
 

 

UCHWAŁA NR 1547/23a/2021 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 31 marca 2021 r.  

 

w sprawie wyboru wykonawcy aktualizacji/zmian aplikacji iP24/Dokumenty  

oraz Ewidencja  

 

 
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), w związku 

z § 3 ust. 2a 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, dalej: „KRBR”, odstępuje od obowiązku 

przeprowadzenia procedury przetargowej, o której mowa w Zasadach przeprowadzania 

przetargów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 3160/50a/2019 Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzenia przetargów, na wybór 

wykonawcy niezbędnych aktualizacji/zmian aplikacji iP24/Dokumenty oraz Ewidencja 

wykorzystywanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na podstawie Licencji nr 

04/KIBR/2012 z dnia 28 września 2012 r. udzielonej przez firmę MIS24.PL Sp. z o. o., 

wskazując na jedynego możliwego wykonawcę - firmę MIS2 Sp. z o.o. (następcę prawnego 

MIS24.PL Sp. z o. o.) z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Metalowców 25, 54-156 

Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000687301, REGON: 367828476, NIP: 8943109565. 

 

§ 2. Umowa, której przedmiotem będzie dokonanie niezbędnych aktualizacji/zmian 

aplikacji iP24/Dokumenty oraz Ewidencja, zostanie zawarta niezwłocznie po wejściu w życie 

niniejszej uchwały 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Uzasadnienie 

 

 Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów, wcześniej jako Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 

dalej: „PIBR”, została udzielona przez MIS24.PL Sp. z o.o. Licencja nr 04/KIBR/2012 z dnia 

28 września 2012 r., na korzystanie m.in. z aplikacji iP24/Dokumenty oraz Ewidencja, dalej: 

„Licencja”, wykorzystywanych przez PIBR do realizacji ustawowych zadań. 

 Licencja zobowiązuje PIBR m.in. do niedokonywania poprawiania, przystosowywania, 

zmiany układu i jakichkolwiek innych zmian w wersji programu, w tym m.in. w aplikacji 

iP24/Dokumenty oraz Ewidencja. 

 Zgodnie z treścią Licencji, jedynym podmiotem uprawnionym do dokonania 

jakichkolwiek zmian lub aktualizacji aplikacji iP24/Dokumenty oraz Ewidencja jest 

licencjodawca tj. spółka MIS24.PL Sp. z o. o. 

 W związku z koniecznością dokonania niezbędnych zmian i aktualizacji aplikacji 

iP24/Dokumenty oraz Ewidencja, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów obowiązana jest 

zaangażować do dokonania tych prac podmiot, któremu przysługuje prawo wykonania 

niezbędnych prac.  

 Z uwagi na to, że jednym możliwym wykonawcą zmian i aktualizacji aplikacji 

iP24/Dokumenty oraz Ewidencja jest licencjodawca, którym w związku ze zmianami 

właścicielskimi po stronie licencjodawcy jest spółka MIS2 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, 

jest ona jedynym możliwym wykonawcą zmian i aktualizacji aplikacji iP24/Dokumenty oraz 

Ewidencja.  

 Na uwagę zasługuje również fakt, że środki finansowe na dokonanie zmian/aktualizacji 

aplikacji iP24/Dokumenty oraz Ewidencja zostały przewidziane w planie finansowym Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów na rok 2021 r. 

 W świetle wszystkiego co powyżej, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów postanowiła 

odstąpić od procedury przetargowej na wybór wykonawcy aktualizacji/zmian aplikacji 

iP24/Dokumenty oraz Ewidencja, wskazując firmę MIS2 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. 


