
UCHWAŁA NR 2058/44/2010 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 1 czerwca 2010 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), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 1616/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie wynagrodzeń przysługujących członkom Komisji 

Egzaminacyjnej wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się punkt 4; 

2) dodaje się punkty od 4a do 4e w brzmieniu: 



 

 

 

4a.  Przygotowanie testów 

egzaminacyjnych wraz z wzorcem 

prawidłowych odpowiedzi – etap I 

(koncepcja i opracowanie autorskie) 

- członek Komisji 

 

20 zł – 40 zł pytanie testowe – 

wycena zależna od 

zakresu tematycznego 

i stopnia trudności 

(według oceny 

przewodniczącego 

Komisji) 

w wysokości 

nieprzekraczającej 

przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej 

za poprzedni rok 

kalendarzowy 
4b. Przygotowanie testów 

egzaminacyjnych wraz z wzorcem 

prawidłowych odpowiedzi – etap II 

(weryfikacja, aktualizacja, 

modyfikacja) 

10 zł – 20 zł  

4c. Przygotowanie zadań sytuacyjnych 

wraz z wzorcem prawidłowych 

odpowiedzi – etap I (koncepcja 

i opracowanie autorskie) 

100 zł – 600 zł zadania sytuacyjne – 

wycena zależy od 

zakresu tematycznego, 

objętości i stopnia 

trudności (według 

oceny 

przewodniczącego 

Komisji) 

4d. Przygotowanie zadań sytuacyjnych 

wraz z wzorcem prawidłowych 

odpowiedzi – etap II (weryfikacja, 

aktualizacja, modyfikacja) 

50 zł – 300 zł 

4e. Przygotowanie testów 

egzaminacyjnych oraz zadań 

sytuacyjnych wraz z wzorcem 

prawidłowych odpowiedzi 

(przygotowanie zestawu 

egzaminacyjnego) 

- członek Komisji 

odpowiedzialny za przygotowanie 

egzaminu 

30% 

przeciętnego 

wynagrodzenia 

w gospodarce 

narodowej 

za poprzedni 

rok 

kalendarzowy 

suma wynagrodzeń 

autorów za zadania 

wchodzące w skład 

zestawu 

egzaminacyjnego 



§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia w trybie 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. 

 


