STATUT
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
Tytuł I
Postanowienia ogólne
§ 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. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.);
2) Izbie – należy przez to rozumieć Polską Izbę Biegłych Rewidentów;
2a) Krajowym Zjeździe – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów
stosowanie 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 Izby;
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.

Tytuł II
Tryb tworzenia, a także tryb i zakres działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
§ 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.
1b. Izba działa w sposób jawny i transparentny.
1c. Izba posiada własną stronę internetową dostępną publicznie oraz dostępną
po zalogowaniu, na której zamieszcza się w szczególności informacje i dokumenty, o których
mowa w § 13a ust. 2, § 13b ust. 2 pkt 2 i ust. 4 oraz w podstawowych zasadach gospodarki
finansowej Izby.
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.

4. W uzasadnionych przypadkach Izba może udzielać swoim członkom oraz biegłym
rewidentom seniorom pomocy materialnej.
5. Dla realizacji wydzielonych celów statutowych Izba może zakładać fundacje.
§ 3a.1. Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Izby przyjmuje się program działania
oraz podstawowe zasady gospodarki finansowej Izby.
2. Program działania uwzględnia co najmniej:
1) zasady tworzenia fundacji w ramach Izby dla realizacji wydzielonych celów statutowych
oraz zasady przystępowania do innych fundacji;
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2) wiążące rekomendacje Krajowego Zjazdu w sprawie przynależności Izby do organizacji
międzynarodowych;
3) zasady sporządzania rocznego sprawozdania z działalności organów Izby;
4) zasady publicznego prezentowania rocznego sprawozdania finansowego Izby oraz
rocznego sprawozdania z działalności organów Izby.
3. Podstawowe zasady gospodarki finansowej Izby uwzględniają co najmniej:
1) zasady lokacji środków finansowych, w tym przeznaczonych na wsparcie środowiska
biegłych rewidentów;
2) zasady wynagradzania za czynności wykonane w związku z realizacją zadań organów Izby.
§ 4. Izba działa przez swoje organy i oddziały.
§ 5. Rokiem obrotowym Izby jest rok kalendarzowy.
§ 6. Izba posługuje się logo, a biegli rewidenci legitymacją członkowską. Wzory logo
i legitymacji członkowskiej określa Krajowa Rada w formie uchwały.
Tytuł III
Struktura organizacyjna Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
§ 7.1. W strukturze organizacyjnej Izby funkcjonują:
1) członkowie Izby;
2) organy Izby;
3) oddziały;
4) Biuro Izby;
5) Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów.
2. Członkowie Izby mają prawo uczestniczenia w pracach Izby, korzystania z działań
i pomocy Izby, zgłaszania uwag i postulatów dotyczących działania Izby.
3. Strukturę organizacyjną Biura Izby określa Regulamin Biura Izby uchwalony przez
Krajową Radę.
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Dział I
Tryb powoływania i działania oraz kompetencje organów
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
Rozdział 1
Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów
§ 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.
4a. (usunięto).
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 Biegłych Rewidentów 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.
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8. W przypadku niewybrania Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego w pierwszej turze
głosowania przepis ust. 5, 5a i 5b stosuje się odpowiednio.
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.
§ 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.
§ 9.1. 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.
2. Głosowania mogą być przeprowadzane przy użyciu elektronicznego systemu liczenia
głosów.
§

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 90 dni od dnia zgłoszenia Krajowej
Radzie żądania uzasadniającego jego zwołanie.
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5. Krajowy Zjazd zwołany w trybie nadzwyczajnym w celu zapoznania się z sytuacją
ekonomiczną, rocznym sprawozdaniem finansowym oraz innymi rocznymi sprawozdaniami
organów Izby, może obradować z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Rozdział 2
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
§ 11.1. Krajowa Rada działa kolegialnie i kieruje działalnością samorządu w okresach
między Krajowymi Zjazdami.
2. Krajowa Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona 2 zastępców
prezesa, sekretarza i skarbnika Krajowej Rady. Przepisy § 8 ust. 4, 5, 5a, 5b i 6 stosuje się
odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru na wymienione
funkcje.
3. Krajowa Rada prowadzi i odpowiada za gospodarkę finansową Izby.
§ 11a. Poza sprawami określonymi w art. 30 ust. 2 ustawy oraz sprawami bieżącymi,
Krajowa Rada podejmuje uchwały w sprawach:
1) zaciągania kredytów i pożyczek;
2) zaciąganie zobowiązań przekraczających kwotę 50 000,00 zł;
3) udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu Krajowej Rady;
4) o których rozpatrzenie Izba zwraca się do organów państwowych;
5) uchwalenia polityki zatrudniania i wynagradzania pracowników Biura Izby;
6) ustalenia zasad publicznej i wewnętrznej polityki informacyjnej realizowanej przez Izbę.
§ 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 po zasięgnięciu opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej. 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 Izby, zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz
członkowie komisji Krajowej Rady powinni wyłączyć się z działań, w których może wystąpić
konflikt interesów pomiędzy nimi, a Izbą.
§ 12a.1. W celu realizacji zadań Izby, Krajowa Rada w drodze uchwały powołuje Krajowego
Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów oraz powołuje i odwołuje jego zastępców.
2. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów wykonuje swoje zadania przy pomocy
od 1 do 3 zastępców.
3. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów wspiera biegłych rewidentów w celu
ochrony ich interesów zawodowych, w szczególności poprzez:
1) monitorowanie uregulowań prawnych pod kątem ochrony praw biegłych rewidentów oraz
sygnalizowanie pozostałym organom Izby potrzeby zmian tych uregulowań;
2) monitorowanie

