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STATUT 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

Preambuła 

 

Biegły rewident jest zawodem zaufania publicznego. Biegli rewidenci stanowią samorząd 

zawodowy, do którego przynależność jest obowiązkowa. Samorząd zawodowy biegłych 

rewidentów uczestniczy w sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, 

w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, a także reprezentuje swoich członków 

oraz chroni ich interesy zawodowe. 

 

Tytuł I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.1. Polska Izba Biegłych Rewidentów jest samorządem zawodowym biegłych 

rewidentów, utworzonym na podstawie ustawy, w oparciu o art. 17 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, który działa na podstawie ustawy i niniejszego statutu.  

2. Statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 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. 

 

§ 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302); 

2) statucie – należy przez to rozumieć niniejszy statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów; 

3) podstawowych zasadach gospodarki finansowej – należy przez to rozumieć podstawowe 

zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, o których mowa 

w art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy, uchwalane przez Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów; 
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4) biegłym rewidencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wpisaną do rejestru 

biegłych rewidentów na podstawie przepisów ustawy; 

5) Izbie – należy przez to rozumieć Polską Izbę Biegłych Rewidentów; 

6) Zjeździe – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, o którym 

mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwoływany w trybie art. 27 ust. 1 oraz art. 27 ust. 3 

i 5 ustawy; 

7) bezwzględnej większości głosów – należy przez to rozumieć większość osiągniętą, gdy 

podczas głosowania liczba oddanych głosów „za”, jest większa od sumy oddanych 

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;  

8) zwykłej większości głosów – należy przez to rozumieć większość osiągniętą, gdy 

podczas głosowania liczba oddanych głosów „za”, jest większa od liczby oddanych 

głosów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie wlicza się;  

9) Krajowej Radzie – należy przez to rozumieć Krajową Radę Biegłych Rewidentów; 

10) Oddziale – należy przez to rozumieć regionalny oddział Izby; 

11) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć organ Oddziału, zwołany w trybie 

zwyczajnym lub nadzwyczajnym; 

12) Regionalnej Radzie – należy przez to rozumieć Regionalną Radę Biegłych Rewidentów, 

będącą organem Oddziału; 

13) Biurze Izby – należy przez to rozumieć Biuro Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, 

o którym mowa w art. 44 ust. 2 ustawy;  

14) nadzorze publicznym – należy przez to rozumieć nadzór publiczny określony w ustawie; 

15) środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) umożliwiające przekazywanie 

obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym; 

16) trybie zdalnym – należy przez to rozumieć sposób porozumiewania się z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej; 

17)  trybie hybrydowym – należy przez to rozumieć sposób porozumiewania się, w którym 

część uczestników wykorzystuje środki komunikacji elektronicznej. 
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Tytuł II 

Tryb działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

§ 3.1. 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, ochrona interesów zawodowych biegłych 

rewidentów oraz wzmacnianie roli samorządu zawodowego w społeczeństwie. 

2. Izba działa w sposób jawny i transparentny. 

 

§ 4.1. Zadania Izby obejmują następujące segmenty: 

1) działalność samorządową – w szczególności w zakresie: 

a) kształtowania wizerunku biegłego rewidenta jako osoby wykonującej zawód 

zaufania publicznego, 

b) reprezentowania członków i ochrony ich interesów zawodowych, 

c) utrzymywania wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych biegłych 

rewidentów, 

d) integracji biegłych rewidentów, 

e) prowadzenia rejestru biegłych rewidentów, 

f) działań mających na celu kształtowanie wizerunku Izby, 

g) przedstawiania właściwym organom państwowym wniosków w zakresie stanowienia 

i stosowania prawa związanego z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, 

a w szczególności dotyczącego sprawozdawczości finansowej oraz rewizji 

finansowej, 

h) współdziałania z innymi organizacjami i samorządami, w tym zawodów zaufania 

publicznego, działającymi w kraju i za granicą; 

2) działalność zleconą w ramach nadzoru publicznego określonego ustawą;  

3) obsługę postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów 

w zakresie ustalonym ustawą.  

2. Izba może prowadzić działalność wydawniczą, oświatową i szkoleniową. 

3. W uzasadnionych przypadkach Izba może udzielać biegłym rewidentom pomocy 

materialnej. 

4. Izba może zakładać fundacje lub przystępować do fundacji.  
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§ 5. Izba wykonuje zadania przewidziane w ustawie i statucie poprzez organy, zastępców 

Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, Oddziały i ich organy oraz inne podmioty określone 

w statucie.  

 

§ 6. Rokiem obrotowym Izby jest rok kalendarzowy. 

 

§ 7.1. Izba posługuje się nazwą oraz może posługiwać się logotypem. 

2. Biegli rewidenci posługują się legitymacją biegłego rewidenta.  

3. Wzory logotypu i legitymacji biegłego rewidenta określa uchwałami Krajowa Rada. 

4. Izba może posługiwać się pieczęcią urzędową. 

 

§ 8. Izba może nadawać odznaczenia zasłużonym biegłym rewidentom, a także innym 

osobom i instytucjom zgodnie z regulaminem ustalonym przez Krajową Radę. 

 

Tytuł III 

Struktura organizacyjna Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

§ 9. W strukturze organizacyjnej Izby funkcjonują: członkowie Izby, organy Izby, 

Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów, Biuro Izby oraz Oddziały i ich organy. 

 

Dział I 

Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki 

 

§ 10. Członkami Izby są biegli rewidenci. 

 

§ 11. Członkowie Izby mają prawo w szczególności do: 

1) uczestniczenia w pracach Izby; 

2) zgłaszania wniosków i postulatów w przedmiocie działalności Izby; 

3) korzystania z pomocy Izby w ramach jej statutowych działań; 

4) realizacji czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby; 

5) posługiwania się znakiem graficznym (logotypem) Izby; 

6) dostępu do informacji o działalności Izby niezbędnej do oceny działalności Izby i jej 

organów, a także Oddziałów i ich organów; 
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7) udziału w charakterze obserwatora w transmisji części jawnej obrad Krajowej Rady, jeśli 

zgłoszą swoją obecność do Biura Izby nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym 

terminem posiedzenia Krajowej Rady. 

