
UCHWAŁA NR 43 
VII KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu obrad 

VII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 
 
 

Na podstawie § 8 ust. 3 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 
21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, uchwala się, 
co następuje: 
 
 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 1 VII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 

28 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu obrad VII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 

wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 4:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:   

„1. VII Zjazd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

przy udziale ponad 50% ogólnej liczby delegatów, z wyłączeniem spraw, dla których 

zasady i tryb głosowania określa statut Izby, stanowiący załącznik do uchwały Nr 5 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. 

w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

 „3. W przypadku głosowania jawnego delegat może złożyć do przewodniczącego 

VII Zjazdu wniosek o przyjęcie w określonej sprawie głosowania tajnego. 

Przewodniczący VII Zjazdu może poddać ten wniosek pod głosowanie VII Zjazdu, który 

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, za zgodą co najmniej 50% ogólnej 

liczby delegatów może zarządzić głosowanie tajne.”; 
 

2) w  § 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obrady VII Zjazdu otwiera prezes Rady, który niezwłocznie zarządza wybór, 

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy udziale ponad 50% ogólnej 

liczby delegatów, przewodniczącego VII Zjazdu oraz, na jego wniosek, zastępcy 

przewodniczącego VII Zjazdu, sekretarza i protokolanta.”, 

b) uchyla się ust. 2, 
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c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do zadań przewodniczącego VII Zjazdu należy w szczególności: 

1) prowadzenie obrad, zgodnie z przyjętym porządkiem; 

2) udzielanie głosu; 

3) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał oraz niezwłoczne przekazywanie ich pod 

obrady właściwych komisji, a następnie – na wniosek komisji – poddawanie ich pod 

dyskusję i głosowanie; 

4) podpisywanie uchwał VII Zjazdu.”; 
 

3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. VII Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów, przy udziale ponad 50% ogólnej liczby delegatów, po wysłuchaniu 

jednego głosu popierającego wniosek i jednego głosu przeciw wnioskowi, o ile głosy takie 

zostaną zgłoszone. Odrzucony wniosek formalny nie może być w toku dalszej dyskusji 

nad daną sprawą zgłoszony powtórnie.”; 
 

4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. VII Zjazd wybiera, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy udziale 

ponad 50% ogólnej liczby delegatów, następujące komisje: 

1) mandatową – w składzie nie mniejszym niż 3 delegatów; 

2) wyborczą – w składzie nie mniejszym niż 7 delegatów; 

3) skrutacyjną – w składzie nie mniejszym niż 9 delegatów; 

4) do spraw programu działania Izby – w składzie nie mniejszym niż 5 delegatów.”; 
 

5) w § 12: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Do zadań Komisji wyborczej należy: 

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na prezesa Rady, pozostałych członków Rady, 

członków Krajowej Komisji Nadzoru, członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, a także na Krajowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego i zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego; 

2) sprawdzenie, czy kandydaci, o których mowa w pkt 1, posiadają bierne prawo 

wyborcze, na podstawie oświadczeń, o których mowa w § 18 ust. 1, złożonych przez 

kandydatów oraz danych będących w posiadaniu Biura Izby; 
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3) przygotowanie oddzielnych alfabetycznych list kandydatów na prezesa Rady oraz 

do organów i na stanowiska, o których mowa w pkt 1; 

4) przygotowanie karty do głosowania na prezesa Rady, a następnie oddzielnych kart 

do głosowania na pozostałych członków Rady, członków Krajowej Komisji Nadzoru, 

członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, 

Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, na zastępców Krajowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego, przy czym na kartach tych wskazuje się: 

a) nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej, 

b) liczbę wybieranych osób; 

5) przeprowadzenie wyborów prezesa Rady oraz do organów i na stanowiska, o których 

mowa w pkt 1.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Listy kandydatów na prezesa Rady, pozostałych członków Rady, członków Krajowej 

Komisji Nadzoru, członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, członków Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, zastępców Krajowego 

Rzecznika Dyscyplinarnego z chwilą ich przekazania przewodniczącemu VII Zjazdu 

uważa się za zamknięte. Listy kandydatów do organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

mogą być przekazane przewodniczącemu VII Zjazdu po ogłoszeniu wyników wyboru 

prezesa Rady, tak aby umożliwi ć kandydatom niewybranym na prezesa Rady 

kandydowanie do organów Izby. Lista kandydatów na zastępców Krajowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego może być przekazana przewodniczącemu VII Zjazdu po ogłoszeniu 

wyników wyboru do organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, tak aby umożliwi ć 

kandydatom niewybranym do tych organów kandydowanie na zastępcę Krajowego 

Rzecznika Dyscyplinarnego.”; 
 

6) w § 13 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) obliczenie i ustalenie wyników wyborów na: prezesa Rady, pozostałych członków 

Rady, członków Krajowej Komisji Nadzoru, członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, 

a także zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.”; 
 

7) w § 14: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja przyjmuje od Prezydium wnioski, dotyczące zmiany projektu uchwały, 

analizuje je i dzieli na: 
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1) wnioski rekomendowane VII Zjazdowi, jako poprawki do uchwał i dokumentów 

przyjmowanych przez VII Zjazd; 

2) wnioski, które zdaniem Komisji nie zasługują na uwzględnienie.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a.  Pod głosowanie poddaje się wnioski rekomendowane przez Komisję. 