procedur

stosowanych

do

postępowania

dyscyplinarnego

lub

administracyjnego wobec biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz sposobu jego
prowadzenia, a także linii orzeczniczej w tych sprawach, oraz kierowanie wystąpień w tym
zakresie do właściwych organów Izby;
3) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną praw biegłych
rewidentów;
4) udzielanie wsparcia biegłych rewidentom w zakresie rozwiązywania spraw spornych przy
zastosowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów;
5) udzielania porad w sporach dotyczących biegłych rewidentów, prowadzonych poza
samorządem biegłych rewidentów;
6) pełnienie funkcji przedstawiciela społecznego w postępowaniu sądowym i pozasądowym,
w

tym

w

postępowaniu

dyscyplinarnym

oraz

pełnomocnika

w postępowaniu

administracyjnym.
4. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów podejmuje działania z inicjatywy
własnej, na wniosek biegłego rewidenta lub innego organu Izby, gdy w jego ocenie występują
okoliczności uzasadniające reprezentowanie członka Izby, lub gdy zachodzi potrzeba ochrony
jego interesów.
5. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów i jego zastępcy są niezależni w zakresie
realizowania swoich zadań i podlegają tylko przepisom prawa oraz postanowieniom statutu.
6. Zasady i procedury działania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów określa
Regulamin działania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów, uchwalony przez
Krajową Radę.
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7. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów przedkłada Krajowej Radzie roczne
sprawozdanie z działalności do 31 marca.
8. Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów może zostać powołany wyłącznie
biegły rewident. Zastępcami Krajowego Rzecznika Biegłych Rewidentów mogą być osoby nie
będące członkami Izby. Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów i jego zastępców
powołuje się na czas trwania kadencji Krajowej Rady. Mandat Krajowego Rzecznika Praw
Biegłego Rewidenta wygasa, gdy biegły rewident pełniący funkcję Krajowego Rzecznika Praw
Biegłego Rewidenta przestanie być członkiem Izby lub gdy złoży on rezygnację. Krajowa Rada
może odwołać Krajowego Rzecznika Biegłych Rewidentów, który popełnił przewinienie
dyscyplinarne.
8a. Osoby pełniące funkcję Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów oraz jego
zastępców nie mogą pełnić funkcji dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.
9. Nie można łączyć funkcji Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów lub jego
zastępcy z udziałem w organach Izby.
10. Krajowa Rada udziela Krajowemu Rzecznikowi Praw Biegłych Rewidentów i jego
zastępcom stosownych upoważnień do reprezentowania Izby w zakresie jego działania.