 

§ 12. Członkowie Izby zobowiązani są w szczególności do: 

1) postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem; 

2) dbania o zachowanie nieposzlakowanej opinii; 

3) kształtowania wizerunku biegłego rewidenta jako zawodu zaufania publicznego; 

4) przestrzegania przepisów ustawy, statutu, zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów 

i uchwał organów Izby; 

5) stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych; 

6) regularnego opłacania składek członkowskich; 

7) aktualizowania swoich danych osobowych w ewidencjach, prowadzonych przez Izbę 

zgodnie z ustawą, uchwałami Krajowej Rady i przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

Dział II 

Organy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 13. Organami Izby są: 

1) Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów; 

2) Krajowa Rada Biegłych Rewidentów; 

3) Krajowa Komisja Rewizyjna; 

4) Krajowy Sąd Dyscyplinarny; 

5) Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny. 

 

§ 14. Mandat członka organu Izby, o którym mowa w § 13 pkt 2 – 5, wygasa przed 

upływem kadencji w przypadku: 

1) śmierci biegłego rewidenta; 

2) skreślenia z rejestru biegłych rewidentów; 

3) rezygnacji; 

4) odwołania przez Zjazd. 
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§ 15.1. Członkowie organów Izby, zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, 

Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów i jego zastępcy oraz członkowie komisji 

Krajowej Rady, o których mowa w § 25 ust. 2, powinni wyłączyć się z działań, w których 

może wystąpić konflikt interesów pomiędzy nimi a Izbą. 

2. W związku z pełnieniem funkcji członkowie organów Izby, zastępcy Krajowego 

Rzecznika Dyscyplinarnego, Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów i jego zastępcy 

oraz członkowie komisji Krajowej Rady, mogą otrzymywać wynagrodzenia i inne 

świadczenia na zasadach określonych w podstawowych zasadach gospodarki finansowej. 

 

Rozdział 2 

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów 

 

§ 16.1. Zjazd zwołuje Krajowa Rada, jeżeli wynika to z ustawy lub statutu. 

2. Krajowa Rada opracowuje projekt regulaminu obrad Zjazdu.  

3. Obrady Zjazdu otwiera Prezes Krajowej Rady i prowadzi je do czasu wyboru 

przewodniczącego Zjazdu. W razie nieobecności Prezesa Krajowej Rady obrady otwiera 

zastępca prezesa lub wyznaczony członek ustępującej Krajowej Rady. 

4. W otwarciu Zjazdu mogą brać udział goście zaproszeni przez Krajową Radę. 

5. Dla ważności Zjazdu wymaga się udziału w nim co najmniej połowy liczby delegatów 

na Zjazd. 

 

§ 17.1. Delegatami na Zjazd są biegli rewidenci wybrani przez Walne Zgromadzenia.   

2. Delegat na Zjazd bierze osobiście udział w Zjeździe.  

3. Zasady wyboru i liczbę delegatów na 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. 

 

§ 18.1. Zjazd przyjmuje porządek obrad i uchwala regulamin obrad, który określa 

w szczególności szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania wyborów do organów Izby, 

o których mowa w § 13 pkt 2 – 5. 

2. Zjazd może przyjąć do porządku obrad sprawy zgłoszone przez delegatów na Zjeździe, 

nie ujęte w porządku obrad proponowanym przez Krajową Radę, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do Zjazdu zwołanego w trybie nadzwyczajnym. 
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§ 19.1. Zjazd uchwala w szczególności: 

1) statut; 

2) podstawowe zasady gospodarki finansowej; 

3) program działania Izby; 

4) zasady ustalania składek członkowskich. 

2. Podstawowe zasady gospodarki finansowej obejmują w szczególności zasady 

dotyczące: 

1) planowania finansowego; 

2) finansowania działalności Izby, w tym Oddziałów oraz lokowania wolnych środków 

pieniężnych; 

3) wynagradzania za czynności wykonane w związku z realizacją zadań Izby. 

3. Program działania Izby zawiera cele i zadania na kadencję, wynikające z misji Izby. 

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy, Zjazd 

podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy udziale 

ponad połowy liczby delegatów na Zjazd.  

 

§ 20.1. Wybory na Prezesa Krajowej Rady odbywają się w głosowaniu tajnym, 

bezpośrednim, przy udziale w głosowaniu ponad połowy liczby delegatów na Zjazd. 

2. Delegat oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na liście 

do głosowania. 

3. Za głos nieważny uważa się głos oddany na więcej niż jednego kandydata lub nie 

oddany na żadnego kandydata. 

4. Na Prezesa Krajowej Rady wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż 

połowę ważnie oddanych głosów. 

5. W przypadku niewybrania Prezesa Krajowej Rady w pierwszej turze głosowania, 

przeprowadza się ponowne głosowanie, według zasad określonych w ust. 1 do 4, z udziałem 

dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów.  

6. W przypadku otrzymania przez kandydatów w drugiej turze głosowania równej liczby 

ważnie oddanych głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania według zasad 

określonych w ust. 1 do 5, do momentu, w którym jeden z kandydatów otrzyma większą 

liczbę głosów. 

7. Przed każdą turą głosowań dopuszcza się możliwość krótkich wystąpień kandydatów.  
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8. Kandydaci na Prezesa Krajowej Rady, niewybrani przez Zjazd do pełnienia tej funkcji, 

mogą kandydować do organów Izby oraz na zastępców Krajowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego.  

9. Zjazd wybiera pozostałych członków Krajowej Rady, a także członków: Krajowej 

Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i zastępców Krajowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, bezwzględną większością głosów, 

przy udziale ponad połowy liczby delegatów na Zjazd.  

10. Przed przystąpieniem do wyborów, o których mowa w ust. 9, Zjazd podejmuje 

uchwałę określającą liczbę członków wchodzących w skład organów Izby oraz liczbę 

zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością, przy udziale ponad połowy liczby delegatów na Zjazd. 

