
 

 
 
 

 

 

 

UCHWAŁA NR 2502/45a/2022 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 8 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie ustanowienia pełnomocników Krajowej Rady 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 § 24 pkt 3 oraz § 26 ust. 1 i 2 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr 2/2022 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 

z dnia 6 września 2022 r. w sprawie statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz 

w związku z art. 34 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.) Krajowa Rada Biegłych 

Rewidentów uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów udziela pełnomocnictwa r.pr. Markowi Chmaj, 

nr wpisu WA-4735, oraz r.pr. Mariuszowi Bidzińskiemu, nr wpisu WA-7444, z kancelarii 

Chmaj i Partnerzy spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, razem i każdemu z osobna do 

podejmowania w imieniu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wszelkich czynności 

faktycznych lub prawnych oraz do zastępowania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów przed 

wszystkimi sądami powszechnymi, administracyjnymi, we wszelkich postępowaniach 

sądowych i pozasądowych, dotyczących lub związanych z uchwałami Rady Polskiej Agencji 

Nadzoru Audytowego: nr 15/I/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przedstawienia 

zastrzeżeń do uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2182/36a/2022 z dnia 30 

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

ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego), nr 24/I/2022 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), nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów 



 

 
 
 

 

kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego), z możliwością 

udzielania pełnomocnictw substytucyjnych. 

 

§ 2. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów powierza Prezesowi Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów udzielenie stosowanego pełnomocnictwa r.pr. Markowi Chmaj i r.pr. 

Mariuszowi Bidzińskiemu, w zakresie wskazanym w § 1 uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