§ 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 niebędące 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.
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§ 13a.1. Poza kompetencjami wymienionymi w art. 30 ust. 2 ustawy oraz w § 11a, Krajowa
Rada:
1) po dokonaniu przez Krajowy Zjazd zmian w statucie Izby i ich zatwierdzeniu przez
Komisję Nadzoru Audytowego podaje do publicznej wiadomości ujednolicony tekst
statutu oraz ujednolicony tekst podstawowych zasad gospodarki finansowej Izby w formie
komunikatu;
2) ustala, w drodze uchwały, wzorcowy Regulamin działania Oddziałów;
3) opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi projekt długoterminowej
strategii działania Izby;
4) monitoruje i analizuje rynek audytorski oraz podejmuje odpowiednie działania, zgodne
z misją i strategią działania Izby.
2. Krajowa Rada zamieszcza na stronie internetowej Izby (do wglądu członkom Izby
po zalogowaniu):
1) roczne sprawozdanie finansowe Izby wraz z opinią Krajowej Komisji Rewizyjnej
i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania w ciągu 7 dni od dnia
jego zatwierdzenia;
2) wyniki kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej w ciągu 7 dni od dnia ich przedstawienia
Krajowej Radzie;
3) opinie Krajowej Komisji Rewizyjnej w zakresie wykonania rocznego planu finansowego
w ciągu 7 dni od dnia ich przedstawienia Krajowej Radzie;
4) protokoły z części jawnej posiedzeń Krajowej Rady;
5) uwagi Izby przekazywane organom legislacyjnym do projektów aktów normatywnych.
§13b.1. Krajowa Rada konsultuje z członkami Izby uchwały w sprawie:
1) nabycia, zbycia, zamiany lub obciążania nieruchomości o wartości przekraczającej
50 000,00 zł w roku obrotowym;
2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, jeżeli kwota wszystkich zaciągniętych kredytów lub
pożyczek przekracza łącznie 50 000,00 zł;
3) udzielenia poręczenia i gwarancji, jeżeli kwota wszystkich udzielonych poręczeń
i gwarancji przekracza łącznie 50 000,00 zł;
4) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec organizacji gospodarczych i społecznych
oraz międzynarodowych organizacji zawodowych, wynikającego w szczególności
z członkostwa w tych organizacjach, na kwotę przekraczającą 100 000,00 zł łącznie
w roku obrotowym;
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5) tworzenia fundacji i przystępowania do fundacji;
6) tworzenia i znoszenie funduszy celowych.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1) przekazanie projektu uchwały do zaopiniowania pozostałym organom Izby, Regionalnym
Radom, Rzecznikowi Prawa Biegłych Rewidentów,
2) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Izby, wraz ze wskazaniem terminu
na zgłaszanie uwag,
3) rozesłanie projektu uchwały drogą elektroniczną członkom Izby,
4) wyłożenie projektu uchwały w siedzibie Izby oraz w siedzibach Oddziałów,
5) przeprowadzenie wysłuchania publicznego, które może być transmitowane środkami
komunikacji elektronicznej.
3. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, jest konsultowany także z biegłymi
rewidentami seniorami, jeżeli dotyczy spraw z nimi związanych.
4. Krajowa Rada podaje do wiadomości sprawozdanie z rezultatów konsultacji, o których
mowa w ust. 1, na stronie internetowej Izby (do wglądu członkom Izby po zalogowaniu).
5. Krajowa Rada w uchwale określa szczegółowe zasady konsultacji, o których mowa
w ust. 1 i 2.
§ 14.1. Poza kompetencjami, o których mowa w art. 31 ust. 4 pkt 1-4 ustawy, Prezes
Krajowej Rady, na podstawie art. 31 ust. 4 pkt 5 ustawy, wykonuje następujące czynności
związane z funkcjonowaniem Izby:
1) udziela pełnomocnictw do reprezentowania Izby wobec organów państwowych
i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz
międzynarodowych organizacji zawodowych w zakresie udzielonych upoważnień przez
Krajową Radę;
2) reprezentuje Krajową Radę zgodnie z art. 31 ust. 4 pkt 1 ustawy stosownie do wytycznych
Krajowej Rady;
3) na wniosek Krajowej Komisji Nadzoru udziela pełnomocnictw przewodniczącemu
Krajowej Komisji Nadzoru do reprezentowania Izby wobec kontrolerów w sprawach
