Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2003 r. V Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów
w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z 13 października 1994 r. o biegłych
rewidentów i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§1
Wprowadza się Zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
stanowiące załącznik do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia.

Załącznik do uchwały nr 2 z dnia 29 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

ZASADY
gospodarki finansowej
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

Rozdział I
Ogólne zasady gospodarki finansowej
§1
1. Gospodarkę finansową Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zwaną dalej takŜe Izbą,
prowadzi Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, zwana dalej takŜe Radą.
2. Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jest
roczny plan finansowy uchwalany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na kaŜdy
rok obrotowy. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Rada Biegłych Rewidentów moŜe
korygować plan w ciągu roku obrotowego.
3. Gospodarkę finansową regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
prowadzą ich zarządy według zasad określonych uchwałami Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów.
§2
1. Wydatki powinny być dokonywane racjonalnie, z poszanowaniem reguł gospodarki
rynkowej. Dokonywanie wydatków jednorazowych powyŜej równowartości w walucie
polskiej 4.000 EURO, a łącznych wydatków na rzecz jednego dostawcy w ciągu roku
obrotowego powyŜej 7.000 EURO, powinno być poprzedzane zbieraniem ofert i wyborem
najkorzystniejszej z nich.
2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje powołana przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów Komisja wyboru ofert, działająca zgodnie z regulaminem działania komisji
ustalonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów określającym m.in. kryteria
wyboru ofert.
3. Postanowień ust. 1 i ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień, których przedmiotem
są:
1) usługi arbitraŜowe lub pojednawcze,
2) usługi bankowe,
3) usługi pocztowe,
4) usługi telekomunikacyjne, telefoniczne, teleksowe, radiotelefoniczne lub
przywoławcze,
5) energia elektryczna, cieplna i inne nośniki energii oraz woda, a takŜe usługi
komunalne,
6) zakup i przygotowanie audycji radiowych lub telewizyjnych oraz zakup czasu
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antenowego,
7) inne zamówienia, jeśli okoliczności ich udzielania uzasadniają odstąpienie od
zbierania i wyboru ofert.
§3
1. Wynikiem finansowym Izby jest róŜnica między przychodami a kosztami działalności, po
uwzględnieniu strat i zysków nadzwyczajnych oraz obowiązkowych obciąŜeń wyniku
finansowego z tytułu podatku dochodowego. Dodatni wynik finansowy stanowi zysk
netto, a ujemny stratę netto.
2. Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy zysk netto
moŜe być przeznaczony, zgodnie z uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na
fundusz podstawowy lub fundusze celowe.
3. Stratę netto pokrywa się z funduszu podstawowego.
4. Gospodarka finansowa Izby podlega kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej Izby. Na
wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, lub z własnej inicjatywy, Rada moŜe zlecać
badanie rocznego sprawozdania finansowego podmiotowi uprawnionemu do badania
sprawozdań finansowych.
5. Decyzje o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, podziale zysku netto lub sposobie
pokrycia straty netto podejmuje Rada w formie uchwały, z uwzględnieniem opinii
Krajowej Komisji Rewizyjnej Izby.
6. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz z opinią Krajowej Komisji Rewizyjnej Izby
Rada podaje do wiadomości członków Izby.
§4
1. Wydatki Izby finansuje się do wysokości nakładów przewidzianych w planie
finansowym.
2. Decyzje o wydatkach nie przewidzianych w planie finansowym podejmuje Krajowa Rada
Biegłych Rewidentów w formie uchwały.
§5
Przyjęte przez Izbę zasady rachunkowości ustala Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
§6
Izba amortyzuje i umarza środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości, według postanowień zawartych w opisie przyjętych
zasad rachunkowości.
Rozdział II
Przychody Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
§7
1. Przychodami Izby są:
1) składki członkowskie,
2) opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich
samorządzie przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych,
3) opłaty egzaminacyjne wnoszone przez kandydatów na biegłych rewidentów za
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egzaminy oraz inne opłaty wnoszone przez kandydatów na biegłych rewidentów,
4) wpłaty biegłych rewidentów ukaranych prawomocnymi orzeczeniami Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego,
5) przychody z działalności wydawniczej i szkoleniowej,
6) przychody z operacji finansowych,
7) pozostałe przychody operacyjne nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością
Izby,
8) dobrowolne wpłaty, ofiary, darowizny, spadki, zapisy, itp.,
9) zyski nadzwyczajne.
2. Do uznawania przychodów stosuje się zasadę memoriałową.
§8
1. Część przychodów Izby określoną procentowo do faktycznie uzyskanych wpływów
przeznacza się na finansowanie działalności regionalnych oddziałów Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów, zwanych dalej takŜe regionalnymi oddziałami.
2. Wysokość procentową zrealizowanych przychodów przeznaczaną na finansowanie
działalności regionalnych oddziałów ustala Rada w formie uchwały podejmowanej na
kaŜdy rok obrotowy.
