
 

 

 

 

UCHWAŁA NR 1901/30a/2021 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 5 listopada 2021 r. 

 

w sprawie aktualizacji planu finansowego 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2021 r. 

 

 

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. m ustawy z dnia 

11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.) oraz w zw. z § 2 ust. 2 i 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 1292/20a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 

grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

na 2021 r., załaczniki nr 1- 4, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-4 ww. uchwały, otrzymują 

brzmienie jak w załącznikach nr 1-4 określonych w § 2-5 niniejszej uchwały i stanowią 

aktualizację przyjętego planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2021 r. 

 

§ 2. „Plan finansowy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2021 r.”, stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. „Plan finansowy regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

na 2021 r.”, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 
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. 

 



 

 

 

§ 4. „Plan kosztów wynagrodzeń w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów na 2021 r., bez 

uwzględnienia regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów”, stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. „Plan nakładów na zakup, ulepszenie środków trwałych, koszty remontów oraz zakup 

wartości niematerialnych i prawnych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w 2021 r., 

z uwzględnieniem regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów”, stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


