
 

 

UCHWAŁA NR 1099/16a/2020 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

 

w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania 

i rozliczania wsparcia finansowego nakładów ponoszonych przez regionalne oddziały 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na utrzymanie lokali przez nie użytkowanych 

 

 

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 2020 r. poz. 1415) 

w  związku z § 2 ust. 4 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych 

Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki 

finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm. 1), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. W uchwale Nr 1032/14a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 lipca 

2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania wsparcia finansowego 

nakładów ponoszonych przez regionalne oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 

utrzymanie lokali przez nie użytkowanych wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wsparcie dla RO PIBR, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały polega na 

możliwości dofinansowania poniesionych nakładów przez RO PIBR, które podlega 

rozliczeniu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. RO PIBR w celu 

dofinansowania poniesionych nakładów może ubiegać się o zaliczkę na pokrycie 

przyszłych nakładów.”; 

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku gdy KRBR wyraziła zgodę na udzielenie zaliczki, o której mowa  

w § 3 ust. 3, rozliczenie dofinansowania poniesionych nakładów następuje poprzez 

 
1 Uchwała Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniona 

uchwałami: Nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów oraz Nr 50/2019 IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 



 

 

weryfikację ww. dokumentu wraz z dokumentami finansowymi przez Komisję, oraz 

zaakceptowaniu kwoty wsparcia przez KRBR, w formie uchwały w sprawie udzielenia 

wsparcia finansowego na pokrycie poniesionych nakładów. Nadwyżka przekazanej do 

RO PIBR zaliczki, ponad kwotę udzielonego wsparcia, podlega zwrotowi w terminie 

2 tygodni od podjęcia ww. uchwały przez KRBR. 

2. RO PIBR, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest przedstawić KRBR 

rozliczenie dofinansowania poniesionych nakładów KRBR w terminie 2 tygodni od 

zakończenia remontu lub modernizacji lub zakupu wyposażenia. 

3. Rozliczenie dofinansowania poniesionych nakładów przez RO PIBR, które nie 

ubiegały się o zaliczkę polega na weryfikacji przez Komisję ww. dokumentu wraz 

z dokumentami  finansowymi oraz podjęciu uchwały w sprawie udzielenia wsparcia 

finansowego na pokrycie poniesionych nakładów.”; 

3)  § 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Rozpatrzenie i ocena wniosków RO PIBR, o których mowa w § 5, oraz 

przeprowadzenie analizy rozliczeń dofinansowania nakładów poniesionych przez RO PIBR, 

o których mowa w § 6 dokonuje Komisja, która po przeprowadzeniu tych czynności 

przedstawia KRBR stosowne rekomendacje.”; 

3) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Wsparcie finansowe, o którym mowa w niniejszej uchwale ma zastosowanie do 

nakładów poniesionych przez RO PIBR do 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem, że 

rozliczenie dofinansowania ww. nakładów przez KRBR musi zakończyć się przed 

upływem kadencji KRBR 2019- 2023.”; 

4) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2020 r.”. 

 

§ 2. Załącznik, o którym mowa w zmienionym § 3 ust. 3, wprowadzony na mocy § 1 pkt 1 

niniejszej uchwały, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 



 

 

 

§ 3. Zmiany wynikające z brzmienia § 1 i § 2 mają zastosowanie do wniosków o zaliczkę 

na pokrycie przyszłych nakładów w celu dofinansowania poniesionych nakładów,  

składanych przed wejściem w życie niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


