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PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR … 

IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów 

Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

w Warszawie 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia propozycji nowego statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów  

do przedłożenia na IX Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów 

 

Na podstawie § 27.1 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 

21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów  zmienionej uchwałą 

Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą 

statut Krajowej Izby Biegłych oraz uchwałami Nr 3/2018 do 6/2018 Nadzwyczajnego 

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

uchwały w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów – IX Walne Zgromadzenie 

Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie uchwala:  

 

§ 1 

Zobowiązuje się delegatów do przedłożenia na IX Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów 

projektu statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

https://www.pibr.org.pl/assets/file/141,VIII-KZBR-uchwala-46-statut-KIBR-zalacznik.pdf
https://www.pibr.org.pl/assets/file/141,VIII-KZBR-uchwala-46-statut-KIBR-zalacznik.pdf
https://www.pibr.org.pl/assets/file/141,VIII-KZBR-uchwala-46-statut-KIBR-zalacznik.pdf
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Załącznik nr 1 do uchwały nr …… z dnia 11 kwietnia 2019r.r  

            IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów 

            Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie 

 
 

 
 

STATUT  

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 
Preambuła 

 

Biegły rewident jest zawodem zaufania publicznego. Cechą charakterystyczną tego zawodu 

jest przyjęcie odpowiedzialności za działanie w interesie publicznym. Samorząd jest 

obowiązkowym zrzeszeniem biegłych rewidentów utworzonym w celu sprawowania pieczy 

nad należytym wykonywaniem tego zawodu, w granicach interesu publicznego i dla jego 

ochrony. 

 

Tytuł I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.1. Polska Izba Biegłych Rewidentów, zwana dalej „Izbą” jest samorządem zawodowym 

biegłych rewidentów, utworzonym na podstawie art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz. U. poz. 1089 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, który działa na podstawie ustawy 

i niniejszego statutu. 

2. Statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwany dalej „Statutem”, określa w 

szczególności: 

1) tryb tworzenia  Izby 

2) tryb i zakres działania  Izby; 

3) strukturę organizacyjną Izby; 

4) funkcjonowanie regionalnych oddziałów Izby 

5) sposób finansowania Izby; 

6) sposób składania oświadczeń woli w imieniu Izby. 

 

§ 2. Przez użyte w Statucie poniższe określenia należy rozumieć:  

1) biegły rewident – osobę fizyczną wpisaną do publicznego rejestru biegłych rewidentów na 

podstawie przepisów ustawy; 

2) Zjazd – Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów  zwołany w trybie zwyczajnym lub 

nadzwyczajnym; 

3) Krajowa Rada – Krajową Radę Biegłych Rewidentów; 

4) Oddział – regionalny Oddział Izby; 
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5) Zespół Terenowy - biegłych rewidentów Oddziału, zamieszkałych na określonym przez 

Regionalną Radę terenie powiatów i miast, należących do właściwości miejscowej 

Oddziału; 

6) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Oddziału; 

7) Regionalna Rada – Regionalną Radę Biegłych Rewidentów, będącą organem Oddziału; 

8) środowisko biegłych rewidentów – biegłych rewidentów oraz biegłych rewidentów 

seniorów; 

9) nadzór publiczny: 

a) zatwierdzanie i rejestrację biegłych rewidentów i firm audytorskich, 

b) przyjmowanie standardów etyki zawodowej, standardów wewnętrznej kontroli jakości 

oraz standardów badania, 

c) kształcenie ustawiczne, 

d) system zapewnienia jakości; 

e) system dochodzeń i system administracyjnych postępowań dyscyplinarnych w zakresie 

czynności rewizji finansowej; 

10) Biuro Izby – biuro obsługujące organy Izby; 

11) Kodeks postępowania karnego - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 

karnego;  

12) Kodeks karny - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

Tytuł II 

Tryb tworzenia, zakres oraz tryb działania Izby 

 

Rozdział 1 

Tryb tworzenia Izby 

 

§ 3.1. Izba jest obowiązkowym zrzeszeniem osób fizycznych będących biegłymi 

rewidentami, spełniających warunki określone w ustawie. Przynależność do Izby powstaje z 

dniem wpisu biegłego rewidenta do rejestru. 

2.  Izba posiada osobowość prawną. 

3.  Terenem działania Izby jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.  Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa. 

5.  Misją Izby jest: 

ochrona interesu publicznego poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez 

biegłych rewidentów, w szczególności w oparciu o standardy zawodowe, 

budowanie zaufania do zawodu biegłego rewidenta i jego profesjonalnej działalności poprzez 

kształtowanie i egzekwowanie przestrzegania zasad etyki zawodowej i niezależności oraz 

utrzymywanie kwalifikacji zawodowych na wysokim poziomie, 

skuteczna ochrona interesów biegłych rewidentów zrzeszonych w samorządzie, 

wykonywanie zadań powierzonych przez organy państwowe z należytą starannością i 

odpowiedzialnością za działanie w interesie publicznym. 
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Rozdział 2  

Zakres działania Izby 

 

§ 4. 1. Zadania Izby obejmują następujące segmenty: 

1) działalność samorządową - polegająca na reprezentowaniu członków samorządu oraz  

ochronie ich interesów zawodowych w szczególności poprzez: 

a) współdziałanie z samorządami zawodowymi pokrewnych wolnych zawodów, 

b) przedstawianie wniosków właściwym organom w zakresie stanowienia i stosowania 

prawa związanego z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta a w szczególności 

dotyczącego sprawozdawczości finansowej  oraz rewizji finansowej, 

c) utrzymywanie kontaktów z instytucjami międzynarodowymi i organizacjami 

zagranicznymi związanymi ze sprawozdawczością finansową i rewizją finansową, 

d) kształtowanie wizerunku biegłego rewidenta jako osoby wykonującej zawód zaufania 

publicznego, 

e) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku Izby, 

f) podejmowanie działań mających na celu zastosowanie technik informatycznych i 

środków komunikacji elektronicznej w pracy biegłego rewidenta, 

 g) wspieranie działań na rzecz biegłych rewidentów seniorów; 

 