3. Przychody przypadające na regionalne oddziały Izby rozlicza się na poszczególne
regionalne oddziały w proporcji do liczby biegłych rewidentów w danym regionalnym
oddziale, wpisanych do rejestru biegłych rewidentów według stanu na ostatni dzień
kaŜdego kwartału.
4. NaleŜną regionalnym oddziałom część przychodów ustaloną wg zasad określonych
w ust. 3 Biuro Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zwane dalej takŜe Biurem,
przekazuje do dyspozycji regionalnych oddziałów w terminie miesiąca po upływie
kaŜdego kwartału.
§9
1. Wysokość opłat egzaminacyjnych od kandydatów na biegłych rewidentów za
poszczególne egzaminy oraz warunki, zasady i terminy ich wnoszenia ustala Rada
w uchwałach powziętych po zasięgnięciu opinii Komisji Egzaminacyjnej.
2. Zasady ustalania wysokości opłat biegłych rewidentów ukaranych prawomocnymi
orzeczeniami Krajowego Sądu Dyscyplinarnego ustala Rada w Regulaminie
postępowania dyscyplinarnego.
Rozdział III
Koszty Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
§ 10
1. W strukturze kosztów wyróŜnia się:
1) koszty związane z obsługą działalności organów Izby i funkcjonowaniem samorządu,
a w tym:
a. koszty funkcjonowania organów Izby,
b. koszty kontroli i nadzoru,
c. koszty funkcjonowania Biura Izby,
d. pozostałe koszty funkcjonowania samorządu, z wyodrębnieniem kosztów
ponoszonych na działalność wydawniczą i szkoleniową;
2) koszty działalności Komisji Egzaminacyjnej;
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3) koszty działalności regionalnych oddziałów Izby, z wyodrębnieniem kosztów
ponoszonych na działalność wydawniczą i szkoleniową.
2. W planie finansowym Izby uchwalanym na kaŜdy rok obrotowy koszty są prezentowane
w układzie funkcjonalnym.
§ 11
1. Wysokość środków na wynagrodzenia na dany rok obrotowy i przypadających od tych
wynagrodzeń składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń określa plan
finansowy Izby uchwalany przez Radę na kaŜdy rok obrotowy.
2. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Krajowej Izbie Biegłych
Rewidentów określa Regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę.
§ 12
1. Koszty organizacji Krajowych Zjazdów Biegłych Rewidentów powinny być przewidziane
w planie finansowym Izby na ten rok obrotowy, w którym odbywa się Zjazd.
2. W ewidencji księgowej naleŜy wyodrębniać bezpośrednie koszty Zjazdu w sposób
umoŜliwiający ich kompletne ustalenie i kontrolę.
§ 13
1. Członkom organów Izby, członkom komisji powoływanych przez Radę, członkom
Komisji Egzaminacyjnej i zespołów powoływanych przez Komisję Egzaminacyjną,
osobom powołanym przez Krajową Komisję Nadzoru do wypełniania jej zadań oraz
członkom organów regionalnych oddziałów i komisji powoływanych przez zarządy
regionalnych oddziałów przysługują następujące świadczenia:
1) wynagrodzenie według zryczałtowanych stawek ustalanych przez Radę za udział
w posiedzeniach,
2) diety oraz inne naleŜności stanowiące zwrot kosztów za czas podróŜy słuŜbowej
związanej z dojazdem na posiedzenia do wysokości określonych w odrębnych przepisach.
2. Wynagrodzenia, diety i inne naleŜności, o których mowa w ust. 1 przysługują takŜe
członkom organów Izby, Komisji Egzaminacyjnej i komisji powoływanych przez Radę
i zarządy regionalnych oddziałów – z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach innych
organów, komisji i zespołów.
3. Na zasadach określonych w ust. 1 otrzymują równieŜ świadczenia członkowie Krajowego
Sądu Dyscyplinarnego Izby za udział w rozprawach oraz Krajowy Rzecznik
Dyscyplinarny Izby i jego Zastępcy za udział w rozprawach Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego Izby. Wynagrodzenie dla Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego
zastępców za prace związane z prowadzeniem postępowania wyjaśniającego oraz
dochodzenia (zbieranie materiału dowodowego, przygotowywanie postanowień, aktów
obwinienia ) ustala Rada.
4. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do przejazdów słuŜbowych pociągami
wszystkich kategorii łącznie z wagonami klasy pierwszej – bez względu na czas
przejazdu. O ile czas podróŜy trwa co najmniej 5 godzin – moŜe to być wagon klasy
pierwszej z miejscami do spania.
Koszty przejazdu samolotem lub samochodem prywatnym, po spełnieniu wymogów
ustalonych obowiązującymi przepisami mogą być zwracane za zgodą Prezesa Rady:
− członkom organów Izby,
− członkom komisji powoływanych przez Radę,
− członkom Komisji Egzaminacyjnej i zespołów powoływanych przez Komisję
Egzaminacyjną,
− osobom powołanym przez Krajową Komisję Nadzoru do wypełniania jej zadań, przy
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akceptacji przewodniczącego Krajowej Komisji Nadzoru, a za zgodą
przewodniczącego zarządu regionalnego oddziału:
− członkom organów regionalnych oddziałów.
