izby należy do kompetencji tych 

organów. Dla realizacji tych czynności wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch 

członków właściwego organu Izby, a powyżej kwoty określonej w Regulaminie działania 

Krajowej Rady uzyskanie akceptacji Krajowej Rady.”. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia w trybie przepisów art. 72 

w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 

publicznym. 

 

 

Przewodniczący  

VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 

(-) 

Antoni Kwasiborski 

 


