
UCHWAŁA NR 3427/50/2010 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 5 października 2010 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie stawek wynagrodzenia za udział  

w pracach organów i komisji 

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 15 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) w związku z § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9 podstawowych zasad 

gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik 

do uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 

2010 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. W uchwale Nr 3212/47/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 sierpnia 

2010 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1.1. Uchwała określa stawki wynagrodzenia za udział w pracach organów Krajowej Izby 

Biegłych Rewidentów, zwanej dalej „Izbą”, organów regionalnych oddziałów Izby, komisji 

powołanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zwaną dalej „Radą”, oraz komisji 

powołanych przez regionalne rady biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Izby.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.1. Ustala się następujące stawki wynagrodzenia za udział w posiedzeniach organów 

Izby i komisji powołanych przez Radę dla: 

1) przewodniczącego posiedzenia – w wysokości 13%; 

2) członka uczestniczącego w posiedzeniu – w wysokości 10%; 

3) przewodniczących organów Izby i przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej lub osób ich 

reprezentujących, za udział w posiedzeniu Rady – w wysokości 10%. 

2. Regionalna Rada Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału Izby może ustalić 

następujące stawki wynagrodzenia za udział w posiedzeniach organów tego Oddziału i komisji 

powołanych przez tą Regionalną Radę dla: 

1) przewodniczącego posiedzenia – do wysokości 13%; 

2) członka uczestniczącego w posiedzeniu – do wysokości 10%; 

3) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej tego Oddziału za udział w posiedzeniu Regionalnej 

Rady – do wysokości 10%. 
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3. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wypłacane są wyłącznie za jedno 

posiedzenie odbywające się w danym dniu.”. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


