
 

 

UCHWAŁANR 3139/50/2019 
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

 
w sprawie zmiany procedury wpisu do rejestru biegłych rewidentów 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn zm.) postanawia 

się, co następuje: 

 

 

§ 1.1. Wprowadza się następujące zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały 

nr 2119/39/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia procedury wpisu do rejestru biegłych rewidentów: 

1) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„Pracownik Działu IT Biura PIBR na polecenie KRBR publikuje informacje o wnioskach 

o wpis do rejestru biegłych rewidentów na portalu PIBR, do którego dostęp możliwy jest 

po zalogowaniu, informując KRBR o tym fakcie e-mailowo. Jednocześnie z publikacją 

informacji o wnioskach o wpis do rejestru biegłych rewidentów KRBR wzywa 

do zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń co do wnioskodawców. E-mail informujący 

o publikacji wniosków o wpis do rejestru biegłych rewidentów na portalu PIBR, 

zamieszcza się w aktach rejestrowych”. 

2) Formularz R1 (stanowiący załącznik nr 2 do Załącznika nr 1 do uchwały nr 

2119/39/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 2018 r.) 

przyjmuje nowe brzmienie. 

2. Wprowadza się Załącznik nr 1, w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone 

niniejszą uchwałą. 

 



 

 

§ 2.1. Wprowadza się następujące zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały 

nr 2119/39/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia procedury wpisu do rejestru biegłych rewidentów: 

1) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„Pracownik Działu IT Biura PIBR na polecenie KRBR publikuje informacje o wnioskach 

o wpis do rejestru biegłych rewidentów na portalu PIBR, do którego dostęp możliwy jest 

po zalogowaniu, informując KRBR o tym fakcie e-mailowo. Jednocześnie z publikacją 

informacji o wnioskach o wpis do rejestru biegłych rewidentów KRBR wzywa 

do zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń co do wnioskodawców. E-mail informujący 

o publikacji wniosków o wpis do rejestru biegłych rewidentów na portalu PIBR, 

zamieszcza się w aktach rejestrowych”.  

2) Formularz R1 (stanowiący załącznik nr 2 do Załącznika nr 2 do uchwały 

nr 2119/39/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 2018 r.) 

przyjmuje nowe brzmienie. 

2. Wprowadza się Załącznik nr 2 w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone  

niniejszą uchwałą. 

 

§ 3.1. Wprowadza się następujące zmiany w Załączniku nr 3 do uchwały 

nr 2119/39/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia procedury wpisu do rejestru biegłych rewidentów: 

1) Formularz RUE1 (stanowiący załącznik nr 2 do Załącznika nr 3 do uchwały 

nr 2119/39/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 2018 r.) przyjmuje 

nowe brzmienie. 

2. Wprowadza się Załącznik nr 3 w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone 

niniejszą uchwałą. 

 



 

 

§ 4.1. Wprowadza się następujące zmiany w Załączniku nr 4 do uchwały 

nr 2119/39/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia procedury wpisu do rejestru biegłych rewidentów: 

1) Formularz RKT1 (stanowiący załącznik nr 2 do Załącznika nr 4 do uchwały 

nr 2119/39/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 2018 r.) przyjmuje 

nowe brzmienie. 

2. Wprowadza się Załącznik nr 4 w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone 

niniejszą uchwałą. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


