
 

 

 

UCHWAŁA NR 2293/41a/2022 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wykonawcy i wydawcy  

publikacji jubileuszowej z okazji obchodów 30-lecia  

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 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 Krajowej 

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

 

§ 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza szczegółowe kryteria wyboru 

wykonawcy i wydawcy publikacji jubileuszowej z okazji obchodów 30-lecia Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów. 

 

§ 2.1. Szczegółowe kryteria wyboru wykonawcy, o którym mowa w § 1 uchwały, 

stanowią:  

1) Zagwarantowanie wykonania kompleksowego zlecenia, które obejmuje: 

a) opracowanie koncepcji publikacji jubileuszowej wpisującej się w cele obchodów 30-

 lecia samorządu biegłych rewidentów oraz Roku Biegłego Rewidenta tj.: 

- upowszechnienie wiedzy o zawodzie biegłego rewidenta i samorządzie biegłych 

rewidentów, 

- podkreślenie znaczenia i wkładu biegłych rewidentów w rozwój gospodarki, 

- podkreślenie zasług samorządu zawodowego biegłych rewidentów dla ochrony 

interesu publicznego, 

- przypomnienie rozwoju jakości usług świadczonych przez członków samorządu 

zawodowego biegłych rewidentów w ciągu ostatnich 30 lat,  



 

 

b) przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami samorządu biegłych rewidentów oraz 

z autorytetami z dziedziny ekonomii, finansów i świata biznesu i na ich podstawie 

opracowania tekstów do druku – wywiadów i artykułów problemowych, 

z uwzględnieniem możliwości pozyskania sponsorów i zamieszczenia ich wypowiedzi 

merytorycznych (nie będących reklamą usług, aby uniknąć komercyjnego aspektu); 

c) dobór odpowiednich ilustracji – zdjęć i skanów, wzbogacających publikację; 

d) zagwarantowanie profesjonalnej korekty wszystkich tekstów idących do druku; 

e) zagwarantowanie opracowania graficznego wydawnictwa jubileuszowego; 

f) zagwarantowanie składu i druku publikacji w nakładzie maksymalnie 500 sztuk. 

2) Koordynacja całego procesu wydawniczego leżeć będzie po stronie oferenta, który 

przedstawi całościową ofertę zgodnie z opisem w poprzednim punkcie. 

3) Zagwarantowanie dotrzymania terminu uzgodnionego z Biurem Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów. (termin dostarczenia gotowego produktu przed galą jubileuszową w dniu 

26.10.2022 r.) 

4) Oczekiwane jest zastosowanie ekologicznego papieru zgodnie z ideą zrównoważonego 

podejścia. 

5) Przygotowana publikacja jubileuszowa powinna być dostarczona nie tylko w formie 

papierowej, ale także elektronicznej, którą będzie można rozpowszechniać online.  

6) Zleceniobiorca powinien się wykazać wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu 

projektów wydawniczych wraz z umiejętnością redagowania specjalistycznych tekstów 

dziennikarskich.   

7) Oferent powinien być gotowy do podjęcia się zlecenia niezwłocznie po uzyskaniu 

informacji i wyborze, dysponując aktualnymi kontaktami z dziennikarzami, którzy będą 

mogli podjąć się przeprowadzenia wywiadów i opracowania artykułów.  

2. W przypadku, gdy ceny proponowane przez oferentów będą identyczne bądź zbliżone, 

pod uwagę będzie brana również ewentualna współpraca z danym dostawcą usług 

w przeszłości.  



 

 

3. 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. 


