
 

 

UCHWAŁA NR 454/11/2016 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 15 marca 2016 r. 

 

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów 

 

 

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 2015 r. poz.1011 z późn.zm.) w związku z § 12 ust. 

3 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały 

Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. 

w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.) uchwala się, 

co następuje: 

 

 

§ 1. W Załączniku do uchwały Nr 1472/23/2012 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Izby 

Biegłych Rewidentów (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 2: 

a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ustawie – rozumie się przez to ustawę 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 2015 r. 

poz. 1011 z późn. zm.)”; 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) statucie – rozumie się przez to statut Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów, stanowiący załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego 

Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie 

statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.)”; 

2) w § 6: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Struktura organizacyjna Biura obejmuje także pracowników zatrudnionych 

na samodzielnych stanowiskach, bezpośrednio podległych prezesowi lub 

dyrektorowi Biura.”; 

b) uchyla się ust. 3 pkt 2; 



 

 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W Biurze pracownik może być zatrudniony na stanowisku: 

1) dyrektora; 

2) radcy prawnego; 

3) głównego księgowego; 

4) kierownika działu; 

5) zastępcy kierownika działu; 

6) głównego specjalisty; 

7) specjalisty; 

8) asystenta prezesa; 

9) księgowego; 

10) starszego referenta; 

11) referenta; 

12) sprzątaczki.”; 

3) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dyrektor Biura kieruje pracami Biura, koordynuje funkcje obsługi organów 

Izby, komisji powołanych przez Radę oraz Komisji, reprezentuje Biuro 

na zewnątrz, wykonując zadania ustalone zakresem obowiązków.”; 

4) w § 11: 

a) uchyla się pkt 3a; 

b) uchyla się pkt 3b; 

c) po pkt. 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11) nadzorowanie pracy pracowników, w tym w szczególności: 

a) nadzór nad racjonalnym wydatkowaniem środków 

przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Biura;  

b) nadzór nad przygotowaniem porządku posiedzeń Rady i obsługi 

Rady; 

c) nadzór nad sporządzaniem informacji na potrzeby Komisji 

Nadzoru Audytowego.”; 

5) Rozdział 4 „Zastępca dyrektora Biura” otrzymuje brzmienie: 

 

„Dyrektor Centrum 

§ 12.1. Funkcję dyrektora Centrum pełni osoba powołana przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów. 



 

 

2. Do podstawowych zadań dyrektora Centrum należą w szczególności: 

1) kierowanie i koordynowanie pracą Centrum; 

2) nadzór nad działalnością Centrum; 

3) wyznaczanie pracowników Biura do obsługi Centrum.”; 

6) w § 13 ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

,,10) wykonywanie innych systematycznych i doraźnych zadań 

wyznaczonych przez prezesa lub dyrektora Biura.”; 

7)  w § 15 ust. 3 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

,,13) wykonywanie innych systematycznych i doraźnych zadań 

wyznaczonych przez prezesa lub dyrektora Biura.”; 

8) w § 17 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

,,7) wykonywanie innych systematycznych i doraźnych zadań 

wyznaczonych przez prezesa lub dyrektora Biura.”; 

9) w § 17a ust. 3 pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

,,20) wykonywanie innych systematycznych i doraźnych zadań 

wyznaczonych przez prezesa lub dyrektora Biura.”; 

10) w § 18 ust. 3 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: 

,,7) wykonywanie innych systematycznych i doraźnych zadań 

wyznaczonych przez prezesa lub dyrektora Biura.”; 

11) w § 20: 

a) uchyla się pkt 3; 

b) § 20 otrzymuje brzmienie: 

”§ 20. Prawidłowość, rzetelność i terminowość wykonywania zadań przez 

pracowników podlega kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez: 

1) prezesa;  

2) dyrektora Biura; 

3) bezpośrednich przełożonych.”; 

12) w § 22: 

a) uchyla się pkt 5a;  

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

 „6) dyrektorowi Biura – w pełnym zakresie działalności Biura, 

z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 oraz § 16 ust. 3.”. 

13) załącznik do Regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów otrzymuje brzmienie: 



 

 

„ 

” 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 


