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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 zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej Izby 

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 

propozycji zmian do podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów stanowiących 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 

 
 
 

1) do § 1. dodaje się pkt 6 w brzmieniu:  

  „6) Biuro Izby – biuro obsługujące organy Izby.” 

 

2) do § 2 ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Krajowa Rada określa zasady polityki rachunkowości, o których mowa w ustawie o 

rachunkowości, w tym zasady prowadzenia scentralizowanej rachunkowości Izby. 

Scentralizowaną rachunkowość Izby prowadzi Biuro Izby. Prezes Izby oraz 

Krajowa Rada zobowiązani są do zapewnienia, aby księgi rachunkowe i 

sprawozdania finansowe spełniały wymagania przewidziane w ustawie o 

rachunkowości, z wyjątkami wynikającymi z niniejszych zasad. 

1b. Sprawy kadrowo - płacowe w zakresie wszystkich osób zatrudnianych na umowę o 

pracę oraz umowy cywilnoprawne prowadzi Biuro  Izby.” 

 

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.2 Podstawą gospodarki finansowej Izby jest roczny plan finansowy sporządzany 

w układzie i ze szczegółowością nie mniejszą niż wzór stanowiący załącznik do 

niniejszych Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów. Plan ten sporządzany jest na podstawie cząstkowych rocznych 

planów finansowych Oddziałów oraz szczegółowych planów finansowych Biura 

Izby, organów Izby, komisji Krajowej Rady i poszczególnych przyjętych 

projektów, w tym w zakresie działalności szkoleniowo-wydawniczej.” 

 

4) § 2 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.2a Roczny plan finansowy Izby jest sporządzany każdorazowo pod nadzorem 

Prezesa przy udziale skarbnika Krajowej Rady i zatwierdzany w formie uchwały 

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

poprzedzającego rok, którego plan dotyczy.”  

 

5) do § 2 ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Regionalne Rady otrzymują ze scentralizowanej rachunkowości miesięczne raporty 

z realizacji własnego planu finansowego Oddziału do 20 dnia każdego kolejnego 

miesiąca za miesiąc poprzedni. Powyższe zapisy nie dotyczą funkcjonowania 

Komisji Egzaminacyjnej. Koszty Komisji Egzaminacyjnej powinny być pokryte 

przychodami.” 

 

6) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.5 Krajowa Rada określi w formie uchwał: 
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1) zasady polityki rachunkowości; 

1a)  zasady obiegu dokumentów; 

2) zasady lokowania środków finansowych; 

3) zasady zarządzania nieruchomościami; 

4) zasady alokacji kosztów do działalności związanej z nadzorem i samorządowej; 

5) zasady tworzenia i wzór rocznego planu finansowego dla każdej szczegółowej 

pozycji;  

6) wzór planu zatrudnienia z alokacją pracowników i kosztów ich zatrudnienia; 

7) wzór planu finansowego Oddziałów; 

8) wzór planu zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 

 

7) § 3 ust. 2b i 2c otrzymują brzmienia: 

„2b. Krajowa Rada w drodze uchwały może określić, do jakiego rodzaju usług nie stosuje 

się procedury przetargowej, jeżeli ich rodzaj i okoliczności udzielenia zamówienia 

uzasadniają odstąpienie od tej procedury. 

2c. Zasad określonych w ust. 2b nie stosuje się do usług świadczonych w okresach 

dłuższych niż 6 miesięcy.”  

 

8) uchyla się § 3 ust. 2d. 

 

9) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.4. Szczegółowy rejestr umów prowadzi Biuro Izby pod nadzorem Krajowej Rady. 

W terminie do 31 stycznia roku następnego Krajowa Rada publikuje rejestr umów 

zawartych w poprzednim roku kalendarzowym na stronie internetowej Izby, 

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

zastrzeżeniem innych przepisów. Publikacji nie podlegają informacje wynikające z 

umów o pracę. 

4a. Do umów podpisywanych przez osoby reprezentujące Izbę dołącza się oświadczenie 

dostawcy o powiązaniach osobowych lub kapitałowych z członkami organów 

Izby.” 

 

10) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.5. Finansowanie kosztów przynależności do organizacji, jeżeli składki oraz koszty 

ponoszone za te organizacje przewyższają 10 000,00 zł rocznie w odniesieniu do 

każdej poszczególnej organizacji oraz kosztów przedsięwzięć, które nie mają 

bezpośredniego związku z realizacją przez Izbę zadań, o których mowa w art. 25 

ust. 2 ustawy, wymaga uchwały Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w 

ramach programu działania Izby, wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania.  

