
 

 

UCHWAŁA NR 1300/20a/2020 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW  

 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. etyki  
 

 

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

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) w związku 

z § 12 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.) w związku z § 12 ust. 2 pkt 5 oraz § 13 ust. 

1 uchwały Nr 513/6a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 listopada 2019 r. w sprawie 

regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (z późn.zm.) w związku z art. 14 hb. ust. 3 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

 

§ 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dokonuje zmian osobowych w składzie Komisji ds. 

etyki, powołanej na podstawie uchwały uchwale Nr 93/2/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. etyki, zmienionej uchwałą 

Nr 247/3/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania 

oraz trybu działania Komisji ds. etyki, zwanej dalej „Komisją” i odwołuje następujących członków 

Komisji:  

1) Małgorzatę Grzejszczak; 

2) Urszulę Piszczorowicz. 

 

§ 2. W związku z odwołaniem członków Komisji, wskazanych w § 1 niniejszej uchwały, skład 

osobowy Komisji jest następujący: 

1) Joanna Żukowska-Kalita – przewodniczący; 

2) Ewa Jakubczyk-Cały – członek; 

3) Wacław Nitka – członek; 

4) Piotr Witek – członek. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 


