
 

 

 

UCHWAŁA NR 1905/31a/2021 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 26 listopad 2021 r.  

 

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 

 

 

Na podstawie art. 27 ust. 3, ust. 4, ust. 7 i ust. 8 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 

4 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1415 z późń. zm.) oraz na podstawie § 10 ust.1 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 (z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 

Biegłych Rewidentów, zwany dalej Zjazdem.  

2. Zjazd będzie odbywał się w dniach 5-6 września 2022 r. w Warszawie.  

3. Zwołanie Zjazdu wynika z potrzeby zmian dokumentów ustrojowych samorządu 

zawodowego biegłych rewidentów, a w związku z tym przyjęcia tych dokumentów w nowym 

brzmieniu dostosowanym do aktualnego stanu prawnego w związku z wejściem w życie 

nowelizacji ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 z późń. zm.) oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy, a także zmienionych warunków funkcjonowania samorządu.  

4. Celem zwołania Zjazdu, jest: 

1) uchwalenie nowego brzmienia Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów; 

2) uchwalenie nowego brzmienia Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów; 

3) uchwalenie nowego brzmienia Zasad ustalania wysokości składek członkowskich. 

 

§ 2. Prawo do udziału w obradach Zjazdu przysługuje: 

1) delegatom na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybranym przez walne 

zgromadzenie w regionalnych oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów; 



 

 

2) członkom organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów niebędącym delegatami.  

 

§ 3. W Zjeździe mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów, z tym, że prawo do głosowania przysługuje wyłączenie delegatom, o których 

mowa w § 2 pkt 1.  

 

§ 4. Zatwierdza się ramowy harmonogram przygotowań do Zjazdu, stanowiący załącznik 

do uchwały. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 

 

Załącznik do uchwały nr 1905/31a/2021 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia  26 listopada 2021 r. 

 

Ramowy harmonogram przygotowań  

do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (dalej Zjazd)  

 

 

 

 

Lp. Czynności  Termin zakończenia  

1. Podjęcie przez KRBR uchwały w sprawia zwołania NKZBR 26.11.2021 r. 

2. Opracowanie projektów dokumentów, nad którymi będzie 

obradował Zjazd w zakresie: Statutu Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów; Podstawowych zasad gospodarki finansowej; oraz 

Zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów 

do 5 stycznia 2022 r.  

3. Przekazanie członkom PIBR projektów dokumentów, o których 

mowa w punkcie 2 harmonogramu do konsultacji  

do 31 stycznia 2022 r. 

  

4.  Zgłaszanie przez biegłych rewidentów propozycji zmian do 

dokumentów, o których mowa w punkcie 2 harmonogramu 

(konsultacje środowiskowe) 

Luty – marzec 2022 r. 

5. Opracowanie projektów Porządku obrad Zjazdu oraz Regulaminu 

obrad Zjazdu i przekazanie KRBR 

do 31 marca 2022 r.  

7.  Skonsultowanie projektów dokumentów, o których mowa w 

punkcie 5 harmonogramu z delegatami.  

kwiecień 2022 r.  

8.  Opracowanie przez Komisje KRBR ostatecznego kształtu 

projektów dokumentów, o których mowa w punkcie 2 i 5 

harmonogramu  

maj 2022 r. 

9.  Podjęcie przez KRBR decyzji akceptującej projekty dokumentów  28 czerwca 2022 r.  

10.  Udostępnienie delegatom dokumentów zjazdowych lipiec 2022 r. 