Wysokość wynagrodzeń członków Komisji Egzaminacyjnej oraz osób nie będących
członkami Komisji Egzaminacyjnej za prace związane z działalnością tej Komisji ustala
Rada w formie uchwały, na wniosek Komisji Egzaminacyjnej.
5. Wynagrodzenia, zwrot kosztów przejazdu i noclegu dla członków Krajowej Komisji
Nadzoru oraz osób nie będących jej członkami za prace związane z wykonywaniem zadań
Komisji ustala w drodze uchwały Rada, na wniosek Krajowej Komisji Nadzoru.
§ 14
1. Wydatki związane z prowadzeniem postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych
rewidentów pokrywane są bieŜąco ze środków Izby. Biegły rewident ukarany
prawomocnym wyrokiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zwraca poniesione przez
Izbę wydatki.
2. Zakres podlegających zwrotowi kosztów postępowania dyscyplinarnego określa
Regulamin postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów uchwalany przez
Radę.
3. Rada moŜe w uzasadnionych przypadkach umorzyć naleŜności nie wyegzekwowane od
biegłego rewidenta ukaranego prawomocnym wyrokiem Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego.
§ 15
1. Wydatki związane z działalnością Komisji Egzaminacyjnej pokrywa Izba, przeznaczając
na ten cel przychody z tytułu opłat egzaminacyjnych i innych opłat wnoszonych przez
kandydatów na biegłych rewidentów.
2. W planie finansowym Izby na kaŜdy rok obrotowy wysokość przychodów z tytułu opłat
za egzaminy oraz kosztów związanych z działalnością Komisji Egzaminacyjnej przyjmuje
się w jednakowej wysokości.
3. Powstała na koniec danego roku obrotowego ewentualna róŜnica pomiędzy uzyskanymi
przychodami z tytułu opłat za egzaminy a poniesionymi kosztami związanymi
z działalnością Komisji Egzaminacyjnej, tj.:
− nadwyŜka przychodów nad kosztami wpływa na zwiększenie wyniku finansowego
brutto Izby,
− nadwyŜka kosztów nad przychodami wpływa na zmniejszenie wyniku finansowego
brutto Izby.
§ 16
1. Do kosztów związanych z działalnością Komisji Egzaminacyjnej zalicza się,
w szczególności:
1) koszty bezpośrednie związane z przygotowaniem, organizacją i przebiegiem
egzaminów, jak np. koszty druku tematów egzaminacyjnych, przygotowania i wysyłki
zawiadomień, koszty wynajmu i obsługi sal, sprzętu, koszty podróŜy słuŜbowych
członków Komisji,
2) wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej oraz osób nie będących członkami
Komisji Egzaminacyjnej jako konsultantów, autorów i recenzentów tematów
egzaminacyjnych, a takŜe egzaminatorów z przedmiotów objętych egzaminem,
3) koszty bezpośrednie i pośrednie związane z odbywanymi posiedzeniami Komisji
Egzaminacyjnej i jej zespołów,
4) wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników Biura Krajowej Izby Biegłych
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Rewidentów obsługujących Komisję Egzaminacyjną,
5) koszty utrzymania lokalu w części dotyczącej działalności i obsługi Komisji
Egzaminacyjnej.
2. Do kosztów działalności wydawniczej i szkoleniowej zalicza się w szczególności:
1) koszty bezpośrednio związane z tą działalnością,
2) wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników Biura Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów, w części przypadającej na działalność wydawniczą i szkoleniową,
3) koszty utrzymania lokali w części dotyczącej działalności wydawniczej i szkoleniowej
Biura Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
4) koszty opracowania, edycji, magazynowania i kolportaŜu materiałów szkoleniowych i
wydawnictw Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
Rozdział IV
Fundusze Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
§ 17
1. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów tworzy następujące fundusze:
1) fundusz podstawowy,
2) fundusz z aktualizacji wyceny,
3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
4) inne fundusze celowe.
§ 18
1. Fundusz podstawowy odzwierciedla wartość majątku własnego Izby.
2. Fundusz podstawowy Izby jest zwiększany na podstawie uchwał Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów o:
1) odpis z zysku netto za poprzedni rok obrotowy,
2) odpisy z innych tytułów.
3. Fundusz podstawowy Izby jest zmniejszany na podstawie uchwał Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów o stratę netto za poprzedni rok obrotowy.
§ 19
1. Fundusz z aktualizacji wyceny jest tworzony na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zwiększenia i zmniejszenia funduszu z aktualizacji wyceny są dokonywane zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości.
§ 20
1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się w Biurze Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.
2. Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych uchwala
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.
§ 21
Inne fundusze celowe są tworzone na podstawie uchwał Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów, określających zasady i cele ich tworzenia oraz sposoby ich wykorzystywania.
§ 22
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uchwala Regulamin gospodarki finansowej Krajowej
Izby Biegłych Rewidentów.
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