wynikających ze stosunku pracy;
4) udziela pełnomocnictw prezesom Regionalnych Rad do pełnienia funkcji kierownika
jednostki;
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5) na wniosek lub w uzgodnieniu z przewodniczącymi organów Izby innych, niż Krajowa
Rada, podejmuje decyzje zapewniające obsługę tych organów przez pracowników Biura,
a w tym decyzje dotyczące:
a) zatrudniania, awansowania, premiowania, nagradzania, karania i zwalniania
pracowników,
b) zakresu zadań i uprawnień pracowników.
2. Prezes Krajowej Rady kieruje pracami Krajowej Rady, w tym zwołuje jej posiedzenia
i proponuje ich porządek.
3. Prezes Krajowej Rady, w ramach uprawnienia do podejmowania decyzji związanych
z bieżącą działalnością Izby:
1) zapewnia wykonywanie uchwał Krajowej Rady;
2) kieruje Biurem Izby, w tym zapewnia obsługę organizacyjno-kancelaryjną organów Izby
na zasadach określonych w Regulaminie Biura Izby;
3) jest samodzielnie uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Izby w ramach
upoważnienia określonego przez Krajową Radę.
4. W przypadku rezygnacji, a także zaistnienia zdarzeń losowych lub określonych
w przepisach prawa uniemożliwiających Prezesowi Krajowej Rady pełnienie funkcji, jeden
z zastępców prezesa, wyznaczony przez Krajową Radę w drodze uchwały, przejmuje jego
obowiązki, do czasu przeprowadzenia wyborów nowego Prezesa Krajowej Rady, które
powinny nastąpić nie później niż w ciągu 90 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia. Jeżeli
do końca kadencji pozostało mniej niż 9 miesięcy, wyborów nie przeprowadza się.
5. Kadencja Prezesa Krajowej Rady wybranego w trybie ust. 4 kończy się wraz z upływem
kadencji organów Izby.
6. Tryb i zasady działania zastępców Prezesa Krajowej Rady, sekretarza Krajowej Rady
i skarbnika Krajowej Rady określa Regulamin działania Krajowej Rady.
7. Prezes Krajowej Rady, jego zastępca lub inna upoważniona osoba, zawierający umowę
z członkami organów Izby i zastępcami Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego zobowiązani
są w terminie 14 dni roboczych od zawarcia umowy przekazać kopię umowy Krajowej Komisji
Rewizyjnej.
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Rozdział 3
Krajowa Komisja Rewizyjna
§ 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 i 1a 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.
§ 16.1. 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.
2. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej lub inny upoważniony przez niego
członek Komisji ma prawo brać udział w obradach Krajowej Rady i uczestniczyć w dyskusji.
3. W uzasadnionych przypadkach między posiedzeniami Krajowej Komisji Rewizyjnej
głosowanie może być przeprowadzone przez Internet, według zasad i w trybie określonych
w Regulaminie działania Krajowej Komisji Rewizyjnej.
4. Szczegółowe zasady działania Krajowej Komisji Rewizyjnej określa Regulamin
działania Krajowej Komisji Rewizyjnej, uchwalony przez ten organ, po zasięgnięciu opinii
Krajowej Rady.
5. Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole i publikuje na stronie internetowej
Izby (do wglądu członkom Izby po zalogowaniu), przedstawioną Krajowej Radzie informację
z wyników kontroli przeprowadzonych w I półroczu roku obrotowego oraz z kontroli
przeprowadzonych w II półroczu roku. Informacja o kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej
za II półrocze zawiera podsumowanie wyników kontroli za cały rok obrotowy.
§16a.1. Za rażące naruszenie przepisów prawa w działalności finansowej lub statutowej
Izby, uznaje się w szczególności:
1) podjęcie przez Krajową Radę uchwały w przedmiocie:
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a) nabycia, zbycia, zamiany lub obciążania nieruchomości o wartości przekraczającej
50 000,00 zł w roku obrotowym,
b) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, jeżeli kwota wszystkich zaciągniętych kredytów
lub pożyczek przekracza łącznie 50 000,00 zł,
c) udzielenia poręczenia i gwarancji, jeżeli kwota wszystkich udzielonych poręczeń
i gwarancji przekracza łącznie 50 000,00 zł,
d) zaciągnięcia

