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UCHWAŁA NR 1848/29a/2021 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 2 października 2021 r. 

 

w sprawie ustanowienia pełnomocnika 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 2020 r. poz. 1415) w związku 

z § 13 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 pkt 1 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 

21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.) w 

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

administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w związku z art. 14hb. ust. 3 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.), Krajowa Rada Biegłych 

Rewidentów uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pełnomocnikiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym w Warszawie w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt. VI SA/Wa 

1816/21 w sprawie ze skargi Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, stanowiącej 

załącznik do uchwały Nr 16/I/2021 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 20 

kwietnia 2021 r. na stanowisko Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1/2021 z dnia 5 

lutego 2021 r. w sprawie możliwości świadczenia usług przez biegłych rewidentów seniorów, 

w tym do sporządzania i wnoszenia skarg kasacyjnych od wyroków oraz postanowień 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydanych w tej sprawie lub zażaleń 

na postanowienia w niej wydane, a także występowania w postępowaniach przed Naczelnym 

Sądem Administracyjnym wywołanych takimi skargami kasacyjnymi lub zażaleniami, 

ustanawia się adw. Katarzynę Krzyżanowską, nr wpisu: WAW/Adw/6985, z kancelarii 

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Krzyżanowska z siedzibą w Wołominie. 
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§ 2. Powierza się Prezesowi Krajowej Rady Biegłych Rewidentów udzielenie 

stosowanego pełnomocnictwa adw. Katarzynie Krzyżanowskiej w zakresie wskazanym w § 1 

uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