2)   działalność zleconą w ramach nadzoru publicznego, obejmującego m.in ustawowe badania 

sprawozdań finansowych, w tym: 

a)  prowadzenie rejestru biegłych rewidentów i firm audytorskich w zakresie i na zasadach 

określonych w ustawie, 

b) ustanawianie krajowych standardów wykonywania zawodu oraz zasad etyki 

zawodowej, 

c) obsługa systemu kształcenia ustawicznego, w tym określanie zakresu podnoszenia 

kwalifikacji, zasad prowadzenia procesu edukacyjnego, ewidencję i nadzorowanie 

podmiotów świadczących usługi edukacyjne, 

d) udział  w systemie zapewnienia jakości obejmującego należyte wykonywania zawodu i 

przestrzegania zasad etyki zawodowej przez członków Izby oraz przestrzegania 

przepisów prawa, procedur i standardów przez firmy audytorskie, poprzez  

przeprowadzanie kontroli wykonanych usług, w zakresie nie zastrzeżonym dla 

właściwego organu nadzoru publicznego, 

e) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów oraz nakładanie 

kar administracyjnych na firmy audytorskie, w zakresie nie zastrzeżonym dla 

właściwego organu nadzoru publicznego; 

3) obsługę postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów, w tym: 

prowadzenie rejestru kandydatów, obsługa komisji egzaminacyjnej, pobieranie opłat i 

ponoszenie związanych  z tym postępowaniem kosztów. 

 

2. Izba może prowadzić działalność wydawniczą, oświatową i szkoleniową. 
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3. Izba może uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach, związanych z koniecznością 

realizacji wyżej wymienionych zadań. 

 

Rozdział 3  

Tryb działania Izby 

 

§ 5.1. Izba wykonuje swoje zadania poprzez organy, oddziały i inne jednostki określone w 

statucie. 

2. Izba przestrzega zasad społecznej odpowiedzialności za wpływ jej decyzji i działań na 

społeczeństwo i środowisko oraz zapewniania ich stosowanie przez przejrzyste i etyczne 

postępowanie które: 

przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, 

uwzględnia oczekiwania interesariuszy, 

jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania, 

jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach. 

 

§ 6.1. Izba działa w sposób jawny i transparentny. 

2. Na stronie internetowej Izby Krajowa Rada zamieszcza informacje  dostępne 

publicznie oraz dostępne wyłącznie dla członków samorządu. 

3. Informacje dostępne publicznie obejmują w szczególności; 

akty prawne dotyczące zawodu, na które powołują się biegli rewidenci przy wykonywaniu 

swoich usług, 

sprawozdania finansowe oraz sprawozdania organów Izby w zakresie wykonanych zadań 

nadzoru publicznego, a także roczną informację z działalności Krajowego Rzecznika Praw 

Biegłego Rewidenta. 

zasady rekrutacji osób zatrudnianych w Izbie, 

zasady wyłaniania dostawców materiałów i towarów oraz wykonawców usług; za usługę uważa 

się wykonywanie prac na umowę -zlecenie i umowę o dzieło, 

wyniki przetargów dla dostawców i wykonawców usług. 

4. Informacje dostępne dla członków samorządu obejmują  w szczególności; 

wewnętrzne akty prawne dotyczące wykonywania zawodu oraz przynależności do samorządu, 

zasady funkcjonowania i zarządzania Izbą, w tym regulamin organizacyjny ze strukturą 

organizacyjną oraz regulamin wynagradzania,  

dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej, w tym plany gospodarczo-finansowe i ich 

wykonanie. roczne i śródroczne sprawozdania finansowe, 

wysokość rocznych wypłaconych wynagrodzeń ze wszystkich tytułów członkom organów Izby 

i Oddziałów, 

dane dotyczące kwalifikacji i przebiegu kariery zawodowej oraz działalności społecznej 

członków organów Izby oraz Oddziałów, aktualnie pełnionych funkcji w jednostkach 

gospodarczych, stowarzyszeniach i partiach politycznych, 

wyniki przeprowadzonych naborów pracowników. 
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§ 7. Izba może udzielać biegłym rewidentom oraz biegłym rewidentom seniorom pomocy 

materialnej. 

 

§ 8.  Dla realizacji zadań statutowych Izba może zakładać fundacje. 

 

§ 9.1. Dla zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Izby Zjazd przyjmuje 

program działania na kadencję organów Izby oraz podstawowe zasady gospodarki finansowej 

Izby, które są wiążące dla jej organów. 

2. Program działania  Izby na kadencję działania jej organów powinien uwzględniać 

realizację celów i zadań, wynikających z jej misji. 

 3. Podstawowe zasady gospodarki finansowej Izby powinny uwzględniać ramowe 

zasady i kryteria dotyczące co najmniej: 

a)   polityki rachunkowości, a w szczególności dotyczące wyodrębnienia przychodów i kosztów 

związanych z poszczególnymi segmentami działalności określonymi w § 4 i rozliczania 

wyników finansów tych segmentów oraz szczegółowe zasady sprawozdawczości z 

działalności finansowej i majątkowej Izby; 

b)   lokacji środków finansowych, 

c)   wynagradzania za czynności wykonane w związku z realizacją zadań organów Izby, 

d)   finansowania oddziałów oraz wykorzystywania środków finansowych, 

e)   tworzenia i funkcjonowania funduszu podstawowego oraz innych funduszy, 

f)   ustalania wysokości składki członkowskiej. 

 

§ 10. Rokiem obrotowym Izby jest rok kalendarzowy. 

 

§ 11. Izba posługuje się logo,  którego wzór określa Krajowa Rada. 

 

§ 12. Izba ma prawo nadawać tytuł „Zasłużony dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów” 

oraz odznaczać zasłużonych biegłych rewidentów i biegłych rewidentów seniorów medalami 

Izby. 

 

§ 13. Izba posługuje się pieczęcią urzędową z logo Izby. 

 

Tytuł III 

Organizacja Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

Rozdział 1 

Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki 

 

§ 14. Członkami Izby są osoby fizyczne wpisane do rejestru biegłych rewidentów. 

 

§ 15. Członkowie Izby mają prawo w szczególności do: 

a) korzystania z pomocy Izby w ramach jej statutowych działań, 
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b) uczestniczenia w pracach Izby, 

c) zgłaszania wniosków i postulatów w przedmiocie działalności Izby, 

d) realizacji czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby, 

e) posługiwania się znakiem graficznym (logotypem) Izby, 

f) oceny działalności Izby oraz jej organów, w szczególności co do zgodności z przepisami 

obowiązującego prawa i zasadami etyki zawodowej, 

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

organów, pod warunkiem zachowania tajemnicy w zakresie określonym w odrębnych 

przepisach, 

h) uzyskania na swój wniosek statusu biegłego rewidenta seniora. 

