
 

 

UCHWAŁA NR 1169/18a/2020 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 26 października 2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie 

poniesionych nakładów na lokal użytkowany przez regionalny oddział  

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu 

 

 

 

Na podstawie przepisów 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) 

w  związku z § 3 ust. 3 oraz § 6 ust. 3 uchwały Nr 1032/14a/2020 Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i 

rozliczania wsparcia finansowego nakładów ponoszonych przez regionalne oddziały Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów na utrzymanie lokali przez nie użytkowanych z późn. zm.
1
, 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, po rozpoznaniu wniosku z dnia 4 września      

2020 r. Prezesa Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów w Poznaniu wyraża zgodę na udzielenie wsparcia finansowego poprzez 

dofinansowanie poniesionych nakładów na lokal użytkowany przez Regionalny Oddział 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu, tj. na pokrycie poniesionych kosztów zakupu 

wyposażenia i remontu ww. lokalu, w wysokości 30.300,00 zł netto (słownie: trzydzieści 

tysięcy trzysta złotych). 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane na konto Regionalnego Oddziału 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszej 

uchwały. 

                                                       
1 Uchwała Nr 1032/14a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu udzielania i rozliczania wsparcia finansowego nakładów ponoszonych przez regionalne 

oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na utrzymanie lokali przez nie użytkowanych zmieniona uchwałą 

Nr 1099/16a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 28 sierpnia 2020 r. w przedmiocie zmiany 

uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania wsparcia finansowego nakładów 

ponoszonych przez regionalne oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na utrzymanie lokali przez nie 

użytkowanych. 



 

 

3. Niniejsza uchwała zostanie przekazana  do Regionalnego Oddziału Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów w Poznaniu oraz do Działu Finansowego i Kadr Biura Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów niezwłocznie, najpóźniej w terminie określonym w ust. 2.  

4. Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównemu 

Księgowemu. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 