11. Za wybranych do organów, o których mowa w ust. 9, oraz na zastępców Krajowego 

Rzecznika Dyscyplinarnego uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą 

liczbę głosów oddanych zgodnie z ust. 9 oraz z uwzględnieniem ust. 10. 

12. W przypadku niewybrania ustalonej liczby członków organów Izby oraz zastępców 

Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, określonej na podstawie ust. 10, przeprowadza się 

wybory uzupełniające według zasad określonych w ust. 9 i 11. 

13. Wybory na Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego odbywają się w głosowaniu 

tajnym, bezpośrednim, przy udziale ponad połowy liczby delegatów na Zjazd. Do wyborów 

na Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego przepisy § 20 ust. 2 – 8 stosuje się odpowiednio. 

14. Do odwoływania Prezesa Krajowej Rady i członków organów Izby oraz zastępców 

Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 21.1. Jeżeli w toku kadencji liczba członków organów Izby, o których mowa w § 13 

pkt 2 – 5, oraz liczba zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego spadnie poniżej 

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

kandydaci, którzy w ostatnich wyborach uzyskali największą liczbę głosów, niezależnie od 

spełnienia przez kandydata warunku uzyskania bezwzględnej większości głosów.  

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

dokonuje niezwłocznie Krajowa Rada w formie uchwały.  

3. W przypadku, gdyby pomimo zastosowania ust. 1 liczba członków organów Izby oraz 

zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego zmniejszyła się poniżej minimalnej liczby 

określonej w ustawie, przeprowadza się wybory do tych organów Izby na zasadach 

określonych w § 20, z zastrzeżeniem § 28 ust. 4 oraz § 33 ust. 3.  
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§ 22.1.W razie zwołania 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. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy, Krajowa Rada zwołuje 

Zjazd, który odbywa się w terminie do 120 dni od dnia zgłoszenia Krajowej Radzie żądania 

uzasadniającego jego zwołanie. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy, Krajowa Rada zwołuje 

Zjazd, który odbywa się w terminie do 90 dni od dnia zgłoszenia Krajowej Radzie żądania 

uzasadniającego jego zwołanie. 

 

Rozdział 3 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 

 

§ 23.1. Krajowa Rada działa kolegialnie i kieruje działalnością samorządu w okresach 

między Zjazdami. 

2. Krajowa Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona 2 zastępców 

prezesa, sekretarza i skarbnika Krajowej Rady. Przepisy § 20 ust. 1 – 7 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. 

4. Krajowa Rada realizuje zadania Izby, o których mowa w § 4, a w szczególności 

podejmuje działania w zakresie:  

1) kształtowania wizerunku Izby oraz wizerunku biegłego rewidenta jako osoby 

wykonującej zawód zaufania publicznego; 

2) ochrony interesów zawodowych, jak i integracji biegłych rewidentów; 

3) zapewnienia wysokiego poziomu jakości wykonywania zawodu biegłego rewidenta,  

w tym efektywnego stosowania technik informatycznych i środków komunikacji 

elektronicznej w pracy biegłego rewidenta; 

4) opracowywania i wydawania materiałów szkoleniowych, w tym dla kandydatów na 

biegłych rewidentów; 

5) działalności zleconej w ramach nadzoru publicznego określonego ustawą; 
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6) prowadzenia rejestru biegłych rewidentów i wydawania zaświadczeń o wpisie do tego 

rejestru. 

5. Do zadań Krajowej Rady należy również: 

1) opracowywanie i przedkładanie Zjazdowi projektu programu działania Izby na kolejną 

kadencję; 

2) współpraca z Oddziałami; 

3) współpraca z Komisją Egzaminacyjną; 

4) nadzór nad rejestrami zawartych umów; 

5) współpraca z innymi organizacjami, samorządami, w tym zawodów zaufania 

publicznego;  

6) monitorowanie i analizowanie rynku audytorskiego oraz podejmowanie odpowiednich 

działań zgodnie z misją i programem działania Izby; 

7) opracowanie regulaminu działania Oddziałów. 

6. Na stronie internetowej Izby Krajowa Rada zamieszcza informacje dostępne publicznie 

oraz dostępne wyłącznie dla członków samorządu, po zalogowaniu. 

7. Informacje dostępne publicznie obejmują w szczególności: 

1) krajowe standardy wykonywania zawodu, krajowe standardy kontroli jakości, zasady 

etyki zawodowej biegłych rewidentów;  

2) ujednolicone teksty statutu oraz podstawowych zasad gospodarki finansowej ogłaszane 

niezwłocznie po wejściu w życie zmian dokonanych w nich przez Zjazd; 

3) roczne sprawozdanie finansowe Izby i sprawozdanie biegłego rewidenta z badania tego 

sprawozdania – w ciągu 7 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;  

4) roczne sprawozdanie z działalności Komisji Egzaminacyjnej; 

5) zasady rekrutacji osób zatrudnianych w Izbie; 

6) zasady wyłaniania dostawców materiałów i towarów oraz wykonawców usług;  

7) wyniki przetargów na wykonanie dostaw i usług. 

8. Informacje dostępne dla członków samorządu, po zalogowaniu, obejmują 

w szczególności: 

1) wewnętrzne akty normatywne dotyczące wykonywania zawodu oraz przynależności 

do samorządu; 

2) zasady funkcjonowania i zarządzania Izbą, w tym regulamin organizacyjny Biura Izby ze 

strukturą organizacyjną oraz regulamin wynagradzania; 

3) roczny plan finansowy i sprawozdanie z jego wykonania;  
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4) wysokość rocznych wypłaconych wynagrodzeń ze wszystkich tytułów członkom 

organów Izby i Oddziałów; 

5) opinię Krajowej Komisji Rewizyjnej do rocznego sprawozdania finansowego – w ciągu 

7 dni od jego zatwierdzenia;  

6) roczne sprawozdania z działalności organów Izby, a także roczną informację 

z działalności Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów; 

7) informacje Krajowej Komisji Rewizyjnej, o których mowa w § 30 ust. 3 – w ciągu 7 dni 

od dnia ich przedstawienia Krajowej Radzie; 

8) opinię Krajowej Komisji Rewizyjnej w zakresie wykonania rocznego planu finansowego 

– w ciągu 7 dni od dnia ich przedstawienia Krajowej Radzie; 

9) protokoły z posiedzeń Krajowej Rady; 

10) informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji, o których mowa w § 27; 

11) uwagi Izby do projektów aktów normatywnych. 