zobowiązania

finansowego

wobec

organizacji

gospodarczych

i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych, wynikającego
w szczególności z członkostwa w tych organizacjach, na kwotę przekraczającą
100 000,00 zł łącznie w roku obrotowym,
e) tworzenia fundacji i przystępowania do fundacji,
f)

tworzenia i znoszenie funduszy celowych,

z pominięciem przez Krajową Radę procedury konsultacyjnej, o której mowa w §13b;
2) nieprzyjęcie rocznego planu finansowego na rok następny w terminie do dnia 31 grudnia.
2. W przypadku powzięcia informacji o okolicznościach, o których mowa w ust. 1,
Krajowa Komisja Rewizyjna w terminie 14 dni kieruje do Krajowej Rady żądanie, o którym
mowa w art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy.
Rozdział 4
Krajowy Sąd Dyscyplinarny
§ 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.) 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. 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, uchwalany przez Krajową Radę, na wniosek
i w uzgodnieniu z Krajowym Sądem Dyscyplinarnym.
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Rozdział 5
Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny
§ 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 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, uchwalany przez Krajową
Radę, na wniosek i w uzgodnieniu z Krajowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym.
Rozdział 6
Krajowa Komisja Nadzoru
§ 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 i 1a stosuje
się odpowiednio.
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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.
Dział II
Regionalne oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
§ 20.1. Oddziały funkcjonują zgodnie z administracyjnym podziałem kraju i obejmują teren
województwa albo sąsiadujących ze sobą powiatów.
2. Decyzję o utworzeniu bądź likwidacji Oddziału podejmuje Krajowa Rada.
2a. Likwidacja Oddziału następuje na jego wniosek lub z urzędu. Likwidacja Oddziału
z urzędu wymaga uzgodnienia z likwidowanym Oddziałem. W przypadku, gdy likwidowany
Oddział nie posiada Regionalnej Rady, zdania poprzedzającego nie stosuje się.
2b. Likwidacja następuje poprzez przejście biegłych rewidentów przynależących
do likwidowanego Oddziału do innego lub innych Oddziałów z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Wykaz istniejących w dniu wejścia w życie statutu Oddziałów wraz ze wskazaniem
obszaru ich właściwości miejscowej określa załącznik do statutu.
4. Aktualny wykaz Oddziałów z podaniem siedziby i właściwości miejscowej Krajowa
Rada ogłasza na stronie internetowej Izby.
§ 21.1. Oddział stanowią biegli rewidenci zamieszkali na terenie działania Oddziału.
1a. Zmiana adresu zamieszkania na adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie
powoduje zmiany przyporządkowania biegłego rewidenta do danego Oddziału, chyba że biegły
rewident wyrazi taką wolę, po uprzednim otrzymaniu zgody Regionalnej Rady Oddziału
przyjmującego.
2. W uzasadnionych przypadkach biegli rewidenci mogą dokonać zmiany Oddziału,
do którego są przyporządkowani, w uzgodnieniu z Oddziałem przyjmującym.
2a. Zmiany Oddziału, w tym wynikające z sytuacji przedstawionych w ust. 1, 1a i 2,
wchodzą w życie z ostatnim dniem kwartału następującego po kwartale, w którym biegły
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rewident poinformował o zmianie miejsca zamieszkania lub wystąpił z wnioskiem o zmianę
Oddziału.
3. Do właściwości rzeczowej Oddziałów należą sprawy objęte przedmiotem działalności
Izby, prowadzone na terenie właściwości miejscowej Oddziału, nienależące do wyłącznej
kompetencji organów Izby, w szczególności:
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.
4. Oddziały mogą prowadzić odpłatną działalność szkoleniową i wydawniczą,
w szczególności szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów.
§ 22.1. Organami Oddziału są:
1) Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”;
2) Regionalna Rada Biegłych Rewidentów;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
Organy te są obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
§ 23.1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Oddziału.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się co 4 lata i zwoływane jest przez Regionalną Radę, nie
później niż 8 tygodni przed terminem Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.
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3. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu mniej niż 50% członków Oddziału,
Walne Zgromadzenie zwoływane jest ponownie. Zwołane ponownie Walne Zgromadzenie
odbywa się w ciągu 30 dni po terminie poprzedniego Walnego Zgromadzenia, jednak może się
również odbyć w tym samym dniu, jeżeli możliwość taka została przewidziana
w zawiadomieniu o pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia. Zwołane w nowym terminie
Walne Zgromadzenie odbywa się bez względu na frekwencję.
3a. Biegły rewident osobiście bierze udział w Walnym Zgromadzeniu.
4. Głosowania mogą być przeprowadzane przy użyciu elektronicznego systemu liczenia
głosów.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) przyjęcie porządku obrad i uchwalenie Regulaminu obrad, w którym określane
są w szczególności sposób i tryb przeprowadzania głosowań;
2) wybór prezesa Regionalnej Rady. Przepisy § 8 ust. 4, 5, 5a i 5b stosuje się odpowiednio;
3) wybór Regionalnej Rady w liczbie członków określonej przez Walne Zgromadzenie,
z uwzględnieniem § 26 ust. 1 i Komisji Rewizyjnej, z uwzględnieniem § 27 ust. 1,
z zastrzeżeniem, że kandydaci na prezesa Regionalnej Rady niewybrani przez Walne
Zgromadzenie do pełnienia tej funkcji mogą kandydować do organów Oddziału;
4) uchwalanie programu działania Oddziału;
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Regionalnej Rady i Komisji Rewizyjnej;
6) udzielanie absolutorium członkom ustępującej Regionalnej Rady oraz Komisji Rewizyjnej;
7) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, według liczby otrzymanych głosów;
8) rozpatrywanie innych uchwał i wniosków.
6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów:
1) w głosowaniu tajnym – w sprawie wyboru członków Regionalnej Rady i Komisji
Rewizyjnej;
2) w głosowaniu jawnym – w pozostałych sprawach, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie
