
 

 

UCHWAŁA NR 2115/39/2018 
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW  

  

z dnia 10 kwietnia 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę 
w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. opracowania zmian 

w podstawowych zasadach gospodarki finansowej 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. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 1885/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 

stycznia 2018 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. opracowania zmian 

w podstawowych zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zadaniem Komisji jest przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany 

podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

dostosowującego ww. akt prawa wewnętrznego Izby do aktualnego stanu prawnego po 

wejściu w życie nowej ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z póżn. zm.) oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy oraz zmienionych warunków funkcjonowania 

samorządu, które będą przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 

Biegłych Rewidentów, zwołanego zgodnie z uchwałą nr 1882/36/2018 Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego 

Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (zwanego dalej Zjazdem), zmienioną 

uchwałą nr 2112/39/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 

2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu 

Biegłych Rewidentów.”; 



 

 

 

2) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Harmonogram posiedzeń umożliwia realizację zadań Komisji zgodnie 

z harmonogramem przygotowań Zjazdu, przyjętym przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów w uchwale nr 1882/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 

30 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych 

Rewidentów, zmienionym uchwałą nr 2112/39/2018 Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zwołania 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.”. 
 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