 

§ 24. Poza sprawami określonymi w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy, Krajowa Rada, 

podejmuje uchwały w szczególności w sprawach:  

1) zaciągania kredytów i pożyczek; 

2) zaciągania innych zobowiązań przekraczających dziesięciokrotność ostatniego rocznego 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;  

3) udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu Krajowej Rady; 

4) przyjęcia polityki zatrudniania i wynagradzania pracowników Biura Izby; 

5) przyjęcia regulaminu i struktury organizacyjnej Biura Izby; 

6) tworzenia fundacji oraz przystępowanie do innych fundacji; 

7) powołania i likwidacji niepublicznych placówek oświatowych w ramach struktury Izby. 

 

§ 25.1. Krajowa Rada uchwala regulamin działania Krajowej Rady określający 

szczegółowo zasady i tryb jej działania, po zasięgnięciu opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

Krajowa Rada uchwala również regulamin działania Oddziałów, po zasięgnięciu opinii 

Oddziałów.  

2. W celu wykonywania zadań, stosownie do potrzeb, Krajowa Rada powołuje komisje, 

określając ich skład osobowy, zakres i tryb działania, oraz je rozwiązuje. Komisje pełnią 

funkcje doradczo-eksperckie w zakresie zleconych zadań. W komisjach, poza członkami 

Krajowej Rady, mogą zasiadać biegli rewidenci wskazani przez Krajową Radę lub 
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rekomendowani przez Rady Regionalne, posiadający odpowiednie kompetencje w postaci 

wiedzy i doświadczenia do realizacji celów komisji. Komisją kieruje wyznaczony członek 

Krajowej Rady.  

 

§ 26.1. 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.  

2. Krajowa Rada podejmuje uchwały i wydaje postanowienia w toku postępowania 

administracyjnego bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Do podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w § 27 ust. 1 oraz w przypadkach 

przewidzianych w podstawowych zasadach gospodarki finansowej, wymagana jest większość 

¾ głosów.  

4. Krajowa Rada może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

5. Uchwały Krajowej Rady mogą być podejmowane w trybie obiegowym na zasadach 

określonych w art. 43a ust. 2 – 3 ustawy. 

6. Na zaproszenie Krajowej Rady w posiedzeniach Krajowej Rady mogą uczestniczyć 

osoby niebędące jej członkami, z zastrzeżeniem: § 30 ust. 4, § 32 ust. 4, § 33 ust. 4, § 34 

ust. 12 oraz § 41 ust. 8. 

7. Z każdego posiedzenia Krajowej Rady sporządza się protokół, który podpisuje Prezes 

Krajowej Rady oraz sekretarz Krajowej Rady. Protokół ten zamieszcza się na stronie 

internetowej Izby, w części dostępnej po zalogowaniu, w terminie nie późniejszym niż dwa 

tygodnie od dnia przyjęcia protokołu przez Krajową Radę. 

8. Krajowa Rada, w sprawach, które uzna za istotne dla ogółu biegłych rewidentów lub 

firm audytorskich, może zasięgać opinii członków Izby. 

 

§ 27.1. Krajowa Rada konsultuje z członkami Izby uchwały w sprawie: 

1) nabycia, zbycia, zamiany lub obciążania nieruchomości o wartości przekraczającej 

dziesięciokrotność ostatniego rocznego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 

w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, jeżeli kwota wszystkich zaciągniętych kredytów 

i pożyczek przekracza dziesięciokrotność ostatniego rocznego przeciętnego 
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wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego;  

3) udzielenia poręczenia i gwarancji, jeżeli kwota wszystkich udzielonych poręczeń 

i gwarancji przekracza łącznie dziesięciokrotność ostatniego rocznego przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego; 

4) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec organizacji gospodarczych i społecznych 

oraz międzynarodowych organizacji zawodowych, wynikającego w szczególności 

z członkostwa w tych organizacjach, na kwotę przekraczającą dwudziestokrotność 

ostatniego rocznego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

5) tworzenia fundacji i przystępowania do fundacji.  

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, obejmują: 

1) przekazanie projektu uchwały do zaopiniowania pozostałym organom Izby oraz 

Regionalnym Radom; 

2) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Izby, w części dostępnej po 

zalogowaniu 

– wraz ze wskazaniem terminu na zgłaszanie uwag. 

3. Krajowa Rada w ciągu 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, publikuje 

na stronie internetowej Izby – w części dostępnej po zalogowaniu – informację o wynikach 

przeprowadzonych konsultacji.  

 

§ 28.1. 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, 

międzynarodowych organizacji zawodowych oraz innych podmiotów, osób fizycznych 

i prawnych w zakresie udzielonych upoważnień przez Krajową Radę; 

2) udziela pełnomocnictw prezesom Regionalnych Rad do pełnienia funkcji kierownika 

jednostki; 

3) na wniosek lub w uzgodnieniu z przewodniczącymi organów Izby innych, niż Krajowa 

Rada, podejmuje decyzje zapewniające obsługę tych organów przez pracowników Biura 

Izby, a w tym decyzje dotyczące: 
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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; 

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, o których mowa w § 13 pkt 2-5, zastępcami Krajowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego oraz Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów i jego zastępcami 

zobowiązani są w terminie 14 dni roboczych od zawarcia umowy przekazać kopię umowy 

Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

 

Rozdział 4 

Krajowa Komisja Rewizyjna 

 

§ 29.1. Krajowa Komisja Rewizyjna kontroluje finansową działalność Izby oraz 

wykonanie uchwał podjętych na Zjeździe, kierując się zasadami celowości, rzetelności 

i gospodarności. 
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2. Do uchwał podejmowanych przez Krajową Komisję Rewizyjną stosuje się 

odpowiednio przepisy § 26 ust. 1 i 2. 

