
 
Uchwała nr 3 

VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 2007 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 2 z dnia 29 czerwca 2003 r. 

V Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie zasad gospodarki finansowej 
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 

 
 
Na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z 13 października 1994 r. o biegłych 
rewidentów i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:  

 
§ 1 

W załączniku do uchwały nr 2 z dnia 29 czerwca 2003 r. V Krajowego Zjazdu Biegłych 
Rewidentów w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) § 8 po ustępie 4 dodaje się ustęp 4a w brzmieniu: 
 

„4a. Podstawą ustalenia przychodów naleŜnych regionalnym oddziałom Krajowej Izby 
Biegłych Rewidentów są wpłaty rzeczywiste (metoda kasowa).”  
 

2) § 13 otrzymuje brzmienie: 
„1. Członkom organów Izby, członkom komisji powoływanych przez Radę, członkom 
Komisji Egzaminacyjnej i zespołów powoływanych przez Komisję Egzaminacyjną, osobom 
powołanym przez Krajową Komisję Nadzoru do wypełniania jej zadań przysługują 
następujące świadczenia ustalone przez Radę: 

1) wynagrodzenie według zryczałtowanych stawek za udział w posiedzeniach, 
2) wynagrodzenia za prace związane z działalnością organów Izby i Komisji 

Egzaminacyjnej KIBR, 
3) diety oraz inne naleŜności stanowiące zwrot kosztów za czas podróŜy słuŜbowej 

związanej z dojazdem na posiedzenia, kontrole oraz do miejsca wykonywania innych 
zadań związanych z działalnością organów Izby lub Komisji Egzaminacyjnej do 
wysokości określonych w odrębnych przepisach. 

2. Wynagrodzenia, diety i inne naleŜności, o których mowa w ust. 1 przysługują takŜe 
członkom organów Izby, Komisji Egzaminacyjnej i komisji powoływanych przez Radę – 
z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach innych organów Izby, komisji i zespołów. 
3. Na zasadach określonych w ust. 1 świadczenia mogą otrzymywać członkowie organów 
regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i komisji powoływanych przez 
te organy – na podstawie uchwały zarządu regionalnego oddziału. 
4. Na zasadach określonych w ust. 1 otrzymują równieŜ świadczenia członkowie Krajowego 
Sądu Dyscyplinarnego Izby za udział w rozprawach i posiedzeniach oraz Krajowy Rzecznik 
Dyscyplinarny Izby i jego zastępcy za udział w rozprawach i posiedzeniach Krajowego Sądu 
Dyscyplinarnego Izby. Wynagrodzenie dla Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego 
zastępców za prace związane z prowadzeniem postępowania wyjaśniającego oraz 
dochodzenia (zbieranie materiału dowodowego, przygotowywanie postanowień, aktów 
obwinienia) ustala Rada. 
5. Zasady rozliczania delegacji słuŜbowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, 
ustala Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.” 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia. 


