
 

 

UCHWAŁA NR 2273/38a/2022 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 7 lipca 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru firmy audytorskiej 

przeprowadzającej badania sprawozdań finansowych  

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za lata 2022-2023 

 

 

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 2022 r. poz. 1302) 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 Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza szczegółowe kryteria wyboru firmy 

audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za lata 

2022-2023. 

 

§ 2.1. Szczegółowe kryteria wyboru stanowią:  

a) kwalifikacje firmy audytorskiej, które odzwierciedlają w szczególności doświadczenie 

kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych jednostek 

o podobnym profilu działalności; 

b) złożenie przez firmę audytorską deklaracji niezależności, w której – poza stwierdzeniem 

o zgodności z przepisami prawa w tym względzie – firma potwierdzi również, iż w okresie 

od 1 stycznia 2019 r. do dnia złożenia oferty (a także w okresie późniejszym, do dnia 

wydania ostatniej z opinii) żaden z: właścicieli, wspólników, członków organów 

zarządzających lub nadzorczych, pracowników oraz biegłych rewidentów firmy lub firm 

audytorskich powiązanych z tą firmą audytorską w jakikolwiek sposób nie był i nie będzie 

członkiem: 



 

 

− organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (dalej „PIBR”) oraz ich komisji lub 

zespołów, 

− organów regionalnych oddziałów PIBR oraz ich komisji lub zespołów, 

− Komisji Egzaminacyjnej, 

a także nie był pracownikiem Biura PIBR lub regionalnych oddziałów PIBR oraz nie 

wykonywał obowiązków wizytatora lub kontrolera Krajowej Komisji Nadzoru, a także nie 

wykonywał jakichkolwiek prac na rzecz Komisji Egzaminacyjnej oraz nie wykonywał 

funkcji zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego; 

c) przedstawienie szczegółowego harmonogramu uwzględniającego przeprowadzenie badania 

wstępnego do końca października każdego roku oraz konieczność zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów do 31 maja 

każdego roku; 

d) zaproponowane wynagrodzenie.  

2. Wyboru oferty spośród wszystkich spełniających ww. kryteria dokona Krajowa Rada 

Biegłych Rewidentów, z uwzględnieniem rekomendacji Komisji ds. finansowych.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 