3. Krajowa Komisja Rewizyjna może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

4. Uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane w trybie obiegowym 

na zasadach określonych w art. 43a ust. 2 – 3 ustawy. 

5. Krajowa Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona 

przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Przepisy § 20 ust. 1 – 7 stosuje się 

odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru na wymienione 

funkcje. 

  

§ 30.1. Krajowa Komisja Rewizyjna, realizując zadania określone w art. 32 ust. 2 pkt 1 

ustawy, z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów Izby, przeprowadza kontrole 

planowe i doraźne. 

2. Informację o wyniku przeprowadzonej kontroli planowej albo doraźnej Krajowa 

Komisja Rewizyjna niezwłocznie po jej zakończeniu przedstawia Krajowej Radzie. 

3. Krajowa Komisja Rewizyjna przedstawia Krajowej Radzie informacje podsumowujące 

o wynikach kontroli działalności finansowej Izby za I półrocze oraz za II półrocze roku 

obrotowego w terminie 90 dni po upływie danego półrocza. Informacja o wynikach kontroli 

Krajowej Komisji Rewizyjnej za II półrocze zawiera również podsumowanie wyników 

kontroli za cały rok obrotowy. 

4. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej lub inny upoważniony przez niego 

członek Komisji ma prawo brać udział w obradach Krajowej Rady i uczestniczyć w dyskusji. 

5. Szczegółowe zasady działania Krajowej Komisji Rewizyjnej określa regulamin 

działania Krajowej Komisji Rewizyjnej, uchwalony przez ten organ, po zasięgnięciu opinii 

Krajowej Rady. 

 

§ 31.1. Za rażące naruszenie przepisów prawa w działalności finansowej lub statutowej 

Izby, uznaje się w szczególności: 

1) podjęcie przez Krajową Radę uchwały, o której mowa w § 27 ust. 1, z pominięciem przez 

Krajową Radę procedury konsultacyjnej, o której mowa w § 27; 

2) nieprzyjęcie rocznego planu finansowego na rok następny w terminie do dnia 31 grudnia. 
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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 zwołania 

Zjazdu. 

 

Rozdział 5 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny 

 

§ 32.1. Krajowy Sąd Dyscyplinarny realizuje zadania, o których mowa w ustawie.  

2. Krajowy Sąd Dyscyplinarny na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona 

przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Przepisy § 20 ust. 1 – 7 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.  

 

Rozdział 6 

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny 

 

§ 33.1. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny wykonuje swoje zadania, o których mowa 

w ustawie, przy pomocy zastępców. 

2. Kadencja zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego trwa przez okres kadencji 

Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego. 

3. 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. 

4. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny lub upoważniony przez niego zastępca Krajowego 

Rzecznika Dyscyplinarnego ma prawo brać udział w obradach Krajowej Rady i uczestniczyć 

w dyskusji. 
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Dział III 

Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów 

 

§ 34.1. W celu realizacji zadań Izby, Krajowa Rada powołuje i odwołuje Krajowego 

Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów oraz jego zastępców. 

2. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów wykonuje swoje zadania przy pomocy 

od 1 do 3 zastępców. 

3. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów podejmuje działania wspierające 

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 w celu reagowania na występujące 

nieprawidłowości;  

3) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną praw biegłych 

rewidentów; 

4) udzielanie wsparcia biegłym rewidentom w zakresie rozwiązywania spraw spornych przy 

zastosowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów; 

5) udzielanie porad w sporach dotyczących biegłych rewidentów, prowadzonych poza 

samorządem biegłych rewidentów;  

6) pełnienie funkcji przedstawiciela społecznego w postępowaniu sądowym 

i administracyjnym.  

4. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów podejmuje działania z inicjatywy 

własnej lub innego organu Izby. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów może 

również podjąć działania na wniosek biegłego rewidenta, gdy w jego ocenie występują 

okoliczności uzasadniające reprezentowanie go lub ochronę 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 roku następującego po roku, za który zostało 

sporządzone sprawozdanie z działalności.  

8. Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów i zastępcami Krajowego 

Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów mogą zostać powołani wyłącznie biegli rewidenci. 

Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów i jego zastępców powołuje się na czas 

trwania kadencji Krajowej Rady, z zastrzeżeniem, że Krajowy Rzecznik Praw Biegłych 

Rewidentów i jego zastępcy pełnią swoje funkcje do czasu powołania nowego Krajowego 

Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów i jego zastępców.  

9. Mandat Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów lub jego zastępcy wygasa, 

gdy biegły rewident pełniący funkcję Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów lub 

jego zastępcy przestanie być członkiem Izby lub gdy złoży on rezygnację. Krajowa Rada 

odwołuje Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów lub jego zastępcę w przypadku 

ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym.  

10. W przypadku odwołania, rezygnacji, a także zaistnienia zdarzeń losowych lub 

określonych w statucie uniemożliwiających Krajowemu Rzecznikowi Praw Biegłych 

Rewidentów pełnienie funkcji, jeden z zastępców Krajowego Rzecznika Praw Biegłych 

Rewidentów, wyznaczony przez Krajową Radę w drodze uchwały, przejmuje jego obowiązki, 

do czasu powołania przez Krajową Radę nowego Krajowego Rzecznika Praw Biegłych 

Rewidentów. 

11. Nie można łączyć funkcji Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów lub jego 

zastępcy z udziałem w organach Izby, z wyłączeniem Krajowego Zjazdu Biegłych 

Rewidentów. 

12. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów lub upoważniony przez niego 

zastępca Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów ma prawo brać udział w obradach 

Krajowej Rady i uczestniczyć w dyskusji. 

 

Dział IV 

Biuro Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

§ 35.1. Zadaniem Biura Izby jest w szczególności obsługa organizacyjno-kancelaryjna 

organów Izby, Komisji Egzaminacyjnej, Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów 

i jego zastępców oraz komisji Krajowej Rady. 



20 

 

2. Strukturę organizacyjną, zasady działania Biura Izby oraz zakres obsługi Oddziałów 

określa regulamin organizacyjny Biura Izby uchwalony przez Krajową Radę. 