 

§ 16. Członkowie Izby zobowiązani są w szczególności do: 

a) postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem, 

b) przestrzegania przepisów ustawy, Statutu i uchwał organów Izby, w zakresie w jakim 

dotyczą one biegłego rewidenta, 

c) stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, 

d) dbania o zachowanie nieposzlakowanej opinii, 

e) regularnego opłacania składek członkowskich, 

f) kształtowanie wizerunku biegłego rewidenta jako zawodu zaufania publicznego. 

 

 

Rozdział 2 

Organy i struktura organizacyjna Izby 

 

§ 17.1. W strukturze organizacyjnej Izby funkcjonują: organy Izby, Krajowy Rzecznik Praw 

Biegłego Rewidenta, Biuro Izby, Oddziały, organy Oddziałów. 

2. Organami Izby są: 

1)  Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, 

2)  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, 

3)  Krajowa Komisja Rewizyjna, 

4)  Krajowa Komisja Nadzoru 

5)  Krajowy Sąd Dyscyplinarny, 

6)  Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny. 

 

§ 18.1. Kadencja organów, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 2-6, zastępców Krajowego 

Rzecznika Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Praw Biegłego Rewidenta i jego zastępców 

trwa 4 lata. Organy, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 2-6 są zobowiązane działać do czasu 

ukonstytuowania się nowo wybranych organów. 

2.  Członek Izby nie może sprawować funkcji w organach Izby, o których mowa w § 17 

ust.2 pkt 2-6 dłużej niż dwie kolejne kadencje; dotyczy to również  Krajowego Rzecznika Praw 

Biegłego Rewidenta i jego zastępców oraz zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.  

3. Nie może kandydować do organów członek Izby, który: 
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a) został prawomocnie ukarany dyscyplinarnie bądź w wyniku postępowania karnego lub też 

karno-skarbowego, bądź też  

b) będąc członkiem organu Izby nie otrzymał absolutorium  na bieżącym Zjeździe. 

4. Mandat członka organu Izby, o którym mowa w § 17 ust.2, wygasa przed upływem 

kadencji w przypadku: 

1) skreślenia z rejestru biegłych rewidentów, 

2) rezygnacji z pełnienia funkcji. 

5. W przypadku rezygnacji, a także zaistnienia zdarzeń losowych lub określonych 

w przepisach prawa uniemożliwiających pełnienie funkcji prezesowi Krajowej Rady, 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.  

 

§ 19.1 Wybory do organów Izby wymienionych w § 17 ust.2 odbywają się  

w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 

2. Członek Izby może wchodzić w skład tylko jednego z organów wymienionych w § 17 

ust. 2 pkt 2-6. 

3. Członkowie Izby, którzy weszli do jednego organów wymienionych  

w § 17 ust. 2 pkt 2-6 lub stali się zastępcami Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego bądź 

Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłego Rewidenta lub jego zastępcami nie mogą być 

członkami organów Oddziałów. 

4. Członkowie organów Izby, zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, Krajowy 

Rzecznik Praw Biegłego Rewidenta i jego zastępcy oraz członkowie komisji Krajowej Rady 

powinni wyłączyć się z działań, w których może wystąpić konflikt interesów pomiędzy nimi, a 

Izbą. 

5. Członkowie organów Izby podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej  

w związku z pełnieniem funkcji w tych organach.  

 

§ 20. Organy Izby sporządzają do końca lutego następnego roku roczne sprawozdania z 

działalności zawierające w szczególności dane ilościowe za rok sprawozdawczy i poprzedni 

oraz dane jakościowe, dotyczące wykonanych zadań. 

 

 

Rozdział 3 

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów 

 

§ 21.1. Zjazd jest najwyższym organem Izby. 

2. Zadania Zjazdu określa ustawa. Poza zadaniami wynikającymi z ustawy, do kompetencji 

Zjazdu należy w szczególności:  

1)    udzielanie absolutorium członkom organów Izby; 
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2)  zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych; 

3)    zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Izby; 

4)    zatwierdzanie sprawozdań finansowych, w przypadku braku przeszkód prawnych; 

5)  wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości Izby; 

6)  ustalanie maksymalnej kwoty zaciąganych zobowiązań, której przekroczenie wymagana 

zgody Zjazdu; 

7)  ustalanie zasad zatrudniania, wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków 

organów i komisji Izby; 

8) zatwierdzanie regulaminów określających zasady funkcjonowania Krajowej Rady i 

Krajowej Komisji Rewizyjnej; 

9)  tworzenie i znoszenie funduszy celowych, określanie źródła ich finansowania oraz zasady 

zarządzania środkami tych funduszów; 

10) wyrażanie zgody na tworzenie fundacji dla realizacji wydzielonych celów statutowych 

Izby oraz na przystąpienie Izby do innych fundacji; 

11)  wyrażanie zgody na przystąpienie Izby do innych organizacji, w tym gospodarczych oraz 

wystąpienie z tych organizacji; 

12)  określanie zadań priorytetowych dla Krajowej Rady. 

 

§ 22.1. Delegatami na Zjazd są biegli rewidenci, wybrani na Walnych 

Zgromadzeniach. Delegaci na Zjazd zachowują swój mandat do wyboru delegatów na następny 

Zjazd zwołany w trybie zwyczajnym. 

2. Liczba delegatów ustalana jest przez Krajową Radę w proporcji do ogólnej liczby 

biegłych rewidentów wpisanych do rejestru, 

3. Liczba delegatów wybieranych w poszczególnych Oddziałach określana jest uchwałą 

Krajowej Rady proporcjonalnie do liczby ważonej, ustalonej według następującego algorytmu: 

liczba biegłych wykonujących zawód x 2 + liczba biegłych rewidentów niewykonujących 

zawodu. 

4. Delegat na Zjazd bierze osobiście udział w Zjeździe. 

5. W Zjeździe uczestniczą członkowie organów Izby oraz Krajowy Rzecznik Praw 

Biegłego Rewidenta. Prezes Krajowej Rady otwiera obrady Zjazdu i prowadzi je do czasu 

wyboru przewodniczącego Zjazdu. W razie nieobecności Prezesa Krajowej Rady obrady 

otwiera zastępca prezesa lub wyznaczony członek ustępującej Krajowej Rady. 

