
UCHWAŁA NR 1807/30/2013 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENÓW 

 

z dnia 2 lipca 2013 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania egzaminatorów 

przez Komisję Egzaminacyjną  

oraz wysokości przysługującego im wynagrodzenia 

 

Na podstawie art. 9 ust. 9 pkt 4 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 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2012 r. 

poz. 855), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. W uchwale Nr 1800/41/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 marca 

2010 r. w sprawie trybu powoływania egzaminatorów przez Komisję Egzaminacyjną oraz 

wysokości przysługującego im wynagrodzenia załącznik otrzymuje brzmienie określone 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. 

 



Załącznik do uchwały Nr 1807/30/2013 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 2 lipca 2013 r. 
 

Stawki wynagrodzeń dla egzaminatorów  

 

Lp. Rodzaj prac/czynności Uprawniony 

Stawka 

wynagrodzenia 

w zł  

Jednostka odniesienia 

Warunek ograniczający 

wynagrodzenie 

według art. 8 ust. 8 ustawy 

1 2 3 4 5 6 

1. Analiza i ocena pracy 

egzaminacyjnej (zestawu 

egzaminacyjnego 

obejmującego pytania testowe 

i zadania sytuacyjne) 

z zakresu:  

Egzaminator – specjalista 

z danej dziedziny wiedzy 

 

 

 

 

 

Pisemna praca egzaminacyjna W wysokości 

nieprzekraczającej 

przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej 

za poprzedni rok 

kalendarzowy – za udział 

w jednym egzaminie 

1.1. Teoria i zasady rachunkowości  55   

1.2. Ekonomia i kontrola 

wewnętrzna 

 
45 

  

1.3. Prawo – prawo cywilne, prawo 

pracy i ubezpieczeń 

społecznych, prawo spółek, 

prawo o postępowaniu 

upadłościowym i naprawczym, 

prawo regulujące działalność 

gospodarczą 

 

50 

  

1.4. Prawo podatkowe (część I)  50   

1.5. Finanse  55   

1.6. Prawo podatkowe (część II)  50   

1.7. Rachunkowość finansowa   55   

1.8. Rachunek kosztów 

i rachunkowość zarządcza 

 
55 

  

1.9. Sprawozdania finansowe i ich 

analiza 

 
55 

  

1.10. Rewizja finansowa  55   



2. Przygotowanie testów 

egzaminacyjnych wraz 

z wzorcem prawidłowych 

odpowiedzi – etap I 

(koncepcja i opracowanie 

autorskie) 

Egzaminator – specjalista 

z danej dziedziny wiedzy 

 
60 - 80 

Pytanie testowe – wycena zależna 

od zakresu tematycznego i stopnia 

trudności (według oceny przewodniczącego 

Komisji Egzaminacyjnej) 

 

W wysokości 

nieprzekraczającej 

przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej 

za poprzedni rok 

kalendarzowy 

3. Przygotowanie testów 

egzaminacyjnych wraz 

z wzorcem prawidłowych 

odpowiedzi – etap II 

(weryfikacja, aktualizacja, 

modyfikacja) 

30 - 40 

4. Przygotowanie zadań 

sytuacyjnych wraz z wzorcem 

prawidłowych odpowiedzi – 

etap I (koncepcja 

i opracowanie autorskie) 

300 - 900 

Zadania sytuacyjne – wycena zależna 

od zakresu tematycznego, objętości 

i stopnia trudności (według oceny 

przewodniczącego Komisji 

Egzaminacyjnej) 

5. Przygotowanie zadań 

sytuacyjnych wraz z wzorcem 

prawidłowych odpowiedzi  

– etap II (weryfikacja, 

aktualizacja, modyfikacja) 

150 - 450 



 


