
 

 

 

 

UCHWAŁA NR 925/10a/2020 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW  

 

z dnia 20 marca 2020 r. 

 

w sprawie lokowania środków pieniężnych  

w formie skarbowych papierów wartościowych 

(obligacje lub bony skarbowe)  

 

 

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 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) 

oraz § 3 ust.7 pkt 2) 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 wyraża zgodę na lokowanie środków 

finansowych Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku 

w kwocie do 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), w skarbowe papiery 

wartościowe (obligacje lub bony skarbowe), o okresie zapadalności nie dłuższym niż 

12 miesięcy. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Pismem z dnia 4 lutego 2020 r. Prezes Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku, zwrócił się do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z wnioskiem o pozytywną rekomendację Komisji ds. finansowych Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów, zwanej dalej „Komisją”, oraz o wyrażenie Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów zgody na lokowanie środków finansowych Regionalnego Oddziału Polskiej Izby 



Biegłych Rewidentów w Gdańsku w kwocie 400.000,00 zł w skarbowe papiery wartościowe 

(obligacje lub bony skarbowe) o okresie zapadalności nie dłuższym niż 12 miesięcy.  

Mając na uwadze przepisy Zasad lokowania środków finansowych Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów, stanowiące załącznik do uchwały nr 2982/49/2018 Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad lokowania środków finansowych 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą nr 587/7a/2019 Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad 

lokowania środków finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów przedmiotowy wniosek, 

na podstawie § 1 ust. 5 załącznika ww. uchwały, wniosek został skierowany do Komisji, 

celem przeanalizowania uzasadnienia i rekomendacji w przedmiotowej sprawie. 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2020 r., pozytywnie zarekomendowała 

wyrażenie zgody przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na lokowanie środków 

finansowych Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku 

w kwocie 400.000,00 zł (słownie: czterysta złotych) w skarbowe papiery wartościowe 

(obligacje lub bony skarbowe) o okresie zapadalności nie dłuższym niż 12 miesięcy. Zdaniem 

Komisji wysokość środków finansowych podlegających lokowaniu w formie skarbowych 

papierów wartościowych (obligacje lub bony skarbowe) nie zagraża regulowaniu zobowiązań 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 

Powyższa rekomendacja została przedstawiona Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów. 

Wobec powyższego, po zapoznaniu się z wnioskiem oraz pozytywną rekomendacją 

Komisji, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę jak na wstępie. 

 

 


