Załącznik nr 1do 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.
w sprawie zmiany statutu 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:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwany dalej „statutem”, określa:
1) tryb tworzenia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
2) tryb i zakres działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
3) strukturę organizacyjną Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
4) funkcjonowanie regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
5) sposób finansowania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
6) sposób składania oświadczeń woli w imieniu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
2) Izbie – należy przez to rozumieć Polską Izbę Biegłych Rewidentów;

2a) Krajowym Zjeździe – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów
stosownie do art. 27 ust. 6 ustawy, zwołany w trybie zwyczajnym lub
nadzwyczajnym;
3) Krajowej Radzie – należy przez to rozumieć Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
4)

Oddziale – należy przez to rozumieć regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych
Rewidentów;

4a) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Biegłych
Rewidentów Oddziału;
4b) Regionalnej Radzie – należy przez to rozumieć Regionalną Radę Biegłych
Rewidentów, będącą organem Oddziału;
5) środowisku biegłych rewidentów – należy przez to rozumieć biegłych rewidentów oraz
biegłych rewidentów seniorów;
6) zespole terenowym – należy przez to rozumieć biegłych rewidentów Oddziału,
zamieszkałych na określonym przez Regionalną Radę terenie powiatów i miast,
należących do właściwości miejscowej Oddziału.”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Izba jest utworzonym na podstawie ustawy, posiadającym osobowość prawną
samorządem zawodowym biegłych rewidentów, który działa, na podstawie ustawy
i niniejszego statutu.
1a. Misją Izby jest ochrona interesu publicznego poprzez doskonalenie jakości usług
świadczonych przez biegłych rewidentów, a także budowanie zaufania do zawodu
biegłego rewidenta i jego profesjonalnej działalności, oraz wzmacnianie roli samorządu
zawodowego w społeczeństwie.
2. Izba, w ramach prowadzonej działalności ustawowej, nawiązuje kontakty z innymi
organizacjami i samorządami, działającymi w kraju i za granicą.
3. Realizując zadania wynikające z ustawy Izba w szczególności:
1) reprezentuje członków oraz chroni ich interesy zawodowe;
2) prowadzi działania mające na celu utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy
i umiejętności zawodowych biegłych rewidentów;
3) promuje wizerunek biegłych rewidentów, jako osób wykonujących zawód zaufania
publicznego;
4) zapewnia integrację środowiska biegłych rewidentów.
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4. W uzasadnionych przypadkach Izba może udzielać swoim członkom oraz biegłym
rewidentom seniorom pomocy materialnej.”;
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. Zasady wyboru i liczbę delegatów na Krajowy Zjazd wybieranych przez Walne
Zgromadzenia, w proporcji do ogólnej liczby biegłych rewidentów wpisanych do rejestru
biegłych rewidentów, określa, zgodnie z przepisami ustawy, uchwała Krajowej Rady.
2. Delegat na Krajowy Zjazd bierze osobiście udział w Krajowym Zjeździe.
3. Krajowy Zjazd przyjmuje porządek obrad i uchwala Regulamin obrad.
4. Krajowy Zjazd wybiera Prezesa Krajowej Rady w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, bezwzględną większością głosów, przy udziale w głosowaniu ponad
połowy ogólnej liczby delegatów na Krajowy Zjazd.
5. W przypadku niewybrania Prezesa Krajowej Rady w pierwszej turze, przeprowadza
się kolejną turę głosowania według zasad określonych w ust. 4, z udziałem
2 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
5a. W przypadku otrzymania przez kandydatów w drugiej turze głosowania równej
liczby głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania według zasad określonych
w ust. 4 i 5, do momentu, w którym jeden z kandydatów otrzyma większą liczbę głosów.
5b. Przed każdą turą głosowań dopuszcza się możliwość krótkich wystąpień
kandydatów.
6. Kandydaci na Prezesa Krajowej Rady, niewybrani przez Krajowy Zjazd
do pełnienia tej funkcji, mogą kandydować do organów Izby oraz na zastępców Krajowego
Rzecznika Dyscyplinarnego.
7. Krajowy Zjazd wybiera w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, bezwzględną
większością głosów, przy udziale w głosowaniu ponad połowy ogólnej liczby delegatów
na Krajowy Zjazd, pozostałych członków Krajowej Rady, a także członków: Krajowej
Komisji Nadzoru, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
i zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.