6. Sprawozdania z działalności organów składają Zjazdowi prezes Krajowej Rady, 

przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Krajowej Komisji Nadzoru, 

przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny oraz 

Krajowy Rzecznik Praw Biegłego Rewidenta.  W razie nieobecności któregoś z nich 

sprawozdania z działalności organów składają ich zastępcy. 

7. Krajowa Rada może zaprosić na Zjazd gości.  

 

§ 23.1. Zjazd przyjmuje porządek obrad i uchwala Regulamin obrad, który określa w 

szczególności szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania wyborów. 
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2. Zjazd może przyjąć do porządku obrad sprawy zgłoszone przez delegatów na Zjeździe, 

nie ujęte w porządku obrad proponowanym przez Krajową Radę. 

3. Głosowania mogą być przeprowadzane przy użyciu elektronicznego systemu liczenia 

głosów. 

 

§  24.1. Krajowa Rada jest zobowiązana udostępnić na stronie internetowej Izby programy 

działania kandydatów na prezesa Krajowej Rady i Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego - 

jeżeli kandydaci wystąpią o to na miesiąc przed terminem Zjazdu. 

2. Zjazd wybiera w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, bezwzględną  większością 

głosów, przy udziale w głosowaniu ponad połowy ogólnej liczby delegatów na Zjazd, prezesa 

i pozostałych członków Krajowej Rady, Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego 

zastępców, członków Krajowej Komisji Nadzoru, a także członków: Krajowej Komisji 

Rewizyjnej i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. 

3. W przypadku nie dokonania w pierwszej turze wyboru prezesa Krajowej Rady, 

Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego przeprowadza się kolejną turę głosowania według 

zasad określonych w ust. 2, z udziałem 2 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę 

głosów. 

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

głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania według zasad określonych w ust. 2 i 3, do 

momentu, w którym jeden z kandydatów otrzyma większą liczbę głosów. 

5. Przed pierwszą turą głosowań dopuszcza się możliwość krótkich wystąpień 

kandydatów. 

6. Kandydaci na prezesa Krajowej Rady, niewybrani przez Zjazd do pełnienia tej funkcji, 

mogą kandydować do organów Izby oraz na zastępców Krajowego Rzecznika 

Dyscyplinarnego. 

7. Do odwoływania prezesa Krajowej Rady i członków organów Izby przepisy ust. 2 

stosuje się odpowiednio. 

 

§ 25.1. Jeżeli w toku kadencji liczba członków organów, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 

2-6 oraz liczba zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego spadnie poniżej liczby 

wybranej przez ostatni Zjazd, opróżniony mandat lub mandaty obejmują kolejni kandydaci z 

listy, którzy w ostatnich wyborach uzyskali największą liczbę głosów. 

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

dokonuje Krajowa Rada niezwłocznie w formie uchwały. 

3. W przypadku gdyby liczba członków powoływanych na podstawie ust. 1 miała 

przekroczyć połowę liczby członków tego organu, zwołuje się Zjazd w celu przeprowadzenia 

ponownych wyborów do tego organu.  

 

§ 26. W sprawach innych niż wybory, Zjazd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, 

bezwzględną większością głosów, przy udziale ponad połowy ogólnej liczby delegatów na 

Zjazd. 

 



POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW 
REGIONALNY ODDZIAŁ W WARSZAWIE 
01-018 Warszawa, ul. Wolność 7 lok. C 
tel./fax (22) 862 54 70, e-mail: warszawa@kibr.org.pl 

 

11 

 

§ 27.1 Zjazd zwołuje Krajowa Rada w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym, jeżeli 

wynika to z ustawy, statutu lub zasad gospodarki finansowej oraz na wniosek nie mniej niż 50% 

plus 1 osoba liczby delegatów. 

2. Krajowa Rada zwołuje corocznie Zjazdy w trybie nadzwyczajnym w celu 

zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów Izby przed ich złożeniem w organie nadzoru 

publicznego oraz przyjęcia informacji o sytuacji majątkowej i finansowej Izby. 

3. W razie zwołania Zjazdu w trybie nadzwyczajnym Krajowa Rada może ponad żądanie 

uzasadniające jego zwołanie określić dodatkowy zakres spraw, dla których został zwołany 

Zjazd. 

4. Krajowa Rada zwołuje Zjazd w trybie nadzwyczajnym w terminie do 90 dni od dnia 

zgłoszenia Krajowej Radzie żądania uzasadniającego jego zwołanie. 

5. Zjazd zwołany w trybie nadzwyczajnym może obradować z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej. 

6. Szczegółowe zasady procedowania Zjazdu z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej opracowuje Krajowa Rada, mając na uwadze regulamin obrad Zjazdu zwołanego 

w trybie zwyczajnym. 

 

Rozdział 4 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 

 

§ 28.1. Krajowa Rada składa się z 11 do 15 członków, działa kolegialnie i kieruje 

działalnością samorządu w okresach między Zjazdami. 

2. Krajowa Rada na zwołanym niezwłocznie pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego 

grona dwóch zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika Krajowej Rady. Przepisy § 24 ust. 2 - 4 

stosuje się odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru 

na wymienione funkcje. 

3. Do kompetencji i obowiązków Krajowej Rady należą wszystkie sprawy niezastrzeżone 

przepisami ustawy dla innych organów, a w szczególności: 

1) wykonywanie uchwał Zjazdu; 

2) reprezentowanie Izby wobec organów państwowych i samorządowych, instytucji 

naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji 

zawodowych; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach, określonych w ustawie;  

3)  prowadzenie rejestru biegłych rewidentów, rejestru biegłych rewidentów-seniorów oraz 

listy firm audytorskich; 

4) prowadzenie wykazu jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń z zakresu 

obowiązkowego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów; 

5) prowadzenie rejestru zawartych umów, w tym – dotyczących umów o pracę; 

6) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru biegłego rewidenta / biegłego rewidenta 

seniora oraz o wpisie na listę firm audytorskich; 

7) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej; 

8) opiniowanie projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego; 
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9) sporządzanie sprawozdań, określonych przepisami; 

10) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Izby - w przypadku niemożności 

przeprowadzenia procedury zatwierdzania przez Zjazd; 

11)  prowadzenie na stronie internetowej Izby biuletynu informacji publicznej. 