 

11) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

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

publikuje w sposób dostępny wyłącznie dla biegłych rewidentów pisemną 

informację o wynikach kontroli przeprowadzonych odpowiednio w I półroczu roku 

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

marca roku następnego.” 
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12) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Przychodami Izby są: 

1. przychody z podstawowej działalności operacyjnej obejmujące: 

a) przychody z działalności samorządowej, w tym: 

- składki członkowskie biegłych rewidentów;  

- kary pieniężne orzeczone wobec biegłych rewidentów; 

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

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

przez firmy audytorskie; 

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

- kary administracyjne; 

c) przychody z tytułu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym: 

- opłaty wnoszone przez kandydatów na biegłych rewidentów; 

d) przychody z działalności wydawniczej i szkoleniowej, w tym: 

- przychody z działalności szkoleniowej centrali; 

- przychody z działalności szkoleniowej Centrum Edukacji; 

- przychody z działalności szkoleniowej Oddziałów; 

- przychody z działalności wydawniczej; 

2. pozostałe przychody operacyjne; 

3. przychody finansowe.” 

 

13) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7.1. W strukturze kosztów działalności Izby wyróżnia się: 

1) koszty podstawowej działalności operacyjnej obejmujące: 

a) koszty  działalności samorządowej, w tym: 

- koszty ogólne działalności Izby przypadające na działalność samorządową; 

- koszty funkcjonowania Oddziałów w zakresie działalności samorządowe; 

- koszty ponoszone na biegłych rewidentów seniorów; 

b) koszty z tytułu sprawowania nadzoru publicznego, w tym: 

- koszty ogólne działalności Izby przypadające na działalność nadzoru; 

- koszty monitorowania rynku audytorskiego i jakości usług biegłych rewidentów; 

- koszty kontrolerów i funkcjonowania KKN; 

- koszty prowadzenia rejestru biegłych rewidentów i firm audytorskich; 

- koszty funkcjonowania KSD i KRD; 

- koszty stanowienia standardów zawodowych, w tym komisji standaryzacji; 

- koszty stanowienie standardów etyki i komisji etyki; 

- koszty komisji szkoleń; 

- koszty prowadzenia rejestru podmiotów uprawionych do prowadzenia szkoleń 

obligatoryjnych; 

c) koszty prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym: 

- koszty ogólne działalności Izby przypadające na funkcjonowanie komisji 

egzaminacyjnej; 

- obsługa komisji egzaminacyjnej; 

- prowadzenie egzaminów; 

d) koszty działalności szkoleniowo-wydawniczej, w tym:  
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- koszty działalności szkoleniowej centrali; 

- koszty Centrum Edukacji; 

- koszty szkoleń prowadzonych w Oddziałach; 

- koszty działalności wydawniczej; 

2) pozostałe koszty operacyjne; 

koszty finansowe.” 

 

14) § 8 otrzymuje brzmienie: 

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

kontrolerom, obrońcom z urzędu, członkom organów Oddziałów przysługują 

następujące świadczenia: 

1) wynagrodzenia według zryczałtowanych stawek za udział w posiedzeniach na 

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

wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni; 

2) wynagrodzenia kontrolerów, obrońców z urzędu i innych osób (w tym ekspertów), 

za prace związane z działalnością organów Izby ustalone przez Krajową Radę w 

porozumieniu z właściwymi organami, 

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

właściwych dla podróży służbowych, związane z dojazdem na posiedzenia, 

kontrole oraz do miejsca wykonywania innych zadań związanych z działalnością 

organów Izby, w wysokości określonej w odrębnych przepisach; 

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

następuje po uprzednim podjęciu przez Krajową Radę uchwały o delegowaniu do 

odbycia takiej podróży służbowej. Do zwrotu kosztów podróży zagranicznych mają 

zastosowanie obowiązujące odrębne przepisy; 

5) w przypadku finansowania kosztów podróży zagranicznych przez Oddziały, decyzje 

o delegowaniu podejmuje Rada Regionalnego Oddziału w formie uchwały. 

2. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, przysługują także członkom organów Izby 

i komisji powoływanych przez Krajową Radę z tytułu uczestnictwa w 

posiedzeniach innych organów Izby i komisji. 

3. Zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 do 4, w tym ich 

wysokość określa Krajowa Rada w formie uchwały. 

4. Na zasadach określonych w ust. 1 i 2 wynagrodzenia i zwrot kosztów podróży mogą 

otrzymywać członkowie Regionalnej Rady i komisji powoływanych przez 

Regionalną Radę oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału – na podstawie uchwały 

Regionalnej Rady. 

§ 8a. Za czynności realizowane w związku z pełnieniem funkcji członka organu Izby (w 

tym ustawowe), wynagrodzenie miesięczne na podstawie uchwały Krajowej Rady, 

określone w ujęciu procentowym w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, mogą otrzymywać: 

1) prezes Krajowej Rady, w wysokości nie wyższej niż 150%; 

2) przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, w wysokości nie wyższej niż 

50%; 
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3) zastępca przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, w wysokości nie 

wyższej niż 25%;  

4) Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny, w wysokości nie wyższej niż 50%;  

5) przewodniczący Krajowej Komisji Nadzoru, w wysokości nie wyższej niż 50%; 

6) zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Nadzoru, w wysokości nie wyższej 

niż 25%; 

7) zastępcy prezesa Krajowej Rady, w wysokości nie wyższej niż 25%; 

8) sekretarz Krajowej Rady, w wysokości nie wyższej niż 25%; 

skarbnik Krajowej Rady, w wysokości nie wyższej niż 25%.” 

 

 

 

 