 

Tytuł IV 

Regionalne Oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

Dział I 

Tworzenie, funkcjonowanie i likwidacja Regionalnych Oddziałów  

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

§ 36.1. Oddziały tworzone są przez Krajową Radę w celu realizacji zadań Izby.  

2. Do właściwości rzeczowej Oddziałów należą sprawy objęte przedmiotem działalności 

Izby, prowadzone na terenie właściwości miejscowej Oddziału, niezastrzeżone do wyłącznej 

kompetencji organów Izby, w szczególności: 

1) realizacja zadań wynikających z uchwał podjętych na Zjeździe oraz Walnych 

Zgromadzeniach, a także uchwał Krajowej Rady; 

2) współdziałanie z organami Izby oraz Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych 

Rewidentów;  

3) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej, w szczególności szkoleń 

w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów; 

4) zapewnienie przepływu informacji między biegłymi rewidentami Oddziału a Krajową 

Radą; 

5) współdziałanie z innymi Oddziałami; 

6) integracja biegłych rewidentów; 

7) prowadzenie mediacji pomiędzy biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi oraz 

pomiędzy biegłymi rewidentami a firmami audytorskimi; 

8) współpraca z regionalnymi samorządowymi organizacjami zawodowymi, organizacjami 

społecznymi oraz uczelniami wyższymi; 

9) rekomendowanie biegłych rewidentów Oddziału do komisji Krajowej Rady;  

10) współpraca z firmami audytorskimi; 

11) współpraca z kandydatami na biegłych rewidentów, w tym zwłaszcza w zakresie praktyk 

i aplikacji; 

12) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku Izby oraz wizerunku 

biegłego rewidenta jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego. 
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3. Oddziały funkcjonują zgodnie z administracyjnym podziałem kraju, obejmującym 

jedno, kilka województw lub część województwa.  

4. Oddziały mogą się łączyć i dzielić. Połączenia i podziału dokonuje Krajowa Rada 

w uzgodnieniu z zainteresowanymi Oddziałami. 

5. Likwidacja Oddziału następuje na jego wniosek lub z urzędu.  

6. Wniosek o likwidację Oddziału wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

7. Likwidacja z urzędu następuje w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie wybrało 

Regionalnej Rady lub Komisji Rewizyjnej. 

8. Likwidacja z urzędu, z zastrzeżeniem ust. 9, może nastąpić w przypadku, gdy 

w okresie dwóch kolejnych lat obrotowych: 

1) Oddział nie realizował zadań statutowych lub 

2) koszty pomniejszone o amortyzację nie zostały pokryte przychodami Oddziału, 

a zgromadzone środki pieniężne i ich ekwiwalenty nie wystarczały na sfinansowanie 

deficytu. 

9. Przystąpienie do likwidacji poprzedzone jest analizą przyczyn przeprowadzoną 

z udziałem Regionalnej Rady oraz udzieleniem wyjaśnień. W przypadku gdy likwidowany 

Oddział nie posiada Regionalnej Rady zdania poprzedzającego nie stosuje się. 

10. Decyzję o likwidacji podejmuje Krajowa Rada. 

11. Aktualny wykaz Oddziałów z podaniem ich siedziby i właściwości miejscowej, 

Krajowa Rada publikuje na stronie internetowej Izby. Niezwłocznie po utworzeniu, likwidacji 

albo zaistnieniu innej zmiany dotyczącej Oddziału, Krajowa Rada dokonuje aktualizacji na 

stronie internetowej Izby informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.  

 

§ 37.1. Oddział stanowią biegli rewidenci zamieszkali na terenie działania Oddziału, 

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Zmiana adresu zamieszkania na adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie 

powoduje zmiany przyporządkowania biegłego rewidenta do danego Oddziału.  

3. W uzasadnionych przypadkach biegli rewidenci mogą dokonać zmiany przynależności 

do Oddziału, do którego są przyporządkowani, w uzgodnieniu z Oddziałem przyjmującym. 

4. Zmiany przynależności do Oddziału wchodzą w życie z ostatnim dniem kwartału 

następującego po kwartale, w którym biegły rewident poinformował o zmianie miejsca 

zamieszkania lub wystąpił z wnioskiem o zmianę Oddziału. 
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Dział II 

Organy Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 38.1. Organami Oddziału są: 

1) Walne Zgromadzenie; 

2) Regionalna Rada; 

3) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Regionalnej Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Organy te są 

obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.  

3. Posiedzenia Regionalnej Rady i Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), 

umożliwiających przekazywanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. 

4. Uchwały Regionalnej Rady i Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane w trybie 

obiegowym, po powiadomieniu członków odpowiednio Regionalnej Rady albo Komisji 

Rewizyjnej o treści projektu uchwały i o terminie oddania głosu wyznaczonym odpowiednio 

przez Prezesa Regionalnej Rady albo przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

5. Uchwały Regionalnej Rady i Komisji Rewizyjnej podjęte w trybie obiegowym są 

ważne, jeżeli w wyznaczonym terminie głosy oddała co najmniej połowa członków 

odpowiednio Regionalnej Rady albo Komisji Rewizyjnej. 

6. Uchwały Regionalnej Rady i Komisji Rewizyjnej podjęte w trybie obiegowym 

podpisują odpowiednio Prezes Regionalnej Rady albo przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

7. Członkowie Regionalnych Rad, członkowie Komisji Rewizyjnych oraz członkowie 

komisji Regionalnych Rad, o których mowa w § 41 ust. 6 pkt 2, powinni wyłączyć się 

z działań, w których może wystąpić konflikt interesów pomiędzy nimi a Izbą. 

8. W związku z pełnieniem funkcji członkowie Regionalnych Rad, Komisji Rewizyjnych 

oraz komisji powoływanych przez Regionalne Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie i inne 

świadczenia na zasadach określonych w podstawowych zasadach gospodarki finansowej. 