12)  podawanie do publicznej wiadomości w formie komunikatów ujednoliconych tekstów 

Statutu oraz podstawowych zasad gospodarki finansowej Izby, niezwłocznie po wejściu w 

życie zmian dokonanych w nich przez Zjazd; 

13) monitorowanie i analizowanie rynku audytorskiego oraz podejmowanie odpowiednich 

działań zgodnie z misją Izby. 

4. Krajowa Rada prowadzi i odpowiada za gospodarkę finansową i majątkową Izby. 

 

§ 29. Poza sprawami określonymi w ustawie oraz sprawami bieżącymi, Krajowa Rada 

podejmuje uchwały w sprawach: 

1)   zaciągania kredytów i pożyczek; 

2)   zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 50 000,00 zł; 

3)   udzielenia pełnomocnictw 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; 

7) przyjęcia projektu regulaminu działania Krajowej Rady; 

8) ustalenia wzorcowego regulaminu działania Oddziałów; 

9) ustalania regulaminu i struktury organizacyjnej Biura Izby oraz innych wewnętrznych 

regulaminów i instrukcji; 

10) tworzenia fundacji dla realizacji wydzielonych celów statutowych Izby oraz przystąpienia 

Izby do innych fundacji. 

 

§ 30.1. W przypadku gdy Krajowa Rada napotka trudności w samodzielnym rozwiązaniu 

zagadnienia, może w celu skuteczniejszego wykonywania zadań Izby, stosownie do potrzeb i 

złożoności zagadnienia, powołać komisje, określając zakres, tryb i czas działania oraz kryteria 

wyboru ich członków. W komisjach, poza członkami Krajowej Rady, mogą zasiadać biegli 

rewidenci wskazani przez Krajową Radę lub rekomendowani przez Oddziały. Członek 

Krajowej Rady może być członkiem tylko jednej stałej komisji.  

2. Komisje pełnią funkcje doradczo-eksperckie w zakresie zleconych zadań. 

3. Komisją kieruje wyznaczony członek Krajowej Rady. W komisjach powinni brać 

udział biegli rewidenci posiadający odpowiednie kompetencje w postaci wiedzy i 

doświadczenia do realizacji celów komisji. Nabór do udziału w pracach komisji powinien być 

jawny i powszechny. 

4. Skład komisji, kompetencje ich członków, protokoły z posiedzeń zamieszczane są na 

stronie internetowej Izby, z dostępem dla biegłych rewidentów. 

5. Krajowa Rada opracowuje projekt Regulaminu działania Krajowej Rady, i po 

zasięgnięciu opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawia do zatwierdzenia Zjazdowi. 
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Regulamin powinien określać szczegółowo zasady i tryb działania Rady, w tym  zastępców 

prezesa, sekretarza i skarbnika oraz komisji. 

 

§ 31.1. Uchwały Krajowej Rady zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy składu Rady. Podstawowe zasady gospodarki finansowej mogą 

wprowadzić wymóg większości kwalifikowanej. 

2. Krajowa Rada podejmuje uchwały i wydaje postanowienia, w głosowaniu jawnym, a 

w sprawach osobowych – w głosowaniu tajnym. W sprawach innych niż osobowe o głosowaniu 

tajnym decyduje Krajowa Rada.  

3. W uzasadnionych przypadkach, między posiedzeniami Krajowej Rady, głosowanie 

może być przeprowadzone przez internet, według zasad i w trybie określonych w Regulaminie 

działania Krajowej Rady. 

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

osoby niebędące jej członkami.  

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

firm audytorskich, może zasięgać opinii członków Izby, w tym w formie referendum. 

6. Prawo wzięcia udziału w obradach Krajowej Rady oraz uczestniczenia w dyskusji 

podczas obrad mają w szczególności: 

a) prezesi Regionalnych Rad lub inni upoważnieni przez nich członkowie Oddziałów, 

b) przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej lub inny upoważniony przez niego członek 

Komisji, 

c) przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego lub inny upoważniony przez niego 

członek Sądu,  

d) Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny lub upoważniony przez niego zastępca, 

e) Krajowy Rzecznik Praw Biegłego Rewidenta lub upoważniony przez niego zastępca, 

f) przewodniczący Krajowej Komisji Nadzoru lub inny upoważniony przez niego członek 

Komisji.  

7.  Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje prezes oraz 

sekretarz Rady. Protokół ten zamieszcza się na stronie internetowej  Izby w terminie nie 

późniejszym, niż sześć tygodni od posiedzenia Rady, którego dotyczy. 

 

§ 32. 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. 
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§ 33.1. Krajowa Rada konsultuje z członkami Izby uchwały w sprawie: 

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

100.000 zł w roku obrotowym; 

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

pożyczek przekracza łącznie 500.000 zł; 

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

przekracza łącznie 500.000 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, z wyłączeniem przynależności do IFAC; 

5) tworzenia fundacji i przystępowania do fundacji; 

6) tworzenia i znoszenie funduszy celowych. 

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, powinny być prowadzone w szczególności w 

co najmniej dwóch z następujących form: 

1) przekazanie projektu uchwały do zaopiniowania pozostałym organom Izby, Regionalnym 

Radom, Krajowemu Rzecznikowi Praw Biegłego Rewidenta, 

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. 

5. Szczegółowe zasady konsultacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określa w uchwale 

Krajowa Rada.  

 

§ 34.1. Prezes Krajowej Rady kieruje pracami Krajowej Rady, w tym zwołuje jej 

posiedzenia i proponuje ich porządek, przewodniczy na posiedzeniach oraz zapewnia 

wykonanie uchwał Rady. 

2. 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; 
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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 w odniesieniu do zadań, realizowanych przez Oddział; 

5) podpisuje, wraz z sekretarzem, uchwały Krajowej Rady; 

6) zatrudnia dyrektora/dyrektorów Biura Izby – w uzgodnieniu z Krajową Radą, 

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

oraz po zasięgnięciu opinii dyrektora Biura Izby, 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. 

3.  Prezes Krajowej Rady może łączyć tę funkcję z pełnieniem obowiązków dyrektora 

Biura Izby – na podstawie umowy o pracę bądź kontraktu, za oddzielnym wynagrodzeniem. 

Nie może to jednak mieć miejsca w przypadku prowadzenia przez prezesa działalności 

gospodarczej, ani też uczestniczenia w organach wykonawczych bądź kontrolnych innych 

podmiotów. 

