
 

 

 

 

Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr  1/2021/2022 

z dnia 10 lutego 2022 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia zmiany firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za 

rok 2021 

 

Na podstawie art. 410 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm. ) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.), w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 3) ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478,                          

z późn. zm.) 

Rada Uczelni uchwala, co następuje: 

§ 1 

W związku z wniesieniem przez Morison Finansista Audit Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w dniu 3 stycznia 2022 r. zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa do firmy Moore Polska Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                       

z siedzibą w Warszawie - Rada Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zatwierdza zmianę 

wyboru Moore Polska Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

(00 – 613) przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000922603, NIP: 7011052300, REGON: 520003823 – firmę 

audytorską (numer wpisu 4326), która wstąpiła w prawa i obowiązki, jako nabywca 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dotychczasowego podmiotu wykonującego badanie 

sprawozdania finansowego UKW tj. „Morison Finansista Audit” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61 - 005), ul. Główna 6 - do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za 2021 rok. 

§ 2 

Powierza się Rektorowi dokonanie zmiany w drodze aneksu dotychczas obowiązującej umowy 

o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego UKW za rok obrotowy 2021, 

uwzględniającej zmianę podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

                         Przewodnicząca Rady Uczelni UKW 
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