9. Nie może kandydować do organów Oddziału członek Izby, który został ukarany karą 

określoną w art. 159 ust. 1 pkt 3 – 5 ustawy, do czasu zatarcia kary.  
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10. Mandat członka organu Oddziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wygasa przed 

upływem kadencji w przypadku: 

1) śmierci biegłego rewidenta; 

2) skreślenia z rejestru biegłych rewidentów; 

3) rezygnacji z pełnienia funkcji; 

4) odwołania przez Walne Zgromadzenie. 

 

Rozdział 2 

Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów 

 

§ 39.1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Oddziału. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co 4 lata, zwoływane jest przez 

Regionalną Radę, nie później niż 8 tygodni przed terminem Zjazdu. 

3. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu mniej niż 50% członków Oddziału, 

Walne Zgromadzenie zwoływane jest ponownie. Zwołane ponownie Walne Zgromadzenie 

odbywa się bez względu na frekwencję. 

4. Zwołane ponownie Walne Zgromadzenie odbywa się w tym samym dniu lub w ciągu 

30 dni po terminie poprzedniego Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o pierwszym 

terminie podawany jest termin ponownego Walnego Zgromadzenia. 

5. Biegły rewident bierze osobiście udział w Walnym Zgromadzeniu.  

6. 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) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Regionalnej Rady i Komisji Rewizyjnej; 

3) udzielanie absolutorium członkom ustępującej Regionalnej Rady oraz Komisji 

Rewizyjnej; 

4) wybór prezesa Regionalnej Rady;  

5) ustalenie liczby członków Regionalnej Rady i Komisji Rewizyjnej, z uwzględnieniem 

odpowiednio § 41 ust. 1 oraz § 43 ust. 1; 

6) wybór członków Regionalnej Rady i Komisji Rewizyjnej; 

7) wybór delegatów na Zjazd w liczbie wynikającej z uchwały Krajowej Rady; 

8) uchwalanie programu działania Oddziału; 

9) zgłaszanie postulatów do rozpatrzenia przez Zjazd lub inne organy Izby; 

10) podjęcie uchwały w sprawie wniosku o likwidację Oddziału. 



24 

 

7. W sprawach, o których mowa w ust. 6 pkt 1 – 3, 5 i 8 – 10 Walne Zgromadzenie 

podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę 

o przyjęciu głosowania tajnego, zwykłą większością głosów, przy udziale ponad połowy 

liczby członków Oddziału uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.  

8. Wybory, o których mowa w ust. 6 pkt 4, są bezpośrednie oraz odbywają się 

w głosowaniu tajnym, przy udziale ponad połowy liczby członków Oddziału uczestniczących 

w Walnym Zgromadzeniu. Przepisy § 20 ust. 2 – 8 stosuje się odpowiednio. 

9. Wybory, o których mowa w ust. 6 pkt 6 i 7, są bezpośrednie oraz odbywają się 

w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy udziale w głosowaniu ponad połowy 

liczby członków Oddziału uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia.  

10. Za wybranych do organów Oddziału oraz na delegatów, uważa się tych kandydatów, 

którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, do wyczerpania składu osobowego, 

o którym mowa odpowiednio w ust. 6 pkt 5 i 7. 

11. Jeżeli w toku kadencji liczba członków organów Oddziału, o których mowa w § 38 

ust. 1 pkt 2 i 3, 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.  

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

dokonuje niezwłocznie Regionalna Rada w formie uchwały.  

13. W przypadku, gdyby pomimo zastosowania ust. 11 liczba członków organów 

Oddziału zmniejszyła się poniżej minimalnej liczby określonej w statucie, przeprowadza się 

wybory do tych organów Oddziału.  

14. 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, 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. 

 

§ 40.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Regionalną Radę: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na wniosek co najmniej 10 % liczby biegłych rewidentów należących do Oddziału; 

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału z powodu rażącego naruszenia prawa 

w działalności finansowej lub statutowej Oddziału;  
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4) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej z powodu rażącego naruszenia prawa 

w działalności finansowej lub statutowej Oddziału, w tym z powodu niewykonywania 

zadań przez Komisję Rewizyjną; 

5) na wniosek Krajowej Rady. 

2. Regionalna Rada zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbywa się nie 

później niż w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

3. W razie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie ust. 1 pkt 2 – 5 

Regionalna Rada może ponad żądanie uzasadniające jego zwołanie określić dodatkowy 

zakres spraw, dla których zostało zwołane Walne Zgromadzenie. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 

zostało zwołane. 

 

Rozdział 3 

Regionalna Rada Biegłych Rewidentów 

 

§ 41.1. Regionalna Rada składa się z 4 do 7 członków, w tym prezesa Regionalnej Rady. 

2. Regionalna Rada wybiera ze swojego grona zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika 

Regionalnej Rady. Przepis § 20 ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio. 

3. Regionalna Rada działa kolegialnie i kieruje działalnością Oddziału między Walnymi 

Zgromadzeniami. 

4. Regionalna Rada reprezentuje Oddział wobec organów państwowych 

i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych na terenie 

działania Oddziału, przy uwzględnieniu § 46 ust. 6.  

5. Do zadań Regionalnej Rady należy w szczególności: 

1) przygotowanie Walnego Zgromadzenia i jego zwoływanie; 

2) opracowywanie harmonogramu działania i rocznych planów finansowych Oddziału oraz 

sprawozdań z ich wykonania; 

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału; 

4) podejmowanie innych uchwał, które uzna za celowe dla właściwego funkcjonowania 

Oddziału; 

5) współpraca z terenowymi organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami 

naukowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi; 

6) rekomendowanie biegłych rewidentów Oddziału do komisji Krajowej Rady oraz 

instytucji, w których reprezentowani są biegli rewidenci;  
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7) prowadzenie strony internetowej Oddziału.  

 6. W celu wykonywania zadań Oddziału, o których mowa w ust. 5, 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 – określając zasady ich funkcjonowania:  

a) zespoły terenowe, 

b) kluby środowiskowe. 