3b. W przypadku przyjęcia przez VII Zjazd zgłoszonych poprawek do projektów uchwał 

i dokumentów, Komisja dokonuje odpowiednich korekt w tych projektach i ponownie 

przedstawia je VII Zjazdowi.”; 
 

8) uchyla się § 15; 
 

9) w § 16: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

   „1. VII Zjazd dokonuje wyboru: 

1) prezesa Rady; 

2) pozostałych członków Rady – w liczbie 14 osób; 

3) członków Krajowej Komisji Nadzoru – w liczbie 5 osób; 

4) członków Krajowej Komisji Rewizyjnej – w liczbie 5 osób; 

5) członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – w liczbie 10 osób; 

6) Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego; 

7) zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego – w liczbie 7 osób.”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) uchyla się ust. 3; 
 

10) w § 17: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zgłaszanie kandydatów na prezesa Rady, pozostałych członków Rady, członków 

Krajowej Komisji Nadzoru, członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, członków 

Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, zastępców 

Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego dokonywane jest na piśmie z podaniem: 

1) imienia i nazwiska kandydata; 

2) imienia i nazwiska osoby zgłaszającej kandydata.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kandydatów zgłasza się oddzielnie na prezesa Rady, oddzielnie do każdego organu 

Izby oraz oddzielnie na zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.”; 
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11) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kandydat lub osoba zgłaszająca kandydata do organu może przedstawić kandydaturę 

podając w szczególności krótką informację o przynależności do regionalnego oddziału 

Izby, formie prowadzenia działalności, ewentualnym zatrudnieniu w podmiocie 

uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, ewentualnych pełnionych już 

funkcjach w organach samorządu biegłych rewidentów.”; 
 

12) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kandydować można tylko do jednego organu Izby, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Osoby niewybrane na prezesa Rady, członków organów Izby, mogą kandydować 

na stanowisko zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kandydaci na prezesa Rady, kandydaci do organów Izby oraz kandydaci 

na zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego nie mogą być członkami Komisji 

wyborczej i Komisji skrutacyjnej VII Zjazdu.”; 
 

13) w § 20: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybór prezesa Rady, pozostałych członków Rady, członków Krajowej Komisji 

Nadzoru, członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, członków Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców Krajowego 

Rzecznika Dyscyplinarnego odbywa się przez oddanie głosów na tych kandydatów, 

których nazwiska znajdują się na karcie do głosowania.”, 

b) uchyla się ust. 2,  

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dopisywanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub dokonywanie innych 

zapisków nie wpływa na ważność głosu, jednakże nazwisk tych nie bierze się pod 

uwagę.”; 
 

14) w § 21: 

a) uchyla się ust. 2, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. W przypadku niewybrania prezesa Rady w pierwszej turze przeprowadza się kolejną 

turę głosowania według zasad określonych w § 8 ust. 4 statutu Izby, stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 

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

z udziałem 2 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.”, 

c) dodaje się ust 3a w brzmieniu: 

„3a. Wybór na zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego następuje po wyborach  

do organów Izby, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1.”, 

d) uchyla się ust. 4; 
 

15) w § 22: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do organów Izby, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 i na zastępców Krajowego 

Rzecznika Dyscyplinarnego wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno uzyskali 

największą liczbę głosów, do wyczerpania liczby składu osobowego, o którym mowa 

w § 16 ust. 1.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy liczba 

tych kandydatów jest większa niż liczba miejsc pozostająca do obsadzenia, 

przewodniczący VII Zjazdu zarządza drugą turę wyborów.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Do drugiej tury wyborów stosuje się przepisy dotyczące głosowania w pierwszej 

turze, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”, 

d) uchyla się ust. 3, 

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku niewybrania Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego w pierwszej turze, 

zastosowanie znajduje § 8 ust. 8 statutu Izby, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. 

w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.”, 

f) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  

„4a. W drugiej turze głosuje się wyłącznie na kandydatów, którzy w pierwszej turze nie 

uzyskali mandatów z przyczyn określonych w ust. 2.”. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 28 czerwca 2011 r. 


