
UCHWAŁA NR 260/8/2015 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 
 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń przysługujących 

członkom Komisji Egzaminacyjnej 

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 

publicznym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1011), w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną, 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 2636/49a/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzeń przysługujących członkom Komisji 

Egzaminacyjnej, zmienionej uchwałą Nr 2895/54/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 26 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały; 

2) po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu, w którym decyzja Komisji Nadzoru Audytowego 

o zatwierdzeniu uchwały w trybie art. 72 ustawy, stanie się ostateczna.  

 



Załącznik do uchwały Nr 260/8/2015 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  

z dnia 15 grudnia 2015 r. 

 

Stawki wynagrodzeń 

przysługujących członkom Komisji Egzaminacyjnej 
 

Lp. Rodzaj czynności/prac Uprawniony 
Stawka 

wynagrodzeń 
w zł lub w % 

Jednostka 

odniesienia 

Warunek ograniczający 

wynagrodzenie według  

art. 8 ust. 7 ustawy 
1 2 3 4 5 6 

      
17. Przygotowanie zadania 

wielosytuacyjnego („studium 

gospodarcze”) na egzamin 

dyplomowy wraz z wzorcem 

prawidłowych odpowiedzi 

(rozwiązań) – etap I: koncepcja 

i opracowanie autorskie 

 

członek Komisji 

Egzaminacyjnej 

3.500 zł za zadanie 

egzaminacyjne 

w wysokości 

nieprzekraczającej 

przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej 

za poprzedni rok 

kalendarzowy 

18a. Przygotowanie zadania 

wielosytuacyjnego („studium 

gospodarcze”) na egzamin 

dyplomowy wraz z wzorcem 

prawidłowych odpowiedzi 

(rozwiązań) – etap IIa 

weryfikacja oraz recenzja 

(końcowa redakcja oraz 

kwalifikacja zadania na egzamin) 

przewodnicząca Komisji 

Egzaminacyjnej lub członek 

Komisji wyznaczony 

na przewodniczącego składu 

egzaminacyjnego  

zakwalifikowanie zadania 

do wykorzystania podczas 

egzaminu 

równowartość 

30% 

wynagrodzenia 

należnego 

autorowi 

za zadanie 

egzaminacyjne 

w wysokości 

nieprzekraczającej 

przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej 

za poprzednik rok 

kalendarzowy 

 

 