7a. Krajowy Zjazd wybiera Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego w głosowaniu
tajnym, bezpośrednim, bezwzględną większością głosów, przy udziale w głosowaniu
ponad połowy ogólnej liczby delegatów na Krajowy Zjazd
8. W przypadku niewybrania Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego w pierwszej
turze głosowania przepis ust. 5, 5a i5b stosuje się odpowiednio.
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9. Regulamin obrad Krajowego Zjazdu określa w szczególności szczegółowy sposób
i tryb przeprowadzania wyborów, o których mowa w ust. 4, 5 i 7.
10. Do odwoływania Prezesa Krajowej Rady i członków organów Izby przepisy ust.
4 i 7 stosuje się odpowiednio.”;
5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, Krajowy Zjazd
podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy udziale
ponad połowy ogólnej liczby delegatów na Krajowy Zjazd.”;
6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1 Krajowy Zjazd zwołuje Krajowa Rada w trybie zwyczajnym lub
nadzwyczajnym, jeżeli wynika to z ustawy, statutu lub zasad gospodarki finansowej.
2. W razie zwołania Krajowego Zjazdu w trybie art. 27 ust. 5 ustawy Krajowa Rada
może ponad żądanie uzasadniające jego zwołanie określić dodatkowy zakres spraw, dla
których został zwołany Zjazd.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 27 ust. 5 ustawy, Krajowa Rada zwołuje
Krajowy Zjazd w terminie do 120 dni od dnia zgłoszenia Krajowej Radzie żądania
uzasadniającego jego zwołanie z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy w zw. z § 16a ust. 1 pkt
2, Krajowa Rada zwołuje Krajowy Zjazd w terminie do 60 dni od dnia zgłoszenia
Krajowej Radzie żądania uzasadniającego jego zwołanie.”;
7) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1. W celu wykonywania zadań, stosownie do potrzeb, Krajowa Rada powołuje
komisje, określając ich tryb działania, oraz je rozwiązuje. W komisjach, poza
członkami Krajowej Rady, mogą zasiadać biegli rewidenci wskazani przez Krajową Radę
lub rekomendowani przez Oddziały.
2. Krajowa Rada uchwala Regulamin działania Krajowej Rady określający
szczegółowo zasady i tryb jej działania. Krajowa Rada uchwala Regulamin działania
Oddziałów, po zasięgnięciu ich opinii.
3. Krajowa Rada prowadzi ewidencję biegłych rewidentów seniorów.
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4. Członkowie organów, zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz
członkowie komisji powinni wyłączyć się z działań, w których może wystąpić konflikt
interesów pomiędzy nimi, a Izbą.”;
8) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13.1. Krajowa Rada podejmuje uchwały i wydaje postanowienia w toku
postępowania administracyjnego w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy
członków Krajowej Rady. W sprawach innych niż osobowe o głosowaniu tajnym decyduje
Krajowa Rada.
1a. Krajowa Rada podejmuje uchwały i wydaje postanowienia w toku postępowania
administracyjnego bezwzględną większością głosów, chyba że podstawowe zasady
gospodarki finansowej Izby stanowią inaczej.
2. W uzasadnionych przypadkach, między posiedzeniami Krajowej Rady, głosowanie
może być przeprowadzone przez Internet, według zasad i w trybie określonych
w Regulaminie działania Krajowej Rady.
3. Na zaproszenie Krajowej Rady w posiedzeniach Krajowej Rady mogą uczestniczyć
osoby nie będące jej członkami, z zastrzeżeniem: ust. 5, § 16 ust. 2, § 17 ust. 3, § 18 ust.
3 i § 19 ust. 5.
4. Krajowa Rada, w sprawach, które uzna za istotne dla ogółu biegłych rewidentów
lub firm audytorskich, może zasięgać opinii członków Izby.
5. Prezes Regionalnej Rady lub inny upoważniony przez niego członek Oddziału ma
prawo brać udział w obradach Krajowej Rady i uczestniczyć w dyskusji.”;
9) §15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15.1. Krajowa Komisja Rewizyjna kontroluje finansową działalność Izby oraz
wykonanie uchwał podjętych na Krajowym Zjeździe, kierując się zasadami gospodarności,
celowości i rzetelności.
2. W celu realizacji zadań ustawowych Krajowa Komisja Rewizyjna podejmuje
uchwały. Przepis § 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Krajowa Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona
przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Przepisy § 8 ust. 4, 5, 5a i 5b stosuje się
odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru na wymienione
funkcje.”;
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10) w § 16 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Krajowa Komisja Rewizyjna, realizując zadania określone w art. 32 ust. 2 pkt 1 lit.
a ustawy, z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów Izby, przeprowadza
kontrole planowe i doraźne.”;
11) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17.1. Krajowy Sąd Dyscyplinarny działa na podstawie przepisów ustawy,
odpowiednio stosowanych przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1904, z późn. zm.), rozdziałów I-III
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn.
zm.).
