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UCHWAŁA NR 998/13a/2020 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie zmiany regulaminu Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) 

w związku z § 7 ust. 3 statutu Polskiej 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 (ze zm.), uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (dalej jako „Regulamin”) 

stanowiącym załącznik do uchwały Nr 240/3/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, 

zmienionej uchwałą nr 921/10a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 marca 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu Biura Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w związku z brakiem § 9 w Regulaminie zmienia się następującą numerację 

paragrafów: 

a) dotychczasowy § 10 Regulaminu zostaje oznaczony jako nowy § 9, 

b) dotychczasowy § 11 Regulaminu zostaje oznaczony jako nowy § 10, 

c) dotychczasowy § 12 Regulaminu zostaje oznaczony jako nowy § 11; 
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2) nowy § 11 pkt 7) Regulaminu otrzymuje brzmienie:  

„7) nadzorowanie pracy pracowników, w tym w szczególności nadzór nad: 

a) racjonalnym wydatkowaniem środków przeznaczonych na bieżące 

funkcjonowanie Biura; 

b) sporządzaniem informacji na potrzeby organów nadzoru publicznego.”.  

 

3) po treści nowego § 11 Regulaminu wprowadza się nagłówek zatytułowany „Zastępca 

Dyrektora Biura ds. Finansowych – Główny Księgowy” oraz wprowadza następujące 

postanowienia: 

„§ 12.1. Zastępcę Dyrektora Biura ds. Finansowych – Głównego Księgowego” 

zatrudnia i zwalnia prezes. 

2. Zastępca Dyrektora Biura ds. Finansowych – Główny Księgowy podlega 

Dyrektorowi Biura. 

3. Zastępca Dyrektora Biura ds. Finansowych – Główny Księgowy kieruje pracami 

Działu Finansowego i Kadr oraz wykonuje zadania ustalone przez Dyrektora Biura 

w zakresie przypisanym do jego obowiązków. 

4. Zastępca Dyrektora Biura ds. Finansowych – Główny Księgowy wydaje zarządzenia 

wewnętrzne w sprawach należących do jego kompetencji. 

5. Do zadań Zastępcy Dyrektora Biura ds. Finansowych – Głównego Księgowego 

należą w szczególności: 

1) organizowanie i prowadzenie rachunkowości Izby; 

2) koordynowanie, nadzorowanie i wydawanie poleceń dotyczących pracy 

pracowników Działu Finansowego i Kadr; 

3) podejmowanie w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów lub osób decyzji 

związanych z prowadzoną przez Dział Finansowy i Kadr obsługą Izby w zakresie 

gospodarki finansowej i rachunkowości; 



 

 
 
 

3 

4) zapewnienie obsługi administracyjno-organizacyjnej Krajowej Komisji 

Rewizyjnej oraz powołanej przez Radę Komisji ds. finansowych; 

5) zapewnienie we współpracy ze skarbnikiem Rady obsługi w zakresie gospodarki 

finansowej Izby; 

6) zapewnienie terminowości, poprawności i rzetelności rozliczeń podatkowych oraz 

sporządzania deklaracji podatkowych Izby; 

7) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych Izby przewidzianych 

przepisami prawa; 

8) sprawowanie zgodnie uprawnieniami nadanymi wewnętrznymi przepisami Izby 

kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości Izby; 

9) opracowywanie okresowych informacji i zestawień statystycznych dotyczących 

gospodarki finansowej i rachunkowości Izby; 

10) przygotowywanie, planowanie i kontrola wykonania budżetów finansowych Izby; 

11) zapewnienie współpracy z audytorem w zakresie związanym z badaniem 

rocznego sprawozdania finansowego Izby; 

12) wykonywanie wszystkich obowiązków służbowych dyrektora Biura podczas jego 

nieobecności, niezastrzeżonych przepisami do wyłącznej kompetencji dyrektora 

Biura.”. 

 

§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

 

§ 3. Tekst ujednolicony Regulaminu wraz z załącznikiem „Schemat organizacyjny Biura 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów”, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


