
Uchwała nr 6 

Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 6 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu  

w Białymstoku za rok 2019 i 2020 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) i § 39 ust. 1 pkt 12 Statutu 

Uniwersytetu w Białymstoku Rada Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

Rada Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku wybiera do zbadania sprawozdania finansowego 

Uniwersytetu w Białymstoku za rok 2019 i 2020 Kancelarię Księgowo-Audytorską 

„BUCHALTERIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. 

 

Uzasadnienie 

Radzie Uczelni przedstawiono trzy oferty do badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 

2020 złożone przez następujące podmioty: 

1) Doradca Zespół Doradców Finansowo-Księgowych, spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą w Lublinie, na kwotę 19.000 zł netto za badanie 

sprawozdania finansowego za 2019 r. i na kwotę 19.000 zł netto za badanie 

sprawozdania za 2020 r., 

2) Kancelaria Księgowo-Audytorska „BUCHALTERIA” Sp. z o.o. z siedzibą  

w Białymstoku na kwotę 15.000 zł netto za badanie sprawozdania finansowego za 2019 

r. i na kwotę 15.000 zł netto za badanie sprawozdania finansowego za 2020 r.,  

3) Zespół Usług Finansowo-Księgowych Bilans-Servis spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach 

na kwotę 26.000 zł netto za badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.; oferta 

przedstawiona przez podmiot nie zawierała kwoty badania sprawozdania finansowego 

za 2020 rok. 

Rada Uczelni dokonując wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego nie uwzględniła 

oferty Zespołu Usług Finansowo-Księgowych Bilans-Servis spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach 

z uwagi na brak kwoty wynagrodzenia za badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok. 

Rada Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku dokonując wyboru Kancelarii Księgowo-

Audytorskiej „BUCHALTERIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku wzięła pod uwagę, że 

oferta przedstawiona przez ten podmiot była najbardziej korzystna – proponowana kwota za 

badanie sprawozdań finansowych była niższa o 4.000 zł netto za każdy rok w porównaniu  

z ofertą przedstawioną przez Doradca Zespół Doradców Finansowo-Księgowych, spółkę  

z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lublinie. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

         Przewodniczący   

     Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku 

 

            Andrzej Parafiniuk 