uchwałę o przyjęciu głosowania tajnego.
§ 24.1. Regionalna Rada zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biegłych
Rewidentów Oddziału:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek co najmniej 10 % liczby biegłych rewidentów z terenu działania Oddziału;
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3) na wniosek Komisji Rewizyjnej – z powodu rażącego naruszenia prawa w działalności
finansowej i statutowej Oddziału;
4) na wniosek Krajowej Rady.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Regionalną Radę nie
później niż w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
4. Do terminów zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sposobów
podejmowania przez niego uchwał przepisy § 23 ust. 2, 3 i 6 stosuje się odpowiednio.
§ 25.1. Regionalna Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, w obecności
co najmniej połowy członków Regionalnej Rady. W sprawach innych niż osobowe
o głosowaniu w formie głosowania tajnego decyduje Regionalna Rada.
1a. W uzasadnionych przypadkach, między posiedzeniami Regionalnej Rady, głosowanie
może być przeprowadzone przez Internet, według zasad i w trybie określonym w Regulaminie
działania Oddziałów Izby.
1b. Regionalna Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, chyba
że podstawowe zasady gospodarki finansowej Izby stanowią inaczej.
2. Regionalna Rada prowadzi działalność zgodnie z niniejszym statutem i na podstawie
uchwał, o których mowa w § 21 ust. 3 pkt 1.
3. Regionalna Rada odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.
4. Regionalna Rada przedkłada Krajowej Radzie, do zatwierdzenia roczne plany finansowe
w terminach ustalonych przez Krajową Radę.
5. Regionalna Rada składa Krajowej Radzie, w terminie 60 dni po zakończeniu roku
obrotowego, roczne sprawozdanie z działalności Oddziału, według wzoru ustalonego przez
Krajową Radę.
§ 26.1. Regionalna Rada składa się z 4 do 9 członków.
1a. Jeżeli w toku kadencji liczba członków Regionalnej Rady spadnie poniżej liczby
wybranej przez ostatnie Walne Zgromadzenie, opróżniony mandat lub mandaty obejmują
kolejni kandydaci z listy, którzy w ostatnich wyborach uzyskali największą liczbę głosów.
Potwierdzenie wyboru w tym zakresie, po uprzednim uzyskaniu zgody kandydata, dokonuje
Regionalna Rada niezwłocznie w formie uchwały. Gdyby liczba członków Regionalnej Rady
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powołanych zgodnie ze zdaniem pierwszym miała przekroczyć połowę liczby członków tego
organu, przeprowadza się wybory na zasadach ogólnych.
2. Regionalna Rada wybiera ze swojego grona zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika
Regionalnej Rady. Regionalna Rada może w czasie kadencji ustalić inny podział funkcji
w Regionalnej Radzie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej ¾ ogólnej liczby członków Regionalnej Rady.
3. Zastępca prezesa, sekretarz i skarbnik Regionalnej Rady wybierani są w głosowaniu
tajnym, większością głosów, w obecności co najmniej ¾ ogólnej liczby członków Regionalnej
Rady. Przepis § 8 ust. 5, 5a i 5b stosuje się odpowiednio.
4. Prezes Regionalnej Rady w szczególności:
1) reprezentuje Oddział wobec jego członków, osób trzecich i organów Izby;
2) wypełnia obowiązki kierownika jednostki na podstawie pełnomocnictw, o których mowa
w § 14 ust. 1 pkt 4;
3) kieruje Regionalną Radą, w tym w szczególności:
a) zwołuje posiedzenia Regionalnej Rady i proponuje porządek posiedzeń,
b) dokonuje podziału obowiązków pomiędzy członków Regionalnej Rady,
c) podpisuje uchwały i postanowienia Regionalnej Rady.
5. W przypadku rezygnacji, a także zaistnienia zdarzeń losowych lub określonych
w przepisach prawa uniemożliwiających prezesowi Regionalnej Rady pełnienie funkcji,
zastępca prezesa przejmuje jego obowiązki do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Biegłych Rewidentów, które powinno nastąpić nie później niż w ciągu 90 dni
od dnia zaistnienia takiego zdarzenia. Jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 9 miesięcy,
wyborów nie przeprowadza się.
6. W celu wykonywania zadań Oddziału, o których mowa w § 21 ust. 3 i 4, Regionalna
Rada może:
1) powołać biuro Oddziału, na zasadach ustalonych przez Regionalną Radę;
2) powoływać i rozwiązywać komisje, określając ich zadania, zasady działania i skład
osobowy;
3) powoływać:
a) zespoły terenowe,
b) kluby biegłych rewidentów,
c) kluby biegłych rewidentów seniorów,
określając zasady ich funkcjonowania.
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7. Działalnością zespołu terenowego kieruje Rada Zespołu, wybrana na Zgromadzeniu
Zespołu. Przewodniczący Rady Zespołu ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady
Regionalnej i zabierania głosu w dyskusji.
§ 27.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków. Komisja wybiera ze swego grona
przewodniczącego, przy udziale w głosowaniu co najmniej ¾ członków. Przepisy § 8 ust. 5, 5a
i 5b stosuje się odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru na
stanowisko przewodniczącego.
1a. Jeżeli w toku kadencji liczba członków Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej liczby
wybranej przez ostatnie Walne Zgromadzenie, opróżniony mandat lub mandaty obejmują
kolejni kandydaci z listy, którzy w ostatnich wyborach uzyskali największą liczbę głosów.
Potwierdzenie wyboru w tym zakresie, po uprzednim uzyskaniu zgody kandydata, dokonuje
Regionalna Rada niezwłocznie w formie uchwały. Gdyby liczba członków Komisji Rewizyjnej
powołanych zgodnie ze zdaniem pierwszym miała przekroczyć połowę liczby członków tego
organu, przeprowadza się wybory na zasadach ogólnych.
2. Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje działalność finansową Oddziału i wykonanie uchwał podjętych przez Walne
Zgromadzenie oraz przedstawia Regionalnej Radzie i Krajowej Komisji Rewizyjnej
wnioski w tym zakresie;
2) raz na 4 lata przedstawia sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu
i Krajowej Komisji Rewizyjnej;
3) sporządza roczny plan kontroli;
4) sporządza roczne sprawozdanie ze swej działalności w terminie 60 dni po zakończeniu roku
obrotowego, które przedkłada Krajowej Komisji Rewizyjnej;
5) przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wniosek w sprawie udzielenia absolutorium
Regionalnej Radzie.
§

