UCHWAŁA NR 1374/21a/2021
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 5 lutego 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy usług
telekomunikacyjnych dla 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 (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.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza szczegółowe kryteria wyboru
dostawcy usług telekomunikacyjnych dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
§ 2.1. Szczegółowe kryteria wyboru stanowią:
1) cena za świadczenie usług telekomunikacyjnych w skali miesiąca dla następujących
wariantów:
1. 14 kart SIM z pakietem min. 30GB Internetu miesięcznie z zapewnionym transferem
danych po jego zużyciu;
2. 27 kart SIM z następującym zakresem usługi:
a. nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych w Polsce;
b. nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci telefonii stacjonarnej w Polsce,
c. nielimitowane SMS’y i MMS’y w Polsce;
e. możliwość wykupienia pakietu roamingowego na kraje UE;
f. możliwość wykupienia pakietu roamingowego na pozostałe kraje;
g. Internet z pakietem min. 10GB miesięcznie z zapewnionym transferem danych po
jego zużyciu;

3. 2 karty SIM z niskim bądź zerowym abonament z możliwością zmiany w dowolnym
momencie trwania umowy na abonament obejmujący swym zakresem usługi
wskazane w pkt 2. powyżej;
2) możliwość dostępu do panelu zarządzającego flotą kart SIM z dwoma kontami
dostępowymi;
3) możliwość uzyskiwania elektronicznej faktury VAT z panelu zarządzającego;
4) możliwość uzyskiwania rachunków szczegółowych dla każdej z kart SIM;
5) udzielenie

wsparcia

w

przeniesieniu

numerów

do

nowego

dostawy

usług

telekomunikacyjnych w przypadku jego zmiany.
2. Wyboru oferty spośród wszystkich spełniających powyższe warunki dokonuje
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