4. Prezes Krajowej Rady, w ramach uprawnienia do podejmowania decyzji związanych 

z bieżącą działalnością Izby: 

1) zapewnia wykonywanie uchwał Krajowej Rady; 

2) nadzoruje pracę Biura Izby, zapewniając 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. 

5. Kadencja Prezesa Krajowej Rady wybranego w trybie § 18.5 kończy się wraz z 

upływem kadencji Krajowej Rady. 

6. 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. 

 

 

Rozdział 5 

Krajowa Komisja Rewizyjna 

 

§ 35.1. Krajowa Komisja Rewizyjna kontroluje finansową i majątkową działalność Izby 

oraz wykonanie uchwał podjętych na Zjeździe, z uwzględnieniem zasad gospodarności, 

celowości i rzetelności. 
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2. W celu realizacji zadań ustawowych Krajowa Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały. 

Przepis § 31 ust.1 stosuje się odpowiednio. 

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

przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Przepisy § 28 ust. 2 stosuje się odpowiednio, 

przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru na wymienione funkcje. 

 

§ 36.1. 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. 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. 

3. Szczegółowe zasady działania Krajowej Komisji Rewizyjnej określa Regulamin 

działania Krajowej Komisji Rewizyjnej zatwierdzany przez Zjazd. 

4. Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole i publikuje na stronie 

internetowej Izby, 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. 

 

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

Izby, uznaje się w szczególności: 

1)    podjęcie przez Krajową Radę uchwały w sprawach wskazanych w  § 33 ust.1 z 

pominięciem przez Krajową Radę procedury konsultacyjnej, o której mowa w § 33 ust.2; 

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

3)    podjęcie przez Krajową Radę uchwał i działań w sprawach zastrzeżonych dla Zjazdu. 

2. W przypadku powzięcia informacji o okolicznościach dotyczących rażącego naruszenia 

prawa w działalności finansowej lub statutowej Izby, Krajowa Komisja Rewizyjna w terminie 

14 dni kieruje do Krajowej Rady żądanie o zwołanie Zjazdu w trybie nadzwyczajnym. 

 

 

 

Rozdział 6 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny 

 

§ 38.1. Krajowy Sąd Dyscyplinarny działa na podstawie przepisów ustawy, odpowiednio 

stosowanych przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz rozdziałów I-III Kodeksu 

karnego. 

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

przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Przepisy § 28 ust. 2 stosuje się odpowiednio, 

przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru na wymienione funkcje. 
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3. Szczegółowe zasady działania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego określa Regulamin 

urzędowania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, uchwalony przez ten organ, po zasięgnięciu 

opinii Krajowej Rady. 

 

 

Rozdział 7 

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny 

 

§ 39.1. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastępcy działają na podstawie przepisów 

ustawy, odpowiednio stosowanych przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz rozdziałów 

I-III Kodeksu karnego. 

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. Szczegółowe zasady działania Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego określa 

Regulamin urzędowania Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, przyjęty przez ten organ po 

uzgodnieniu z  Krajową Radą. 

 

 

Rozdział 8 

Krajowa Komisja Nadzoru 

 

§ 40.1. Realizując zadania wynikające z ustawy, Krajowa Komisja Nadzoru organizuje 

i kieruje kontrolami przeprowadzanymi przez kontrolerów. Komisja odpowiada w trybie 

nadzoru za prawidłowość kontroli. 

2. Krajowa Komisja Nadzoru na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona 

przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Przepisy § 27 ust. 2 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 § 30 ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

4. W uzasadnionych przypadkach między posiedzeniami Krajowej Komisji Nadzoru 

głosowanie może być przeprowadzone przez internet, według zasad i w trybie określonych 

w Regulaminie działania Krajowej Komisja Nadzoru. 

5. Szczegółowe zasady działania Krajowej Komisji Nadzoru określa Regulamin działania 

Krajowej Komisji Nadzoru, uchwalony przez ten organ, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady. 

 

 

Rozdział 9 
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 Krajowy Rzecznik Praw Biegłego Rewidenta 

 

§ 41.1. Krajowy Rzecznik Praw Biegłego Rewidenta oraz jego zastępcy są powoływani 

przez Krajową Radę. 

2. Krajowy Rzecznik Praw Biegłego Rewidenta wykonuje swoje zadania przy pomocy 

od 1 do 3 zastępców. 

3. Krajowy Rzecznik Praw Biegłego Rewidenta 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 Biegłego Rewidenta 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 Biegłego Rewidenta 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 Biegłego Rewidenta określa 

Regulamin działania Krajowego Rzecznika Praw Biegłego Rewidenta, uchwalony przez 

Krajową Radę. 

7. Krajowy Rzecznik Praw Biegłego Rewidenta przedkłada Krajowej Radzie roczną 

informację z działalności za rok ubiegły do końca lutego roku następnego; informacja ta 

powinna być niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Izby. 

8. Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłego Rewidenta może zostać powołany wyłącznie 

biegły rewident. Zastępcami Krajowego Rzecznika Biegłego Rewidenta mogą być osoby nie 

będące członkami Izby. Krajowego Rzecznika Praw Biegłego Rewidenta i jego zastępców 

powołuje się na czas trwania kadencji Krajowej Rady. Krajowa Rada odwołuje Krajowego 

Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów oraz jego zastępców w przypadku, gdy osoby pełniące 

te funkcje przestaną być członkami Izby lub gdy złożą one rezygnację, a także w przypadku 
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gdy zostaną prawomocnie ukarane za przewinienie dyscyplinarne, przestępstwo karne lub 

przestępstwo karno-skarbowe. 

9. Nie można łączyć funkcji Krajowego Rzecznika Praw Biegłego Rewidenta lub jego 

zastępcy z udziałem w organach Izby lub Oddziału. 

10. Krajowa Rada udziela Krajowemu Rzecznikowi Praw Biegłego Rewidenta i jego 

zastępcom stosownych upoważnień do reprezentowania Izby w zakresie jego działania. 

 

 

Rozdział 10 

 Biuro Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

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

organów Izby. 

2. Strukturę organizacyjną oraz zasady działania Biura Izby określa Regulamin 

uchwalony przez Krajową Radę. 