28.

Działalność

oddziałów

jest

finansowana

z przychodów

Izby,

zgodnie

z podstawowymi zasadami gospodarki finansowej Izby i uchwałą Krajowej Rady, oraz
z przychodów z działalności oddziałów, według zasad określonych uchwałami Krajowej Rady,
a także z niewykorzystanych środków z lat poprzednich.
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Tytuł IV
Sposób finansowania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
§ 29. Izba finansuje swoją działalność ustawową ze składek członkowskich, części opłat
z tytułu nadzoru, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz
pozostałych przychodów.
§ 30.1. Podstawowe zasady gospodarki finansowej Izby określa uchwała Krajowego
Zjazdu Biegłych Rewidentów.
2. Regulamin gospodarki finansowej Izby ustala Krajowa Rada w formie uchwały.
3. Izba tworzy fundusz podstawowy i na podstawie odrębnych przepisów fundusze
specjalne. Izba może tworzyć fundusze celowe, określając zasady ich wykorzystania.
Tytuł V
Sposób składania oświadczeń woli w imieniu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
§ 31.1. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomego majątku Izby należy
do wyłącznych kompetencji Krajowej Rady. Dla realizacji tych czynności wymagane jest
współdziałanie i podpisy dwóch członków Krajowej Rady upoważnionych w tym celu przez
Krajową Radę.
2. Zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictw oraz składanie oświadczeń woli
w sprawach majątkowych dotyczących bieżącej działalności organów Izby należy
do kompetencji tych organów. Dla realizacji tych czynności wymagane jest współdziałanie
i podpisy dwóch członków właściwego organu Izby, a powyżej kwoty określonej
w Regulaminie działania Krajowej Rady uzyskanie akceptacji Krajowej Rady.
3. Dla realizacji czynności, o których mowa w ust. 2, Prezes Krajowej Rady może
jednoosobowo składać oświadczenia woli w zakresie czynności bieżących.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli
we wszelkich sprawach majątkowych Oddziału, uprawniona jest Krajowa Rada.
5. Krajowa Rada może do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 4, upoważnić
członków Regionalnych Rad, z zastrzeżeniem ust. 1. Dla realizacji tych czynności wymagane
jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Regionalnej Rady.
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Tytuł VI
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 32.1. Po wejściu w życie niniejszego statutu oddziały w znaczeniu przyjętym w statucie
wstępują z mocy prawa we wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowych oddziałów Izby.
2. Osoby wybrane do organów oddziałów zachowują swój mandat do następnych
wyborów, z dostosowaniem nazw funkcji do przepisów statutu, według następującej zasady:
1) zarząd regionalnego oddziału staje się Regionalną Radą;
2) przewodniczący zarządu regionalnego oddziału staje się prezesem Regionalnej Rady;
3) zastępca przewodniczącego zarządu staje się zastępcą prezesa Regionalnej Rady;
4) sekretarz zarządu staje się sekretarzem Regionalnej Rady;
5) skarbnik zarządu staje się skarbnikiem Regionalnej Rady;
6) członkowie zarządu stają się członkami Regionalnej Rady.
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Załącznik do statutu
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
wprowadzonego uchwałą Nr 5
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
Biegłych Rewidentów
z dnia 21 marca 2010 r.

Wykaz
regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
istniejących w dniu wejścia w życie statutu
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
Lp.

Oddział Regionalny
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

1

Białystok

2

Bielsko-Biała

3

Bydgoszcz

4

Częstochowa

5

Elbląg

6

Gdańsk

7

Gorzów Wlkp.

8

Katowice

Właściwość miejscowa
(powiaty i miasta na prawach powiatu)
powiaty:
białostocki, bielski grajewski, hajnowski,
kolneński, łomżyński, moniecki, siemiatycki,
sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski,
Białystok, Łomża
powiaty:
bielski, cieszyński, oświęcimski, pszczyński,
suski, wadowicki, żywiecki,
Bielsko-Biała
powiaty:
bydgoski, chojnicki, grudziądzki,
inowrocławski, mogileński, nakielski,
sępoleński, świecki, tucholski, żniński,
Bydgoszcz, Grudziądz
powiaty:
częstochowski, kłobucki, lubliniecki,
myszkowski,
Częstochowa
powiaty:
braniewski, elbląski, kwidzyński, malborski,
nowodworski, sztumski,
Elbląg
powiaty:
gdański, kartuski, kościerski, pucki,
starogardzki, tczewski, wejherowski,
Gdańsk, Gdynia, Sopot
powiaty:
gorzowski, choszczeński, międzychodzki,
międzyrzecki, myśliborski, słubicki,
strzelecko-drezdenecki, sulęciński,
Gorzów Wielkopolski
powiaty:
będziński, bieruńsko-ledziński, gliwicki,
mikołowski, raciborski, rybnicki, tarnogórski,
wodzisławski, zawierciański,
Katowice, Bytom, Chorzów, Dąbrowa
Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno,
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9

