
Załącznik nr 3 do uchwały Nr 2226/41/2018 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dni 30 maja 2018 r. 

 

 

UCHWAŁA NR ..…/….. 

NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

zmieniająca statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, 

co następuje: 

 

 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych 

Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 

zmienionego uchwałą nr 46 Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 

r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, wprowadza się następujące 

zmiany: 

po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:  

„§ 8a.1. Jeżeli w toku kadencji liczba członków organów, o których mowa w art. 26 ust. 1 

pkt 2-4 i 6 oraz liczba zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego spadnie poniżej 

liczby wybranej przez ostatni Krajowy Zjazd, opróżniony mandat lub mandaty obejmują 

kolejni kandydaci z listy, którzy w ostatnich wyborach uzyskali największą liczbę głosów.  

2. Potwierdzenie wyboru w tym zakresie, po uprzednim uzyskaniu zgody kandydata, 

dokonuje Krajowa Rada niezwłocznie w formie uchwały.  

3. Gdyby liczba członków organu powołanych na podstawie ust. 1 miała przekroczyć połowę 

liczby członków tego organu, przeprowadza się wybory do tego organu zgodnie z art. 29 ust. 

1 pkt 1 ustawy.” 

 

§ 2. Zasady, o których mowa w § 1 mają zastosowanie począwszy od nowej kadencji 

organów Izby i zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego wybranych na IX 

Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru 

Audytowego w trybie przepisów art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.). 

 

Przewodniczący 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 

(-) 

      …………………………………………………….. 


