
 

 

UCHWAŁA NR 1296/20a/2020 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 21 grudnia 2020 r.  

 

w sprawie wyboru Eksperta  

 

 
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), oraz § 3 ust. 

1 pkt 3 oraz § 8 ust. 4 Zasad przeprowadzania przetargów stanowiących załącznik do uchwały 

nr 3160/50a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie 

zasad przeprowadzania przetargów, uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty 

w przetargu zainicjowanym uchwałą 1241/19a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru 

Eksperta, na wybór Eksperta do świadczenia stałego wsparcia merytorycznego dla Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów w zakresie ustanawiania krajowych standardów wykonywania 

zawodu oraz krajowych standardów kontroli jakości, wskazując Grzegorza Skrzeszewskiego 

prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Skrzeszewski 

z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Podbipięty 27 m. 45, kod: 02-732 Warszawa, 

posiadającym NIP: 837-101-63-82. 

 

§ 2. Umowa, której przedmiotem będzie świadczenie stałego wsparcia merytorycznego 

dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie ustanawiania krajowych standardów 

wykonywania zawodu oraz krajowych standardów kontroli jakości, zostanie zawarta do dnia 

31 grudnia 2020 r. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 26 listopada 2020 r., Grzegorz Skrzeszewski złożyły ofertę na świadczenie 

stałego wsparcia merytorycznego dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, dalej: PIBR, 

w zakresie ustanawiania krajowych standardów wykonywania zawodu oraz krajowych 

standardów kontroli jakości jako ekspert.  

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, zgodnie z Zasadami 

przeprowadzania przetargów stanowiącymi załącznik do uchwały nr 3160/50a/2019 Krajowej 

Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania 

przetargów, Komisja Przetargowa wyłoniła najkorzystniejszą, a zarazem jedyną ofertę na 

świadczenie stałego wsparcia merytorycznego dla PIBR w zakresie ustanawiania krajowych 

standardów wykonywania zawodu oraz krajowych standardów kontroli jakości 

niepodlegającą odrzuceniu, przesłaną przez Grzegorza Skrzeszewskiego. Decyzja 

ta podyktowana była tym, że Grzegorz Skrzeszewski spełnił kryteria wyboru eksperta 

w zakresie ustanawiania krajowych standardów wykonywania zawodu oraz krajowych 

standardów kontroli jakości zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, dalej: 

KRBR, w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru eksperta, tj.: kompetencje, 

doświadczenie i wiedza niezbędne do świadczenia wsparcia merytorycznego oraz solidność 

i skrupulatność. 

Komisja Przetargowa przekazała KRBR informację o wyborze oferty Grzegorza 

Skrzeszewskiego na świadczenie stałego wsparcia merytorycznego dla PIBR w zakresie 

ustanawiania krajowych standardów wykonywania zawodu oraz krajowych standardów 

kontroli jakości, jako najkorzystniejszej oferty. 

KRBR, w związku z przekazaną jej informacją postanawia dokonać wyboru oferty na 

świadczenie stałego wsparcia merytorycznego dla PIBR w zakresie ustanawiania krajowych 

standardów wykonywania zawodu oraz krajowych standardów kontroli jakości, złożonej 

przez Grzegorza Skrzeszewskiego. 

 


