
 

 

 

 

UCHWAŁA NR 2012/32a/2021 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 
 

z dnia 31 grudnia 2021 r. 
 

w sprawie ustanowienia roku 2022 – „Rokiem Biegłego Rewidenta” 
 

 

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 z późń. zm.) 

w związku z § 3 ust. 3 pkt 3 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.) uchwala 

się, co następuje: 
 

 

§ 1. W związku z przypadającym w roku 2022 jubileuszem 30-lecia istnienia Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustanawia rok 2022 – „Rokiem 

Biegłego Rewidenta”. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

 

Ustanawiając, rok 2022 rokiem Biegłego Rewidenta, w 30-lecie powstania Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów pragnie podkreślić zasługi 

samorządu zawodowego biegłych rewidentów dla ochrony interesu publicznego oraz 

przypomnieć rozwój jakości usług świadczonych przez członków samorządu zawodowego 

biegłych rewidentów, jaki nastąpił w ciągu ostatnich 30 lat.  

Ustanowienie przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów roku 2022 Rokiem Biegłego 

Rewidenta jest również wyrazem uhonorowania wszystkich polskich biegłych rewidentów i ich 

osiągnięć, a w szczególności ich ciągłego dbania o zapewnienie wiarygodność informacji 

finansowej oraz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 

Polska Izba Biegłych Rewidentów, realizując zadania zgodnie z art. 25. ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 



 

 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późń. zm.), reprezentując członków samorządu Biegłych 

Rewidentów, a zarazem dbając o ich interesy zawodowe, pragnie, aby Rok Biegłego Rewidenta 

przyniósł jeszcze większe uznanie dla roli biegłych rewidentów oraz ich wkładu w rozwój 

gospodarki w naszym społeczeństwie. Inicjatywa ta umożliwi upowszechnienie wiedzy 

o profesjonalnej działalności biegłych rewidentów, a także odpowiednie zaakcentowanie 

i przybliżenie nie tylko osobom związanym z finansami i biznesem, ale i szeroko rozumianej 

opinii publicznej informacji na temat tego, kim są biegli rewidenci, jakie zadania na nich 

spoczywają i jaka jest ich rola. 


