
 

 

UCHWAŁA NR 1029/25/2017 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 11 kwietnia 2017 r. 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1000) w związku z § 8 ust. 1 i 2 oraz 

§ 9 podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 

stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 

z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej 

Izby Biegłych Rewidentów uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 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. Stawki w niniejszej uchwale określa się w ujęciu procentowym, w odniesieniu 

do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 r. 

3. Stawki zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.  

 

§ 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%. 

3. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wypłacane są wyłącznie za jedno 

posiedzenie odbywające się w danym dniu. 

 

§ 3. Ustala się stawkę zryczałtowaną wynagrodzenia dla członka Krajowej Komisji 

Rewizyjnej w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych, wynikających z zakresu 

działania, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym, zwanej dalej „ustawą”, w wysokości 13% za każdą 

przeprowadzoną kontrolę. 

 

§ 4.1. Ustala się następujące stawki wynagrodzenia za udział w rozprawach 

i posiedzeniach Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za:  

1) sprawy proste (dotyczące między innymi: niewywiązania się przez biegłego rewidenta 

z obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 2 ustawy, odpowiedzialności za niedopełnienie przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych obowiązku posiadania ważnej umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy) dla: 

a) przewodniczącego składu orzekającego – w wysokości 6%, 

b) członka składu orzekającego – w wysokości 5%,  

c) Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastępcy – w wysokości 6%; 

2) za sprawy złożone (dotyczące między innymi: skarg Komisji Nadzoru Audytowego, 

Krajowej Komisji Nadzoru, organów skarbowych, nadzoru bankowego 

i ubezpieczeniowego, organów wymiaru sprawiedliwości), z zastrzeżeniem pkt 3, dla: 

a) przewodniczącego składu orzekającego – w wysokości 12%, 

b) sędziego sprawozdawcy – w wysokości 11% 

c) członka składu orzekającego – w wysokości 10%, 

d) Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastępcy – w wysokości 13%; 

3) za sprawy złożone szczególnie pracochłonne (dotyczące między innymi wniosków 

Komisji Nadzoru Audytowego i Krajowej Komisji Nadzoru, obejmujących dwa lub 

więcej badań) dla: 

a) przewodniczącego składu orzekającego – w wysokości 16%, 

b) sędziego sprawozdawcy – w wysokości 15%, 

c) członka składu orzekającego – w wysokości 14%, 



 

 

d) Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego  lub jego zastępcy – w wysokości 13%. 

2. Ustala się następujące stawki wynagrodzenia za udział w naradach Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego ze swoimi zastępcami: 

1) dla przewodniczącego posiedzenia – w wysokości 13%; 

2) dla członka uczestniczącego w posiedzeniu – w wysokości 10%. 

3. Wynagrodzenia za posiedzenia i rozprawy Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wypłaca 

się wyłącznie za sprawy zakończone wydaniem orzeczenia. 

4. Ustala się wynagrodzenie za wydanie zarządzenia kończącego postępowanie w danej 

sprawie dla przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, zastępcy 

przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczących składów 

orzekających w wysokości 4%. 

 

§ 5.1. Ustala się następujące stawki wynagrodzenia dla Krajowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego i jego zastępców: 

1) za sprawy proste (dotyczące między innymi: niewywiązania się przez biegłego rewidenta 

z obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 2 ustawy, odpowiedzialności za niedopełnienie przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych obowiązku posiadania ważnej umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy) – w wysokości 

6%; 

2) za sprawy złożone (dotyczące między innymi: skarg Komisji Nadzoru Audytowego, 

Krajowej Komisji Nadzoru, organów skarbowych, nadzoru bankowego 

i ubezpieczeniowego, organów wymiaru sprawiedliwości) – w wysokości 26 %, 

z zastrzeżeniem pkt 3;  

3) za sprawy złożone szczególnie pracochłonne (dotyczące między innymi wniosków 

Komisji Nadzoru Audytowego i Krajowej Komisji Nadzoru, obejmujących dwa lub 

więcej badań) – w wysokości 39 %. 

