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UCHWAŁA NR 2139/35a/2022 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 6 kwietnia 2022 r.  

 

w sprawie Medali za Długoletnią Służbę dla 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.) oraz § 13 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.1), uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. W związku z obchodami jubileuszu 30-lecia istnienia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, 

zwanej dalej: „Izbą” oraz ustanowieniem przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zwaną dalej: 

„Krajową Radą”, roku 2022 – „Rokiem Biegłego Rewidenta”, celem podkreślenia rangi 

obchodzonego jubileuszu oraz uhonorowania biegłych rewidentów szczególnie zasłużonych za 

wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej 

w służbie Państwa, Krajowa Rada skieruje do Prezydenta Rzeczpospolitej Polski wnioski o nadanie 

Medali za Długoletnią Służbę. 

 

§ 2.1. Biegłych Rewidentów do odznaczenia Medalem za Długoletnią Służbę wskazuje Krajowa 

Rada w formie uchwały spośród zgłoszonych kandydatur. 

2. Prawo zgłoszenia kandydatur do Krajowej Rady do odznaczenia Medalem za Długoletnią 

Służbę przysługuje Regionalnym Radom regionalnych oddziałów Izby po uzyskaniu uprzedniej zgody 

kandydata. 

3. Wnioskodawcy zgłaszając poszczególnych kandydatów do Krajowej Rady, przesyłają: 

1) wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wypełniony w polach 1-

15 i 17-18; 

 
1 Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu 

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zmieniona uchwałą Nr 46/2018 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 

26 czerwca 2015 r. zmieniająca statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz uchwałami Nr 3/2018 do 6/2018 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz uchwałami Nr 46/2019 do 47/2019 IX Krajowego Zjazdu Biegłych 

Rewidentów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 
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2) informację o numerze wpisu do rejestru biegłych rewidentów kandydata do odznaczenia; 

3) informację o długości ogólnego stażu pracy kandydata ze wskazaniem liczby lat, miesięcy 

i dni na dzień składania wniosku do Krajowej Rady. 

4. Do odznaczenia Medalem za Długoletnią Służbę może zostać zgłoszony wyłącznie biegły 

rewident, który spełnienia następujące kryteria: 

1) korzysta z pełni praw publicznych; 

2) posiada nieposzlakowaną opinię; 

3) nie był skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 

4) posiada co najmniej 10-letni staż pracy zawodowej jako biegły rewident; 

5) uczestniczy/ł w pracach na rzecz środowiska i samorządu biegłych rewidentów (np. pełnienie 

funkcji z wyboru we władzach samorządowych na szczeblu regionalnym lub krajowym, 

członkostwo w komisjach/zespołach organów Izby/regionalnych oddziałów Izby, uczestnictwo 

w komisjach/komitetach z nominacji Ministra Finansów, uczestnictwo w pracach organizacji 

międzynarodowych, aktywny udział w konferencjach zawodowych itp.), czym przyczyniał się do 

znaczącego wzrostu prestiżu i zaufania do zawodu biegłego rewidenta w Polsce i/lub na arenie 

międzynarodowej, 

6) w momencie zgłaszania kandydata do Krajowej Rady nie toczy się postępowanie 

dyscyplinarne przeciwko biegłemu rewidentowi; 

7) w momencie zgłaszania kandydata do Krajowej Rady biegły rewident nie zalega 

z jakimikolwiek opłatami na rzecz Izby, w tym w szczególności z tytułu składki członkowskiej; 

8) nie był skazany w przeszłości przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny na jakąkolwiek karę. 

5. Nieprzekazanie danych, o których mowa w polach 1-15 i 17-18 wzoru wniosku i danych, 

o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, spowoduje, iż wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. 

6. Celem rozpoznania wniosków, o których mowa w ust. 3, Krajowa Rada może ustanowić 

maksymalnie 5-osobowy zespół składający się z członków Krajowej Rady. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


