
 

 

UCHWAŁA NR 2326/41a/2022 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 5 sierpnia 2022 r.  

 

w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej 

oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dostawcą 

 

 
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 2022 r. poz. 1302), 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 i wydawcy publikacji jubileuszowej z okazji obchodów 30-lecia Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów, wskazując na firmę INFO FOTO FACTORY Klaudiusz Kaleta, ul. 

św. U. Ledóchowskiej 18/2, 05-822 Milanówek, NIP 525-135-22-13, dalej: „INFO FOTO 

FACTORY Klaudiusz Kaleta”. 

 

§ 2. KRBR wyraża zgodę na zawarcie umowy z INFO FOTO FACTORY Klaudiusz 

Kaleta, której przedmiotem będzie wykonanie i wydanie publikacji jubileuszowej z okazji 

obchodów 30-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, bez przeprowadzania procedury 

przetargowej. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Uzasadnienie 

 

31 grudnia 2021 roku Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła uchwałę nr 

2012/32a/2021 w sprawie ustanowienia roku 2022 „Rokiem Biegłego Rewidenta” w związku 

z 30-leciem powstania profesji i samorządu zawodowego biegłych rewidentów. Jako 

realizacja tejże uchwały, w bieżącym, jubileuszowym roku organizowane są różne 

przedsięwzięcia, wpisujące się w cele określone powyższą uchwałą, w tym: upowszechnienie 

wiedzy o zawodzie biegłego rewidenta i samorządzie biegłych rewidentów, podkreślenie 

znaczenia i wkładu biegłych rewidentów w rozwój gospodarki, podkreślenie zasług 

samorządu zawodowego biegłych rewidentów dla ochrony interesu publicznego oraz 

przypomnienia rozwoju jakości usług świadczonych przez członków samorządu zawodowego 

biegłych rewidentów. 

Jedną z form wykonania powyższych założeń jest opracowanie i wydanie publikacji 

jubileuszowej, która zgodnie z oczekiwaniami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów powinna 

być gotowa przed 26 października 2022 r., tj. zaplanowanym terminem gali jubileuszowej.  

Biuro Polskiej Izby Biegłych Rewidentów sprawdziło różne możliwości realizacji 

wydawnictwa okolicznościowego, poczynając od nawiązania współpracy ze znanymi 

dziennikarzami po pozyskanie oferentów posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie 

redagowania i wydawania publikacji specjalistycznych, w tym dla samorządów zawodowych.  

W wyniku tego rozpoznania okazało się, że żaden z wytypowanych dziennikarzy, 

posiadających wiedzę na temat specyfiki branży i samorządu biegłych rewidentów, nie jest 

w stanie podjąć się wykonania zlecenia w oczekiwanym terminie.   

Ponadto w wyniku poszukiwania na rynku kompleksowych oferentów, okazało się, że 

możliwe jest nawiązanie współpracy tylko z jednym zleceniobiorcą, spełniającym 

oczekiwania Biura PIBR, czyli INFO FOTO FACTORY Klaudiusz Kaleta.  

W związku z powyższym Krajowa Rada Biegłych Rewidentów po zapoznaniu się 

z informacjami przekazanymi przez Biuro PIBR na temat możliwościami realizacji publikacji 

jubileuszowej postanawia odstąpić od procedury przetargowej i zlecić wykonanie publikacji 



 

 

jubileuszowej INFO FOTO FACTORY Klaudiusz Kaleta. Przemawia za tym fakt, iż 

zleceniobiorca przedstawił kompleksową ofertę, obejmującą następujące składowe:  

1. Koordynacja całego procesu wydawniczego. 

2. Opracowanie koncepcji publikacji jubileuszowej wpisującej się w cele obchodów 30 - 

lecia samorządu biegłych rewidentów oraz Roku Biegłego Rewidenta. 

3. Przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami samorządu biegłych rewidentów oraz z 

autorytetami z dziedziny ekonomii, finansów i świata biznesu i na ich podstawie 

opracowanie tekstów do druku – wywiadów i artykułów problemowych, 

z uwzględnieniem możliwości pozyskania sponsorów i zamieszczenia ich wypowiedzi 

merytorycznych (nie będących reklamą usług, aby uniknąć komercyjnego aspektu).  

4. Dobór odpowiednich ilustracji – zdjęć i skanów, wzbogacających publikację. 

5. Zagwarantowanie profesjonalnej korekty wszystkich tekstów idących do druku. 

6. Zagwarantowanie opracowania graficznego wydawnictwa jubileuszowego. 

7. Zagwarantowanie składu i druku publikacji w nakładzie maksymalnie 500 sztuk. 

8. Zagwarantowanie dotrzymania terminu uzgodnionego z Biurem Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów (termin dostarczenia gotowego produktu przed galą 

jubileuszową). 

Ponadto, oczekiwane jest zastosowanie ekologicznego papieru zgodnie z ideą 

zrównoważonego podejścia. Przygotowana publikacja jubileuszowa powinna być dostarczona 

nie tylko w formie papierowej, ale także elektronicznej, którą będzie można rozpowszechniać 

online. Całkowity koszt zlecenia nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej w budżecie 

w wysokości brutto 62.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).  

Zleceniobiorca Klaudiusz Kaleta posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu 

projektów wydawniczych wraz z umiejętnością redagowania specjalistycznych tekstów 

dziennikarskich. To wydawca książek i czasopism, właściciel firmy współpracującej z branżą 

medialną, menedżer współpracujący od ponad 25 lat z wydawnictwami i korporacjami przy 

projektach wydawniczych, redaktor, dziennikarz, fotoreporter i fotografik, doradca ds. 

optymalizacji i rozwoju procesów wydawniczych, twórca i realizator produkcji audio-wideo, 



 

 

konsultant public relations, SEO, kontent marketingu w internecie i w mediach 

społecznościowych.  

Podjęcie niniejszej uchwały o odstąpieniu od procedury przetargowej poprzedziło 

przeprowadzenie w dniach 28-30 czerwca 2022 r. plebiscytu wśród członków Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów, w którym większość opowiedziała się za wydaniem publikacji 

jubileuszowej w formie papierowej oraz zadeklarowała gotowość poparcia odstąpienia od 

procedury przetargowej przy wyborze wykonawcy tejże publikacji jubileuszowej, mając na 

względzie również to, że w budżecie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów zostały 

przewidziane środki na realizację wykonania i wydania publikacji jubileuszowej z okazji 

obchodów 30-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.  