2. Ustala się następujące stawki wynagrodzenia dla Krajowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego lub jego zastępcy za udział w rozprawach sądów okręgowych: 

1) za sprawy proste (dotyczące między innymi: niewywiązania się przez biegłego rewidenta 

z obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 2 ustawy, odpowiedzialności za niedopełnienie przez podmiot uprawniony 

do badania sprawozdań finansowych obowiązku posiadania ważnej umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy) – 



 

 

w wysokości 6%; 

2) za sprawy złożone (dotyczące między innymi: skarg Komisji Nadzoru Audytowego, 

Krajowej Komisji Nadzoru, organów skarbowych, nadzoru bankowego 

i ubezpieczeniowego, organów wymiaru sprawiedliwości) – w wysokości 13 %. 

 

§ 6. Ustala się stawkę wynagrodzenia za przygotowanie materiałów i udział 

w posiedzeniach organizacji międzynarodowych (IFAC, FEE), z wyjątkiem udziału 

w konferencjach, dla delegowanego członka Rady lub komisji powołanej przez Radę 

w wysokości 13% za każdy dzień obrad.  

 

§ 7. Ustala się stawkę wynagrodzenia za przeprowadzenie wizytacji obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów dla wyznaczonego członka Rady lub 

Komisji ds. szkoleń – w wysokości 10%. 

 

§ 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 kontrolę 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 20%; 

2) za kontrolę dokumentacji rewizyjnej z badania rocznych sprawozdań finansowych 

jednostek (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 

nieprzekraczającej 60%; 

3) za kontrolę dokumentacji rewizyjnej z przeglądów sprawozdań finansowych oraz innych 

usług poświadczających, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji 

finansowej (ocenę jakości wydanych przez biegłych rewidentów sprawozdań 

w konfrontacji z dokumentacją rewizyjną oraz ocenę przestrzegania przez podmioty 

uprawnione do badania sprawozdań finansowych procedur wykonywania przeglądów 

sprawozdań finansowych oraz innych usług poświadczających, o których mowa 

w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej), za każdą skontrolowaną 



 

 

dokumentację rewizyjną z przeglądu lub innych usług poświadczających, o których mowa 

w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej – w wysokości 

nieprzekraczającej 25%; 

4) za kontrolę dokumentacji dotyczącej usług atestacyjnych niebędących usługami 

poświadczającymi, za każdą zweryfikowaną dokumentację – w wysokości 

nieprzekraczającej 25%; 

5) za kontrolę przestrzegania zasad etyki zawodowej w związku z wykonywaniem usług 

niebędących czynnościami rewizji finansowej w kontrolowanym podmiocie 

uprawnionym, za każdą zweryfikowaną dokumentację – w wysokości nieprzekraczającej 

60%; 

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

w wysokości 6%.  

2. Za weryfikację dokumentacji kontroli wynikającej z czynności, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1 – wykonaną przez członka Krajowej Komisji Nadzoru – za każdy 

zweryfikowany projekt – w wysokości 6%. 

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

kontroli wraz z załącznikami, ocenę stosownych wniosków z kontroli, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 do 4, weryfikację protokołów realizacji zaleceń, o której mowa w ust. 1 pkt 6, 

wykonane przez członka Krajowej Komisji Nadzoru – za każdy zweryfikowany projekt 

(badanie, przegląd sprawozdań finansowych, inne usługi poświadczające, o których mowa 

w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej lub inne usługi atestacyjne 

niebędące usługami poświadczającymi) – w wysokości 6%. 

4. Za weryfikację dokumentacji czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 5 – wykonaną 

przez członka Krajowej Komisji Nadzoru – za każdy zweryfikowany projekt – w wysokości 

6%. 

 

§ 9. Podstawą wypłat wynagrodzeń, o których mowa w: 

1) § 2 oraz § 4 jest podpis na liście obecności, dotyczącej danego posiedzenia, rozprawy lub 

narady; 

2) § 3 oraz § 5-8 jest złożenie podpisanego rachunku. 

 

§ 10. Traci moc uchwała Nr 948/24/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 

marca 2017 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji. 

 



 

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


