
 

 

 

UCHWAŁA NR 2339/42a/2022 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 5 września 2022 r.  

 

w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej 

oraz wyrażenia zgody na zlecenie świadczenia usług 

 

 
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. 2a 

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, dalej: „KRBR”, odstępuje od obowiązku 

przeprowadzenia procedury przetargowej, o której mowa w Zasadach przeprowadzania przetargów, 

stanowiących załącznik do uchwały Nr 3160/50a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 

8 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzenia przetargów, na wybór kancelarii prawnej do 

obsługi prawnej KRBR w zakresie sporządzenia i złożenia do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego skargi na zastrzeżenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego do uchwały 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz 

krajowego standardu badania 220 (Z), a także reprezentowania KRBR w sprawie, przed sądami 

administracyjnymi, wskazując na kancelarię prawną Chmaj i Partnerzy Sp. p. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Flory 9 lokal 4, 00-586 Warszawa, NIP: 5213435440, REGON: 140973843, zwaną dalej 

„Kancelaria”. 

 

§ 2. Zlecenie, którego przedmiotem będzie świadczenie usług prawnych na rzecz KRBR 

w przedmiocie opisanym w § 1, zostanie skierowane do Kancelarii drogą e-mailową niezwłocznie po 

wejściu w życie niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

 W dniu 30 kwietnia 2022 r. KRBR podjęła uchwałę Nr 2182/36a/2022 w sprawie ustanowienia 

krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 

(Zmienionego). W odpowiedzi na uchwałę KRBR, Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, 

dalej: „Rada PANA”, w załączniku do uchwały Nr 15/I/2022 Rady PANA z dnia 21 czerwca 2022 r. 

w sprawie przedstawienia zastrzeżeń do uchwały Nr 2182/36a/2022 KRBR z dnia 30 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego 

Standardu Badania 220 (Zmienionego), zwane dalej: „zastrzeżeniami Rady PANA”, przedstawiła 

zastrzeżenia do ww. uchwały KRBR. W dalszej kolejności, KRBR podjęła uchwałę Nr 2290/39a/2022 

z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz 

ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego). Pismem z dnia 16 sierpnia 2022 r., 

znak pisma: DS.4021.23.2022.4, które wpłynęło do Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w dniu 

16 sierpnia 2022 r., Rada PANA poinformowała, że na podstawie uchwały Nr 24/I/2022 Rady Polskiej 

Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia 

uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2290/39a/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie 

ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 

220 (Zmienionego), Rada PANA nie zatwierdza uchwały Nr 2290/39a/2022 KRBR z dnia 25 lipca 

2022 r. w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego 

Standardu Badania 220 (Zmienionego). 

 Zgodnie z art. 102 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302), KRBR przysługuje 

uprawnienie złożenia skargi na zastrzeżenia Rady PANA, z którego KRBR zamierza skorzystać. 

 W związku z powyższym, KRBR postanawia zlecieć zewnętrznej kancelarii prawnej obsługę 

prawną w zakresie sporządzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zastrzeżenia 

Rady PANA oraz reprezentacji KRBR przed sądami administracyjnymi w tym zakresie. 

 Z uwagi na fakt, że termin złożenia skargi na zastrzeżenia Rady PANA upływa w dniu 15 

września 2022 r., a tym samym konieczne jest pilne dokonanie wyboru dostawcy obsługi prawnej 

w zakresie wskazanym w § 1 uchwały oraz mając na uwadze bogate doświadczenie Kancelarii 

w prowadzeniu postępowań sądowoadministracyjnych oraz obsłudze prawnej samorządów zaufania 

publicznego, jak również to, że Kancelaria na zlecenie KRBR przedstawiła opinię prawną w zakresie 



 

 

możliwości złożenia skargi na zastrzeżenia Rady PANA, wskazując podstawy prawne złożenia takiej 

skargi, KRBR decyduje o odstąpieniu od procedury przetargowej na wybór kancelarii prawnej do 

obsługi prawnej KRBR w zakresie sporządzenia i złożenia do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego skargi na zastrzeżenia Rady PANA, a także reprezentowania KRBR przed sądami 

administracyjnymi i wybiera kancelarię prawną Chmaj i Partnerzy Sp. p. do obsługi prawnej KRBR 

w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały bez przeprowadzania procedury przetargowej 

obowiązującej w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. 


