
 

 

UCHWAŁA NR 1979/32a/2021 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 24 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie zasad tworzenia i wzoru rocznego planu finansowego 

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dla każdej szczegółowej pozycji  

 

 

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 

z późń. zm.) w związku z § 2 ust. 5 pkt 5, pkt 7 i pkt 8 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: 

 

 

§ 1.1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określa: 

1) „Zasady tworzenia rocznego planu finansowego dla każdej szczegołowej pozycji”, 

stanowiące załacznik nr 1 do uchwały; 

2) Wzór rocznego planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dla każdej 

szczegółowej pozycji, obejmujący:  

2.1. „Plan finansowy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na …….. r.”, stanowiący 

załącznik nr 2 do uchwały; 

2.2. „Plan finansowy regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

na …….. r.”, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały; 

2.3.„Plan kosztów wynagrodzeń w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów na …….. r., 

bez uwzględnienia regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów”, 

stanowiący załącznik nr 4 do uchwały; 

2.4.„Plan zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów na … r.”, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.  

2. Przy opracowaniu rocznego planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, 

stosuje się zasadę bilansowania się kosztów z przychodami, tzn., że koszty nie mogą 



 

 

przewyższać przychodów. Zasada ta dotyczy również każdego regionalnego oddziału Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów z osobna.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr 1807/28a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 

września 2021 r. w sprawie zasad tworzenia i wzoru rocznego planu finansowego Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów dla każdej szczegółowej pozycji oraz zmieniająca ją uchwała 

Nr 1880/30a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 29 października 2021 r. 

w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad tworzenia i wzoru rocznego planu 

finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dla każdej szczegółowej pozycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


