
UCHWAŁA NR 2986/56/2015 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 5 maja 2015 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, z późn. zm.1) 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 1348/20/2012 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 

9 października 2012 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów 

i komisji (z późn. zm.2) wprowadza się następującą zmianę: 

 

1) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8.1. Ustala się następujące stawki wynagrodzeń dla wizytatorów za wykonywanie prac 

związanych z zadaniami Krajowej Komisji Nadzoru, bez względu na liczbę osób 

uczestniczących w kontroli:  

1) za weryfikację formalno-prawną (danych identyfikujących podmiot uprawniony 

do badania sprawozdań finansowych w zakresie zgodności z ustawą oraz kontrolę 

przestrzegania uchwał organów Izby w zakresie nadanych Krajowej Komisji Nadzoru 

uprawnień) za każdy kontrolowany podmiot – w wysokości: 

a) 15%  w przypadku, gdy kontrolą objęto prawidłowość naliczenia i uregulowania 

opłaty rocznej z tytułu nadzoru, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy 

wyłącznie za ostatni rok kalendarzowy, za który kontrolowany podmiot miał taki 

obowiązek, 

b) 20%  w przypadku, gdy kontrolą objęto prawidłowość naliczenia i uregulowania 

opłaty rocznej z tytułu nadzoru, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy 

za ostatnie 3 lata kalendarzowe, za które kontrolowany podmiot miał taki obowiązek; 

                                                 
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. 
2 Uchwała została zmieniona następującymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów: 

Nr 1475/23a/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r., Nr 1905/33/2013 z dnia 24 września 2013 r. oraz Nr 2342/43/2014 z 

dnia 3 czerwca 2014 r. 



2) za weryfikację dokumentacji rewizyjnej rocznych sprawozdań finansowych jednostek, 

które podlegają ustawowemu badaniu (ocenę jakości wydanych przez biegłych 

rewidentów opinii i raportów w konfrontacji z dokumentacją rewizyjną oraz ocenę 

przestrzegania przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych procedur 

badania rocznych sprawozdań finansowych), za każdą zweryfikowaną dokumentację 

rewizyjną z badania – w wysokości 60%; 

3) za weryfikację dokumentacji dotyczącej czynności rewizji finansowej innych niż 

określone w pkt 2 (badanie, przegląd sprawozdań finansowych lub inne usługi 

poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji 

finansowej) za każdą zweryfikowaną dokumentację – w wysokości 25%; 

4) za wykonanie kontroli realizacji zaleceń, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy – 

w wysokości 4%. 

2. Za weryfikację dokumentacji z kontroli, poprawności formalno-prawnej protokołu 

kontroli wraz z załącznikami, przygotowanie stosownych wniosków z kontroli, weryfikację 

protokołów realizacji zaleceń, realizowane przez członka Krajowej Komisji Nadzoru – 

za każdy zweryfikowany projekt (badanie, przegląd sprawozdań finansowych lub inne usługi 

poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej) 

– w wysokości 4%.”. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 2342/43/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 

3 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach 

organów i komisji. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą do dnia 31 grudnia 

2015 r. 


