
 

 

UCHWAŁA NR 1172/18a/2020 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 28 października 2020 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy usług 

na przeprowadzenie audytu teleinformatycznego stosowanych rozwiązań IT 

w Polskiej Izbie 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) w związku 

z § 3 ust. 3 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. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza szczegółowe kryteria wyboru 

dostawcy usług na przeprowadzenie audytu teleinformatycznego stosowanych rozwiązań IT 

w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów, dalej „PIBR” oraz określenie rekomendacji 

w zakresie rozwoju infrastruktury IT, a także dokonanie oceny realnych potrzeb infrastruktury 

IT i jej dopasowania do procesów w PIBR. 

 

§ 2.1. Szczegółowe kryteria wyboru stanowią:  

1) doświadczenie w przeprowadzaniu audytu i modelowaniu procesów biznesowych; 

2) cena za przeprowadzenie audytu; 

3) termin realizacji audytu; 

4) zobowiązanie po przeprowadzenia audytu w obszarze: 

a) opracowania dokumentacja istniejących procesów biznesowych; 

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

podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zmieniona uchwałą Nr 7/2018 

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 

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

podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 



 

 

b) oceny aktualnego oprogramowania w następujących obszarach: 

- funkcjonalność oprogramowania w tym: 

 dokładność działania, 

 bezpieczeństwo komunikacji oraz danych, 

 zgodność z oczekiwaniami biznesowymi, 

 integracja z innymi systemami, 

 procesy automatyczne i półautomatyczne, 

- niezawodność oprogramowania w tym: 

 dojrzałość oprogramowania, 

 tolerancja na błędy, 

 odtwarzalność danych w przypadku ich utraty, 

- użyteczność oprogramowania w tym: 

 łatwość wdrażania nowych użytkowników w aplikacji, 

 łatwość nauki funkcjonalności aplikacji, 

 raporty, zestawienia, wydruki 

- wydajności oprogramowania w tym: 

 gwarantowanym poziom świadczenia usług, 

 architektura serwerowa, 

- pielęgnowalność oprogramowania w tym: 

 podatność na analizę procesów biznesowych, 

 podatność na zmiany procesów biznesowych, 

 stabilność systemu, testowalność systemu, 

- przenośność oprogramowania w tym: 

 łatwość adaptacji, 

 łatwość instalacji, 

 zastępowalność aplikacji; 

c) wykonywanie bezpośrednich czynności audytowych na aktualnym systemie; 

d) stworzenie nowego model nowego rozwiązania spełniającego wymagania biznesowe. 



 

 

2. Wyboru oferty spośród wszystkich spełniających powyższe warunki dokonuje 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


