
 

 

UCHWAŁA NR 2112/39/2018 
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 10 kwietnia 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę  
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 

 

 

Na podstawie art. 27 ust. 3 w związku z art. 27 ust. 4 i art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  
(Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

 

§ 1. W uchwale Nr 1882/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 

stycznia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych 

Rewidentów wprowadza się następującą zmianę: 

1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Celem zwołania Zjazdu zgodnie z ust. 2, jest: 

1) uchwalenie zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów; 

2) uchwalenie zmian podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów; 

3) uchwalenie zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.”. 

 

§ 2. W ramowym harmonogramie przygotowań Zjazdu, stanowiącym załącznik do 

uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się następującą zmianę: 

1) pod pozycją 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.”. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



 

 

Załącznik do uchwały nr 2112/39/2018 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 10 kwietnia 2018 r. 

 

 
Ramowy harmonogram przygotowań Zjazdu 

 
 

 

Lp. Czynności Termin zakończenia  
1 2 3 

1. Powołanie komisji, której zostaną powierzone obowiązki 

organizacyjne i merytoryczne związane ze Zjazdem. 

30.01.2018 r. 

2. Opracowanie projektów:  2.03.2018 r. 

 1) porządku obrad Zjazdu;  

 2) regulaminu obrad Zjazdu.  

3. 
Opracowanie projektów dokumentów, nad którymi będzie 

obradował Zjazd.  
7.05.2018 r. 

 1) zmiany statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;  

 2) zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów; 

3) zmiany zasad ustalania składek członkowskich 

biegłych rewidentów. 

 

4. Konsultacje z regionalnymi oddziałami Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów projektów dokumentów 

wymienionych za lp. 2 i 3 harmonogramu.  

28.05.2018 r. 

5. Ustalenie przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 

brzmienia projektów dokumentów wymienionych 

za lp. 2 i 3 harmonogramu. 

30.05.2018 r. 

6. Przygotowanie materiałów zjazdowych i rozesłanie 

do delegatów. 

4.06.2018 r. 

 
 

 


