
 

UCHWAŁA NR 2785/52a/2015 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 
 

z dnia 27 lutego 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń przysługujących 

członkom Komisji Egzaminacyjnej 

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 9 pkt 3 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), w porozumieniu z Komisją 

Egzaminacyjną, uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 2636/49a/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzeń przysługujących członkom Komisji 

Egzaminacyjnej dodaje się punkty 16-21 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

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

z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 

do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 

 

                                                 
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. 



Załącznik do uchwały Nr 2785/52a/2015 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  

z dnia 27 lutego 2015 r. 

Stawki wynagrodzeń 

przysługujących członkom Komisji Egzaminacyjnej 
 

Lp. Rodzaj czynności/prac Uprawniony 
Stawka 

wynagrodzeń 
w zł lub w % 

Jednostka 

odniesienia 

Warunek ograniczający 

wynagrodzenie według  

art. 8 ust. 7 ustawy 
1 2 3 4 5 6 

16. Rozpatrzenie wniosku w sprawie 

stwierdzenia spełniania 

warunków w zakresie posiadania 

doświadczenia zawodowego, o 

którym mowa w art. 5 ust. 2a 

ustawy 

członkowie (wszyscy) składu 

osobowego analizującego 

i oceniającego wniosek 

50 zł za analizę i ocenę 

każdego wniosku 

oraz przygotowanie 

materiałów do 

decyzji Komisji 

Egzaminacyjnej 

w wysokości 

nieprzekraczającej 2% 

przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej 

za poprzedni rok kalendarzowy 

17. Przygotowanie zadania 

wielosytuacyjnego („studium 

gospodarcze”) na egzamin 

dyplomowy wraz z wzorcem 

prawidłowych odpowiedzi 

(rozwiązań) – etap I: koncepcja i 

opracowanie autorskie 

 

zespół autorski członków 

Komisji Egzaminacyjnej 

5.500 zł za zadanie 

egzaminacyjne 

w wysokości 

nieprzekraczającej 

przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej za 

poprzednik rok kalendarzowy 

18. Przygotowanie zadania 

wielosytuacyjnego („studium 

gospodarcze”) na egzamin 

dyplomowy wraz z wzorcem 

prawidłowych odpowiedzi 

(rozwiązań) – etap II: 

weryfikacja oraz recenzja 

(sprawdzenie, opinia, wnioski, 

redakcja) 

członek / członkowie 

Komisji Egzaminacyjnej  

równowartość 

40% 

wynagrodzenia 

przyznanego 

autorom 

zadania 

  

19. Przygotowanie pytań na egzamin 

dyplomowy wraz z wzorcem 

prawidłowych odpowiedzi 

 – etap I: koncepcja 

członek Komisji 

Egzaminacyjnej 

200 zł  za każde pytanie 

egzaminacyjne  

w wysokości 

nieprzekraczającej 

przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej za 



i opracowanie autorskie poprzedni rok kalendarzowy 
20. Przygotowanie pytań na egzamin 

dyplomowy wraz z wzorcem 

prawidłowych odpowiedzi 

 – etap II: weryfikacja i recenzja 

pytania 

członek Komisji 

Egzaminacyjnej 

równowartość 

30% 

wynagrodzenia 

przyznanego 

autorowi 

  

21. Przygotowanie pytań na egzamin 

dyplomowy wraz z wzorcem 

prawidłowych odpowiedzi 

 – etap III: kwalifikacja pytania 

oraz końcowa redakcja 

przewodnicząca Komisji 

Egzaminacyjnej lub członek 

Komisji wyznaczony na 

przewodniczącego składu 

egzaminacyjnego 

równowartość 

30% 

wynagrodzenia 

należnego 

autorowi 

zakwalifikowanie 

zadania 

do wykorzystania 

podczas egzaminu 

 

 