3.  Struktura Biura powinna zapewnić podział funkcjonalny wg kompetencji i zakresu 

pracy jej komórek  stosownie do segmentów działalności Izby. Jeżeli komórka organizacyjna 

lub stanowisko pracy realizuje zadania w zakresie różnych segmentów należy wyraźnie 

przyporządkować zakres prac i obowiązków wykonywanych w  ramach poszczególnych 

segmentów. 

 

Tytuł IV 

Regionalne Oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

Rozdział 1 

Tworzenie Oddziałów; organy Oddziału 

 

§ 43.1. Oddziały tworzone są w celu usprawnienia realizacji zadań samorządowych Izby. 

2.  Oddziały tworzone są odpowiednio do administracyjnego podziału kraju i obejmują 

obszar województwa. Na terenie jednego województwa może działać jeden Oddział, z 

zastrzeżeniem ust.3. 

3. Oddziały Izby mogą się łączyć lub dzielić. Połączeń i podziałów dokonuje Krajowa 

Rada w uzgodnieniu z zainteresowanymi Oddziałami. 

4. Wykaz Oddziałów z podaniem siedziby i właściwości miejscowej sporządza Krajowa 

Rada i ogłasza na stronie internetowej Izby. 

 

§ 44.1. Oddział stanowią biegli rewidenci zamieszkali na terenie działania Oddziału. 

2. 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. 
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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, w tym wynikające z sytuacji przedstawionych 

wyżej w niniejszym paragrafie, 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. 

5. 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; 

4) prowadzenie mediacji pomiędzy biegłymi rewidentami i/lub firmami audytorskimi; 

5) współpraca z regionalnymi organizacjami społecznymi i samorządowymi; 

6) zapewnienie przepływu informacji między Krajową Radą, a środowiskiem biegłych 

rewidentów Oddziału; 

7) podejmowanie i prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia wysokiego poziomu 

wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w tym działalności konsultacyjnej w zakresie 

standardów wykonywania zawodu; 

8) współpraca z organami Izby w zakresie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu 

przez członków Oddziału i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej; 

9) rekomendowanie biegłych rewidentów Oddziału na obrońców z urzędu w postępowaniu 

dyscyplinarnym;  

10) współpraca z firmami audytorskimi; 

11) świadczenie pomocy kandydatom na biegłych rewidentów i firmom audytorskim, w tym 

zwłaszcza w zakresie organizacji praktyk i aplikacji. 

6. Oddziały mogą prowadzić działalność szkoleniową i wydawniczą, w tym odpłatną, 

w szczególności szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych 

rewidentów. 

 

§ 45.1. Organami Oddziału są: 

1) Walne Zgromadzenie,  

2) Regionalna Rada, 

3) Komisja Rewizyjna Oddziału. 

2. Kadencja organów Oddziału, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, trwa 4 lata. 

3. Nie może kandydować do organów Oddziału członek Izby, który: 

a) został prawomocnie ukarany dyscyplinarnie bądź w wyniku postępowania karnego lub też 

karno-skarbowego, bądź też  

b) będąc członkiem organu Oddziału nie otrzymał absolutorium  na bieżącym Zjeździe. 

4. Mandat członka organu Oddziału, o którym mowa w § 17 ust.2, wygasa przed 

upływem kadencji w przypadku: 
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1) skreślenia z rejestru biegłych rewidentów, 

2) rezygnacji z pełnienia funkcji. 

5. Jeżeli w toku kadencji liczba członków organów, o których mowa w 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. Potwierdzenie wyboru w tym zakresie, po uprzednim uzyskaniu zgody 

kandydata, dokonuje Regionalna Rada niezwłocznie w formie uchwały. Gdyby liczba członków 

wyżej wymienionych organów, powołanych zgodnie ze zdaniem pierwszym, miała przekroczyć 

połowę liczby członków tego organu, przeprowadza się wybory na zasadach ogólnych. 

6. 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. 

7. Członkowie organów Oddziału podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej w 

związku z pełnieniem funkcji w tych organach. 

 

 

Rozdział 2 

Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów 

 

§ 46.1. 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. 

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

Walne Zgromadzenie zwoływane jest ponownie. 

4. 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. 

5. Biegły rewident osobiście bierze udział w Walnym Zgromadzeniu. 

6. Głosowania mogą być przeprowadzane przy użyciu elektronicznego systemu liczenia 

głosów. 

7.  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 § 24 ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio; kandydaci 

na prezesa Regionalnej Rady niewybrani przez Walne Zgromadzenie do pełnienia tej funkcji 

mogą kandydować do organów Oddziału; 



POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW 
REGIONALNY ODDZIAŁ W WARSZAWIE 
01-018 Warszawa, ul. Wolność 7 lok. C 
tel./fax (22) 862 54 70, e-mail: warszawa@kibr.org.pl 

 

22 

 

3) ustalenie liczby i wybór członków Regionalnej Rady i Komisji Rewizyjnej Oddziału z 

odpowiednim uwzględnieniem § 24 ust. 2; 

4) uchwalanie programu działania Oddziału; 

5)  rozpatrywanie sprawozdań z działalności Regionalnej Rady i Komisji Rewizyjnej Oddziału; 

6)  udzielanie absolutorium członkom ustępującej Regionalnej Radzie oraz Komisji Rewizyjnej 

Oddziału; 

7) wybór delegatów na Zjazd, w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, według liczby 

otrzymanych głosów; 

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

9) rozpatrywanie innych uchwał i wniosków. 

8. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym,  z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 2, 3 i 7. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o 

głosowaniu tajnym w innych sprawach. 

9. Walne Zgromadzenie może przyjąć do porządku obrad sprawy zgłoszone przez 

uczestniczących w nim biegłych rewidentów, nie ujęte w porządku obrad proponowanym przez 

Regionalną Radę. 

 

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

1) z własnej inicjatywy; 

2) na wniosek co najmniej 10 % liczby biegłych rewidentów zrzeszonych w  Oddziale; 

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

w działalności finansowej, statutowej i majątkowej Oddziału; 

4) na wniosek Krajowej Rady. 

2.  Regionalna Rada zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 § 27 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

 

 

Rozdział 3 

Regionalna Rada 

 

§ 48.1. Regionalna Rada składa się z 3 do 9 członków. 

