
UCHWAŁA NR 50/2019 

IX KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej  

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 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 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 

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

Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.1), wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 2 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Roczny plan finansowy Izby jest sporządzany każdorazowo pod nadzorem prezesa 

Krajowej Rady przy udziale skarbnika Krajowej Rady i zatwierdzany w formie uchwały 

przez Krajową Radę na każdy rok obrotowy, nie później niż do 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok, którego plan dotyczy.”; 

 

2) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Biuro Izby prowadzi szczegółowy rejestr umów zakupów, a Krajowa Rada w terminie 

do 31 stycznia roku następnego publikuje na stronie internetowej Izby szczegółowy rejestr 

tych umów, z wyłączeniem umów o pracę, zawartych w poprzednim roku 

kalendarzowym, zawierający co najmniej nazwę podmiotu, przedmiot i kwotę umowy, 

z zastrzeżeniem innych przepisów.”; 

 

3) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Finansowanie kosztów przynależności do wszelkich organizacji, jeżeli składki oraz 

kwoty ponoszone w związku z przynależnością do tych organizacji przewyższają 

10 000,00 zł rocznie oraz kosztów przedsięwzięć, które nie mają bezpośredniego związku 

z realizacją przez Izbę zadań, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy, wymaga uchwały 

                                                 
1 Uchwała Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie 

podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmieniona uchwałą Nr 

7/2018 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 



 

Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w ramach programu działania Izby, wraz 

ze wskazaniem źródeł ich finansowania.”; 

 

4) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Gospodarka finansowa Izby podlega kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej, która 

zamieszcza na stronie internetowej Izby (do wglądu członkom Izby po zalogowaniu) 

pisemną informację o wynikach kontroli przeprowadzonych odpowiednio w I półroczu 

roku obrotowego w terminie do 30 września oraz za rok obrotowy w terminie do 31 marca 

roku następnego.”; 

 

5) § 4a otrzymuje brzmienie: 

„§ 4a. Przy opracowaniu rocznego planu finansowego Izby, stosuje się zasadę 

bilansowania się kosztów z przychodami. W wyjątkowych przypadkach Krajowa Rada, 

po uzyskaniu opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej, może zaakceptować deficyt w planie 

finansowym, z ograniczeniem, że łączna strata nie może przekroczyć sumy wartości: 

kosztów amortyzacji majątku trwałego Izby roku poprzedniego oraz kwoty 500 000,00 zł 

jako planowane koszty organizacji Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów lub 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów – w odniesieniu do roku, 

w którym organizowany jest Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów lub Nadzwyczajny 

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, o których mowa w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy.”; 

 

6) § 4e otrzymuje brzmienie: 

„§ 4e. W przypadku przekroczenia poszczególnych tytułów wydatków/kosztów rocznego 

planu finansowego, Krajowa Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę stwierdzającą, 

czy przekroczenie to stanowi rażące naruszenie prawa lub niniejszych zasad.”; 

 

7) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Przychodami Izby są: 

1) przychody z podstawowej działalności operacyjnej, w tym składki członkowskie 

biegłych rewidentów;  

2) przychody z tytułu sprawowania nadzoru publicznego, w tym: 

– opłaty z tytułu nadzoru wnoszone na podstawie i zasadach przepisów art. 56 

ustawy przez firmy audytorskie, 

– opłaty z tytułu wpisu do rejestru biegłych rewidentów i na listę firm audytorskich; 



 

– kary pieniężne orzeczone wobec biegłych rewidentów, 

– kary administracyjne nakładane na firmy audytorskie; 

3) przychody z tytułu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym opłaty 

wnoszone przez kandydatów na biegłych rewidentów; 

4) przychody z działalności wydawniczej i szkoleniowej realizowanej przez: 

– Biuro Izby, 

– Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, 

– Oddziały; 

5) pozostałe przechody operacyjne; 

6) przychody z operacji finansowych.”; 

 

8) w § 6 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku powstania przejściowego niedoboru środków finansowych 

w Oddziale, Krajowa Rada na uzasadniony wniosek Oddziału, może dokonać 

zwrotnego wsparcia finansowego, które zapewni realizację zadań statutowych 

Oddziału zaplanowanych na dany rok.”; 

  

9)  § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Członkom organów Izby, członkom komisji powoływanych przez Krajową Radę, 

kontrolerom, obrońcom z urzędu, członkom organów Oddziałów, Krajowemu 

Rzecznikowi Praw Biegłych Rewidentów oraz jego zastępcom przysługują 

następujące świadczenia: 

1) wynagrodzenia według zryczałtowanych stawek za udział w posiedzeniach 

na zasadach ustalonych przez Krajową Radę, nie wyższych niż 10% przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni; 

2) wynagrodzenia kontrolerów, obrońców z urzędu i innych osób za prace związane 

z działalnością organów Izby ustalone przez Krajową Radę w porozumieniu 

z właściwymi organami; 

3) diety oraz inne należności stanowiące zwrot kosztów liczone według zasad 

właściwych dla podróży służbowych, związane z dojazdem na posiedzenia, 

kontrole oraz do miejsca wykonywania innych zadań związanych z działalnością 

organów Izby oraz Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów, 

w wysokości określonej w odrębnych przepisach; 



 

4) zwrot kosztów, o których mowa w pkt. 3 w przypadku podróży zagranicznych, 

następuje po uprzednim podjęciu przez Krajową Radę uchwały o delegowaniu 

do odbycia takiej podróży służbowej. Do zwrotu kosztów podróży zagranicznych 

mają zastosowanie obowiązujące odrębne przepisy; 

5) w przypadku finansowania kosztów podróży zagranicznych przez Oddziały, 

decyzje o delegowaniu podejmuje Rada Regionalnego Oddziału w formie 

uchwały.”; 

 

10) w § 8a w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu: 

„10)  Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów, w wysokości nie wyższej niż 50%; 

  11) zastępcy Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów, w wysokości nie 

wyższej niż 25%.”. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

Przewodniczący  

IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 

(-) 

Antoni Kwasiborski 

 

 

 


