
 

 

UCHWAŁA NR 2610/47a/2023 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

 

w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za pełnienie 

funkcji w organach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i w innych podmiotach 

 

 

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

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 

z późn. zm.) w  związku z § 18 - § 20 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 3/2022 Nadzwyczajnego 

Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 6 września 2022 r. w sprawie podstawowych 

zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. W uchwale Nr 2462/45a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 

29 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za pełnienie funkcji 

w organach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i w innych podmiotach, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 2 pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

„9) dla prezesa Regionalnej Rady regionalnego oddziału Izby za pełnioną funkcję 

związaną w szczególności z:  

a) reprezentowaniem Regionalnej Rady regionalnego oddziału Izby; 

b) kierowaniem pracami Regionalnej Rady regionalnego oddziału Izby, 

c) wypełnianiem obowiązków kierownika jednostki na podstawie 

pełnomocnictwa; 

w wysokości 15% przeciętnego wynagrodzenia”; 

2) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

„1. Osobom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 11 – 15, przysługuje wynagrodzenie 

miesięczne w wysokościach określonych w § 2 pkt. 9 - 13, pod warunkiem jego 

ujęcia w planie finansowym regionalnego oddziału Izby na dany rok przy 

zachowaniu zasady bilansowania, o której mowa w § 5 ust. 1 Podstawowych zasad 



 

 

gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik 

do uchwały Nr 3/2022 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z 

dnia 6 września 2022 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów”. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


