
 

UCHWAŁA NR 679/17/2016 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW  

 

z dnia 6 września 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. szkoleń  
 

 

Na podstawie przepisów art. 21 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1000) w związku z § 12 

ust. 1 statutu Krajowej 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 Rewidentów, uchwala się, co następuje:  

 

§ 1.W uchwale Nr 53/3/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 sierpnia 

2015 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. szkoleń,  wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

§ 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) Ewa Sowińska – przewodnicząca; 

2) Regina Frąckowiak – członek; 

3) Agnieszka Gajewska – członek; 

4) Andrzej Karpiak – członek; 

5) Adam Kęsik – członek; 

6) Piotr Kołodziejczyk – członek; 

7) Waldemar Lachowski – członek; 

8) Monika Matyszewska – członek; 

9) Justyna Zakrzewska – członek. 

 

§ 2 pkt  2 otrzymuje brzmienie: 

Komisja realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów w szczególności w zakresie: 

1) tematyki oraz minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla 

biegłych rewidentów, zwanego dalej „obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym”; 

2) zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego; 

3) nadzoru nad listą jednostek uprawnionych do przeprowadzania szkoleń w ramach 



 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego; 

4) nadzoru nad wypełnianiem przez biegłych rewidentów obowiązku obligatoryjnego 

doskonalenia zawodowego; 

5) współpracy z organami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów; 

6) działalności szkoleniowej w związku z realizacją zadań wynikających z programu 

działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019, stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr 47 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 

26 czerwca 2015 r. w sprawie Programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 

w latach 2015-2019; 

7) innych projektów Krajowej Rady dotyczących działalności szkoleniowej oraz 

wydawniczej Izby, w tym w zakresie szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


