
Załącznik nr 4 do uchwały Nr 2226/41/2018 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dni 30 maja 2018 r. 

 

 

UCHWAŁA NR ..…/…… 

NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

zmieniająca statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 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 załączniku do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych 

Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 

zmienionego uchwałą nr 46 Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 

r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) w § 7 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów.”; 

 

2) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: 

„§ 12a.1. W celu realizacji zadań Izby, Krajowa Rada w drodze uchwały powołuje 

Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów oraz powołuje i odwołuje jego zastępców. 

2. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów wykonuje swoje zadania przy pomocy 

od 1 do 3 zastępców. 

3. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów 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, 
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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 Biegłych Rewidentów 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 Biegłych Rewidentów 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 Biegłych Rewidentów 

określa Regulamin działania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów, 

uchwalony przez Krajową Radę. 

7. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów przedkłada Krajowej Radzie roczne 

sprawozdanie z działalności do 31 marca. 

8. Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów może zostać powołany 

wyłącznie biegły rewident. Zastępcami Krajowego Rzecznika Biegłych Rewidentów mogą 

być osoby nie będące członkami Izby. Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów 

i jego zastępców powołuje się na czas trwania kadencji Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów. Mandat Krajowego Rzecznika Praw Biegłego Rewidenta wygasa, gdy biegły 

rewident pełniący funkcję Krajowego Rzecznika Praw Biegłego Rewidenta przestanie być 

członkiem Izby lub gdy złoży on rezygnację. Krajowa Rada może odwołać Krajowego 

Rzecznika Biegłych Rewidentów, który popełnił przewinienie dyscyplinarne.  

9. Nie można łączyć funkcji Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów lub 

jego zastępcy z udziałem w organach Izby. 

10. Krajowa Rada udziela Krajowemu Rzecznikowi Praw Biegłych Rewidentów i jego 

zastępcom stosownych upoważnień do reprezentowania Izby w zakresie jego działania.”; 



 

3 
 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru 

Audytowego w trybie przepisów art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.). 

 

Przewodniczący 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 

(-) 

  ……………………………………………………….. 