2. Krajowy Sąd Dyscyplinarny na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona
przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Przepisy § 8 ust. 4, 5, 5a i 5b stosuje się
odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru na wymienione
funkcje.
3. Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego lub inny upoważniony przez
niego członek Sądu ma prawo brać udział w obradach Krajowej Rady i uczestniczyć
w dyskusji.
4. Szczegółowe zasady działania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego określa
Regulamin urzędowania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, uchwalony przez ten organ, po
zasięgnięciu opinii Krajowej Rady.”;
12) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18.1.Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastępcy działają na podstawie
przepisów ustawy, odpowiednio stosowanych przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1904, z późn. zm. ) oraz
rozdziałów I-III ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2204 z późn. zm.).
2. W przypadku rezygnacji, a także zaistnienia zdarzeń losowych lub określonych
w przepisach prawa uniemożliwiających Krajowemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu
pełnienie funkcji, jeden z zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, wyznaczony
przez Krajową Radę w drodze uchwały, przejmuje jego obowiązki, do czasu
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przeprowadzenia wyborów nowego Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, które
powinny nastąpić nie później niż w ciągu 90 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.
3. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny lub upoważniony przez niego zastępca
Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego ma prawo brać udział w obradach Krajowej Rady
i uczestniczyć w dyskusji.
4. Szczegółowe zasady działania Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego określa
Regulamin urzędowania Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, przyjęty przez ten organ,
po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady.”.
13) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19.1. Realizując zadania wynikające z ustawy, Krajowa Komisja Nadzoru
organizuje i kieruje kontrolami przeprowadzanymi przez kontrolerów.
2. Krajowa Komisja Nadzoru na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona
przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Przepisy § 8 ust. 4, 5, 5a i 5b stosuje się
odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru na wymienione
funkcje.
3. W celu realizacji zadań ustawowych Krajowa Komisja Nadzoru podejmuje uchwały
i wydaje postanowienia w toku postępowania administracyjnego. Przepis § 13 ust.
1 stosuje się odpowiednio.
4. W uzasadnionych przypadkach między posiedzeniami Krajowej Komisji Nadzoru
głosowanie może być przeprowadzone przez Internet, według zasad i w trybie określonych
w Regulaminie działania Krajowej Komisja Nadzoru.
5. Przewodniczący Krajowej Komisji Nadzoru lub inny upoważniony przez niego
członek Komisji ma prawo brać udział w obradach Krajowej Rady i uczestniczyć
w dyskusji.
6. Szczegółowe zasady działania Krajowej Komisji Nadzoru określa Regulamin
działania Krajowej Komisji Nadzoru, uchwalony przez ten organ, po zasięgnięciu opinii
Krajowej Rady.”;
14) w § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Do właściwości rzeczowej Oddziałów należą sprawy objęte przedmiotem
działalności Izby, prowadzone na terenie właściwości miejscowej Oddziału, nie należące
do wyłącznej kompetencji organów Izby, w szczególności:
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1) realizacja zadań wynikających z uchwał podjętych na Krajowym Zjeździe oraz
Walnym Zgromadzeniu, a także uchwał Krajowej Rady i Regionalnej Rady;
2) współdziałanie z organami Izby;
3) integracja środowiska biegłych rewidentów;
3a) prowadzenie mediacji pomiędzy biegłymi rewidentami i/lub firmami audytorskimi;
4) współpraca z regionalnymi organizacjami społecznymi i samorządowymi;
5) zapewnienie przepływu informacji między Krajową Radą, a środowiskiem biegłych
rewidentów;
6) podejmowanie i prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia wysokiego
poziomu wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
7) współpraca z organami Izby w zakresie nadzoru nad należytym wykonywaniem
zawodu przez członków Oddziału i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej;
8) współpraca z firmami audytorskimi;
9) świadczenie pomocy kandydatom na biegłych rewidentów i firmom audytorskim,
w tym zwłaszcza w zakresie organizacji praktyk i aplikacji.”
15) § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dla realizacji czynności, o których mowa w ust. 2, Prezes Krajowej Rady może
jednoosobowo składać oświadczenia woli w zakresie czynności bieżących.”.
§ 2. Uchwały, postanowienia i komunikaty organów Izby wydane do dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały zachowują moc.
§ 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
(-)
………………………………………………………………..
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