 7. Prezes Regionalnej Rady w szczególności: 

1) reprezentuje Regionalną Radę wobec członków Oddziału, organów Izby i osób trzecich; 

2) wypełnia obowiązki kierownika jednostki na podstawie pełnomocnictw, o których mowa 

w § 28 ust. 1 pkt 2; 

3) kieruje pracami Regionalnej Rady, w tym w szczególności: 

a) zwołuje posiedzenia Regionalnej Rady i proponuje porządek posiedzeń, 

b) podpisuje uchwały Regionalnej Rady. 

 8. Prezes Regionalnej Rady lub inny upoważniony przez niego członek Regionalnej Rady 

ma prawo brać udział w obradach Krajowej Rady i uczestniczyć w dyskusji. 

 9. 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. 

 

§ 42.1. Regionalna Rada podejmuje uchwały w sprawach innych niż osobowe 

w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Regionalnej Rady. 

W sprawach innych niż osobowe o głosowaniu tajnym decyduje Regionalna Rada. 

 2. Regionalna Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.  

 3. Regionalna Rada odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem. 

W okresie między Walnymi Zgromadzeniami nadzór nad działalnością Regionalnej Rady 

sprawuje Krajowa Rada.   

 4. Regionalna Rada przedkłada Krajowej Radzie roczne plany finansowe sporządzone 

zgodnie z podstawowymi zasadami gospodarki finansowej. 

 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. 
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Rozdział 4 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 43.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków. Komisja wybiera ze swego grona 

przewodniczącego. Przepisy § 20 ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio, przy czym dotyczy to 

także odwołania i ponownego wyboru na stanowisko przewodniczącego. 

 2. Komisja Rewizyjna: 

1) przeprowadza kontrole planowe i doraźne działalności finansowej Oddziału i wykonania 

przez Oddział uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Zjazd; 

2) przeprowadza kontrole zlecone przez Krajową Komisję Rewizyjną dotyczące Oddziału; 

3) przedstawia wnioski z kontroli, o których mowa w pkt 1 i 2, Regionalnej Radzie 

i Krajowej Komisji Rewizyjnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po jej 

zakończeniu; 

4) sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada je Krajowej Komisji 

Rewizyjnej w terminie 60 dni po zakończeniu roku obrotowego; 

5) przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu;  

6) przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wniosek w sprawie udzielenia absolutorium 

Regionalnej Radzie. 

 3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. 

4. W przypadku niewykonywania zadań przez Komisję Rewizyjną jej kompetencje 

przejmuje Krajowa Komisja Rewizyjna. 

 

Tytuł V 

Sposób finansowania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

 § 44.1. Izba finansuje swoją działalność ze składek członkowskich, dochodów z własnej 

działalności, z kwoty, o której mowa w art. 55a ustawy oraz pozostałych przychodów, w tym 

darowizn, spadków i zapisów. 

 2. Działalność Oddziałów jest finansowana zgodnie z podstawowymi zasadami 

gospodarki finansowej i uchwałami Krajowej Rady, w szczególności z: 

1) części składek członkowskich biegłych rewidentów; 

2) przychodów z działalności własnej oraz pozostałych przychodów Oddziałów; 
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3) części przychodów Izby, innych niż wymienione w pkt 1 i 2; 

4) niewykorzystanych przez Oddziały środków z lat poprzednich; 

5) części niewykorzystanych przez Izbę środków z lat poprzednich, przeznaczonej na 

dofinansowanie działalności Oddziałów na mocy uchwały Krajowej Rady. 

 

 § 45.1. Izba tworzy fundusz podstawowy (statutowy). 

 2. Izba może tworzyć fundusze celowe.  

 3. Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu podstawowego (statutowego) oraz 

funduszy celowych regulują podstawowe zasady gospodarki finansowej.  

4. Izba tworzy fundusze specjalne na podstawie odrębnych przepisów.  

 

 

Tytuł VI 

Sposób składania oświadczeń woli w imieniu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

 § 46.1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby we wszystkich sprawach 

przekraczających bieżącą działalność konieczne jest współdziałanie i podpisy dwóch 

członków Krajowej Rady upoważnionych przez Krajową Radę, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 2. Dla realizacji czynności wymienionych w § 27 wymagane jest współdziałanie 

i podpisy dwóch członków Krajowej Rady upoważnionych każdorazowo w tym celu przez 

Krajową Radę. 

3. Zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictw oraz składanie oświadczeń woli 

w sprawach 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 w przypadku Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego 

jego podpis. Realizacja czynności powyżej kwoty określonej w Regulaminie działania 

Krajowej Rady wymaga uzyskania akceptacji Krajowej Rady. 

4. Dla realizacji czynności, o których mowa w ust. 3, Prezes Krajowej Rady może 

jednoosobowo składać oświadczenia woli w zakresie czynności bieżących. 

 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli 

we wszelkich sprawach majątkowych Oddziału, uprawniona jest Krajowa Rada. 

 6. Krajowa Rada może do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 5, upoważnić 

członków Regionalnych Rad, z zastrzeżeniem ust. 2. Dla realizacji tych czynności wymagane 

jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Regionalnej Rady. 
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Tytuł VII 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 47.1. Uchwały i postanowienia organów Izby oraz uchwały organów Oddziałów 

wydane do dnia wejścia w życie statutu zachowują moc.  

2. Osoby wybrane do organów Izby, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy, 

osoby wybrane na zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego zachowują swój mandat 

do następnych wyborów.  

3. Osoby wybrane do organów Oddziałów zachowują swój mandat do następnych 

wyborów. 

4. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów i jego zastępcy powołani w trakcie 

kadencji 2019-2023 pełnią swoje funkcje do końca kadencji Krajowej Rady, z zastrzeżeniem, 

że Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów i jego zastępcy pełnią swoje funkcje do 

czasu powołania nowego Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów i jego zastępców.  

5. Po wejściu w życie statutu dotychczas funkcjonujące Oddziały kontynuują swoją 

działalność do czasu podjęcia ewentualnych decyzji zmieniających zgodnie ze statutem. 

6. Termin, o którym mowa w § 39 ust. 2, liczy się od dnia ostatniego Walnego 

Zgromadzenia, które odbyło się zgodnie ze statutem Izby, który traci moc na podstawie § 2 

uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 6 września 

2022 r. w sprawie statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 