Kielce

10

Koszalin

11

Kraków

12

Legnica

13

Lublin

14

Łódź

15

Olsztyn

16

Opole

17

Poznań

Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska,
Siemianowice Śląskie, Sosnowiec,
Świętochłowice, Rybnik, Tychy, Zabrze, Żory
powiaty:
buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki,
konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski,
sandomierski, skarżyski, starachowicki,
staszowski, włoszczowski,
Kielce
powiaty:
białogardzki, bytowski, człuchowski, drawski,
kołobrzeski, koszaliński, lęborski, sławieński,
słupski, szczecinecki, świdwiński, wałecki,
Koszalin, Słupsk
powiaty:
chrzanowski, gorlicki, krakowski, limanowski,
miechowski, myślenicki, nowosądecki,
nowotarski, olkuski, proszowicki, tatrzański,
wielicki,
Kraków, Nowy Sącz
powiaty:
głogowski, jaworski, legnicki, lubiński,
polkowicki, złotoryjski,
Legnica
powiaty:
bialski (podlaski), biłgorajski, chełmski,
hrubieszowski, janowski, krasnostawski,
kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński,
łukowski, opolski (lubelski), parczewski,
puławski, radzyński, rycki, świdnicki,
tomaszowski (lubelski), włodawski, zamojski,
Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość
powiaty:
bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski,
łęczycki, łowicki, łódzki wschodni,
opoczyński, pabianicki, pajęczański,
piotrkowski, poddębicki, radomszczański,
rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski
(mazowiecki), wieluński, wieruszowski,
zduńskowolski, zgierski,
Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice
powiaty:
bartoszycki, działdowski, iławski, kętrzyński,
lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński,
ostródzki, szczycieński,
Olsztyn
powiaty:
brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski,
kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski,
oleski, opolski, prudnicki, strzelecki,
Opole
powiaty:
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18

Radom

19

Rzeszów

20

Suwałki

21

Szczecin

22

Warszawa

23

Włocławek

24

Wrocław

chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki,
gnieźnieński, gostyński, grodziski
(wielkopolski), jarociński, kaliski, kępiński,
kolski, koniński, kościański, krotoszyński,
leszczyński, nowotomyski, obornicki,
ostrowski (wielkopolski), ostrzeszowski,
pilski, pleszewski, poznański, rawicki,
słupecki, szamotulski, śremski, średzki
(wielkopolski), turecki, wągrowiecki,
wrzesiński, złotowski, Poznań, Kalisz, Konin,
Leszno
powiaty:
białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski,
przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński,
Radom
powiaty:
bieszczadzki, brzozowski, jarosławski,
jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski,
leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki,
niżański, przemyski, przeworski, ropczyckosędziszowski, rzeszowski, sanocki,
stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski,
Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg
powiaty:
augustowski, ełcki, giżycki, gołdapski, olecki,
piski, sejneński, suwalski, węgorzewski,
Suwałki
powiaty:
goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński,
łobeski, policki, pyrzycki, stargardzki,
Szczecin, Świnoujście
powiaty:
ciechanowski, garwoliński, gostyniński,
grodziski (mazowiecki), legionowski, łosicki,
makowski, miński, mławski, nowodworski
(mazowiecki), ostrołęcki, ostrowski
(mazowiecki), otwocki, piaseczyński, płocki,
płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtuski,
siedlecki, sierpecki, sochaczewski,
sokołowski, warszawski zachodni, węgrowski,
wołomiński, wyszkowski, żuromiński,
żyrardowski, Warszawa, Ostrołęka, Płock,
Siedlce
powiaty:
aleksandrowski, lipnowski, radziejowski,
rypiński, włocławski,
Włocławek
powiaty:
bolesławiecki, dzierżoniowski, górowski,
jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki,
lubański, lwówecki, milicki, oleśnicki,
oławski, strzeliński, średzki (śląski), świdnicki,
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25

Zielona Góra

26

Toruń

27

Tarnów

trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski,
ząbkowicki, zgorzelecki,
Wrocław, Jelenia Góra
powiaty:
krośnieński, nowosolski, świebodziński,
wschowski, wolsztyński, zielonogórski,
żagański, żarski,
Zielona Góra
powiaty:
brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński,
nowomiejski, toruński, wąbrzeski,
Toruń,
powiaty:
bocheński, brzeski, dąbrowski, dębicki,
tarnowski,
Tarnów
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