
 

 

 

UCHWAŁA NR 2231/37a/2022 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 8 czerwca 2022 r.  

 

w sprawie sposobu dofinansowania  

obchodów 30-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

w regionalnych oddziałach 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 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.), 

w związku z § 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.), uchwala się, 

co następuje: 

 

 

§ 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów udziela dofinansowania regionalnym 

oddziałom Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, dalej: „PIBR”, na organizację w regionalnych 

oddziałach PIBR obchodów 30-lecia PIBR, na zasadach wynikających z niniejszej uchwały. 

 

§ 2.1. Dofinansowanie na organizację obchodów 30-lecia PIBR w regionalnych 

oddziałach PIBR przysługuje wszystkim regionalnym oddziałom PIBR organizującym 

wydarzenia związane z obchodami tego jubileuszu. 

2. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby biegłych rewidentów i biegłych 

rewidentów seniorów uczestniczących w danym wydarzeniu organizowanym przez 

regionalny oddział w związku z obchodami 30-lecia PIBR.  

3. Dofinansowanie dotyczyć może wyłącznie jednego wydarzenia organizowanego przez 

regionalny oddział w związku z obchodami 30-lecia PIBR. 

4. Kwota dofinansowania: 

a) równa jest wysokości iloczynu liczby biegłych rewidentów oraz biegłych rewidentów 

seniorów uczestniczących w wydarzeniu związanym z obchodami Jubileuszu 30-lecia PIBR 

organizowanym przez regionalny oddział oraz stawki 50,00 zł, 



 

 

b) nie może być wyższa niż 50% kosztów poniesionych przez regionalny oddział PIBR 

na organizację wydarzenia związanego z obchodami Jubileuszu 30-lecia PIBR; 

 

§ 3.1. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu wydarzenia związanego 

z obchodami Jubileuszu 30-lecia PIBR organizowanego przez regionalny oddział PIBR na 

podstawie przesłanego do Biura PIBR: (i) rozliczenia poniesionych kosztów, 

udokumentowanych zgodnie z przepisami prawa oraz (ii) listy biegłych rewidentów oraz 

biegłych rewidentów seniorów biorących udział w wydarzeniu, potwierdzonych przez Prezesa 

Regionalnej Rady regionalnego oddziału PIBR.  

2. Koszty, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt b) oraz ust. 1 powyżej, obciążają budżet 

regionalnego oddziału PIBR i powinny być zgodne z zaplanowanym budżetem danego 

regionalnego oddziału PIBR w tym zakresie.  

3. Dofinansowanie danego regionalnego oddziału PIBR na organizację obchodów 30-

lecia jest jedynie przepływem pieniężnym. Koszt organizacji wydarzenia, zgodny z planem 

finansowym (budżetem), pozostaje kosztem oddziału. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