2. 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, 
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5) współpraca z terenowymi organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, 

organizacjami społecznymi i gospodarczymi,  

6) rekomendowanie obrońców z urzędu i ich zgłoszenie do Krajowej Rady, 

7) uchwalanie regulaminu działania Regionalnej Rady, 

8)  prowadzenie strony internetowej Oddziału oraz utrzymywanie jej w formie zgodnej z 

odrębnymi przepisami, w tym uchwałami Zjazdu i Krajowej Rady. 

3. W celu wykonywania zadań Oddziału, o których mowa wyżej Regionalna Rada może: 

1)   powołać biuro Oddziału, na zasadach ustalonych przez Krajową Radę; 

2)   tworzyć i powoływać w celu usprawnienia realizacji określonych zadań powoływać zespoły 

doradczo-eksperckie, zespoły terenowe, koła zainteresowań, kluby biegłych rewidentów i 

biegłych rewidentów seniorów, itp. określając zasady ich funkcjonowania. 

4. Regionalna Rada ustala w zależności od potrzeb w ramach własnych kompetencji 

podział zadań i związanych z nimi funkcji poszczególnym członkom, w głosowaniu tajnym, 

zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ¾ ogólnej liczby członków Regionalnej 

Rady. 

5. 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 § 34 ust. 2 pkt 4, 

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

a) zwołuje posiedzenia Regionalnej Rady i proponuje porządek posiedzeń, 

b) podpisuje uchwały i postanowienia Regionalnej Rady. 

6. Działalnością jednostki organizacyjnej określonej w ust.5 pkt 2, z wyłączeniem 

zespołów terenowych, kieruje lider wyznaczony przez Radę. 

7. Działalnością zespołu terenowego kieruje osoba wybrana przez biegłych rewidentów 

z danego terenu. 

 

§ 49.1. 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. 

2. W uzasadnionych przypadkach, między posiedzeniami Regionalna Rada, głosowanie 

może być przeprowadzone przez Internet, według zasad i w trybie określonym w Regulaminie 

działania Oddziałów Izby. 

3. Regionalna Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, chyba że 

podstawowe zasady gospodarki finansowej Izby stanowią inaczej. 

4. Regionalna Rada prowadzi działalność zgodnie z niniejszym statutem. 

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

6. Regionalna Rada przedkłada Krajowej Radzie, do zatwierdzenia roczne plany 

rzeczowo-finansowe w terminach ustalonych przez Krajową Radę. 

7. 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 Oddziału 

 

§ 50.1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 - 5 członków. Komisja wybiera ze swego 

grona przewodniczącego, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków. Przepisy 

§ 27 ust. 2 stosuje się odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego 

wyboru na stanowisko przewodniczącego. 

2. Komisja Rewizyjna Oddziału: 

1)  kontroluje działalność finansową i majątkową Oddziału i wykonanie uchwał podjętych przez 

Walne Zgromadzenie oraz przedstawia Regionalnej Radzie i Krajowej Komisji Rewizyjnej 

wnioski w tym zakresie; 

2) sporządza roczną informację ze swej działalności w terminie 60 dni po zakończeniu roku 

obrotowego, którą przedkłada Krajowej Komisji Rewizyjnej; 

3) raz na 4 lata przedstawia sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu 

i Krajowej Komisji Rewizyjnej; 

4) sporządza roczny plan kontroli; 

5) przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wniosek w sprawie udzielenia absolutorium 

Regionalnej Radzie. 

 

 

Tytuł V 

Sposób finansowania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

§ 51. Izba finansuje swoją działalność ze składek członkowskich, części opłat z tytułu 

nadzoru, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz pozostałych 

przychodów. 

2. Działalność Oddziałów jest finansowana z przychodów Izby, zgodnie 

z podstawowymi zasadami gospodarki finansowej Izby i uchwałą Krajowej Rady, oraz 

z przychodów z działalności własnej Oddziałów, według zasad określonych uchwałami 

Krajowej Rady, a także z niewykorzystanych środków z lat poprzednich. 

 

§ 52.1. Izba tworzy fundusz podstawowy i fundusz rezerwowy. Fundusz rezerwowy służy 

do rozliczania wyników finansowych poszczególnych segmentów działalności Izby. 

2. Izba tworzy fundusze specjalne na podstawie odrębnych przepisów. Izba może tworzyć 

fundusze celowe, określając zasady ich wykorzystania. 

 

§ 53.1. Podstawowe zasady gospodarki finansowej Izby określa uchwała Krajowego Zjazdu 

Biegłych Rewidentów, z uwzględnieniem przepisów § 9 ust.3. 

2. Regulamin gospodarki finansowej Izby ustala Krajowa Rada w formie uchwały. 
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Tytuł VI 

Sposób składania oświadczeń woli w imieniu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

§ 54.1. 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. 

 

 

Tytuł VII 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 55.1. Do dnia 31 grudnia 2020 roku Krajowa Rada dostosuje zasięg terytorialny 

poszczególnych Oddziałów do struktury administracyjnej województw, przy czym: 

1) biegli rewidenci oraz biegli rewidenci seniorzy zamieszkujący w poszczególnych 

powiatach zostaną zaliczeni przez Krajową Radę do poszczególnych Oddziałów zgodnie 

ze strukturą administracyjną województw, z odpowiednim uwzględnieniem tej 

okoliczności w ewidencjach, prowadzonych przez Krajową Radę; 

2) dotychczasowe Oddziały, obejmujące powiaty z więcej niż jednego województwa, 

podlegają włączeniu do Oddziału z województwa, na terenie którego zamieszkuje 

większość członków dotychczasowego Oddziału; 

3) siedziba połączonych Oddziałów powinna zostać ustanowiona w mieście,  

w którym miał swoją siedzibę dotychczasowy Oddział zrzeszający większą liczbę 

członków; 

4) dotychczasowe Oddziały Regionalne, podlegające włączeniu do Oddziałów zgodnie ze 

strukturą administracyjną województw – zostaną przekształcone w zespoły terenowe tych 

Oddziałów; 
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5) dotychczasowe Rady Regionalne przekształcają się w Rady zespołów terenowych. 

2.  Krajowa Rada powoła komisję z udziałem przedstawicieli Oddziałów, która do dnia 

30 czerwca 2020 roku przedstawi Krajowej Radzie  propozycje w zakresie sposobu i zasad 

zagospodarowania nieruchomości i innego mienia rzeczowego oraz niewykorzystanych 

środków pieniężnych Oddziałów włączanych do Oddziałów wojewódzkich. 

 


