Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

P6
Nazwa wnioskodawcy

Adres

Nazwa i numer
właściwego rejestru
publicznego
Telefon
Reprezentowana przez Zarząd:
Lp.

Imię i nazwisko

Numer w rejestrze

WNIOSEK O WPIS
spółki kapitałowej lub spółdzielni lub spółdzielczego związku rewizyjnego1
na listę firm audytorskich
Na podstawie przepisów art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym [zwanej dalej „ustawą”] (Dz. U. poz. 1089, z
późn. zm.), wnosimy o wpis na listę firm audytorskich, o której mowa w tym artykule
ustawy, osoby prawnej:
Nazwa firmy

Skrócona nazwa
(opcjonalnie)

Adres siedziby
Adres korespondencyjny
(jeśli inny niż adres
siedziby)
E-mail
1

Telefon

Skreśl błędne.

1

Wnioskodawca będzie prowadzić działalność wyłącznie w zakresie2:
 wykonywania czynności rewizji finansowej,
 usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 doradztwa podatkowego,
 prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,







działalności wydawniczej lub szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji
finansowej i podatków,
wykonywania ekspertyz lub sporządzania opinii ekonomiczno-finansowych,
świadczenia usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy
z dziedziny rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji
i funkcjonowania przedsiębiorstw,
świadczenia usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej
niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów,
świadczenia usług pokrewnych,
świadczenia innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania
przez biegłych rewidentów.

Uzasadnienie
Wnioskodawca spełnia wymagania art. 46 i art. 47 ustawy, co wynika z treści tego wniosku
oraz z załączonych do wniosku dokumentów:
1. Umowa spółki / uchwała wspólników/akcjonariuszy/walnego zgromadzenia zmieniająca
umowę spółki / statut3.
2. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.4
3. Listy wspólników/akcjonariuszy5.
4. Lista członków Zarządu (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych
rewidentów, także ich numery w rejestrze).
5. Lista członków organów nadzorczych (nazwiska i imiona, adresy służbowe,
a w przypadku biegłych rewidentów, także ich numery w rejestrze).
6. Oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności (P7).
7. Formularz z danymi firmy (P8).
8. Dowód wniesienia opłaty za wpis na listę firm audytorskich.
Ponadto oświadczamy, że firma audytorska nie przekroczy zakresu działalności
zadeklarowanego we wniosku.
Miejscowość i data

Podpisy

Klauzula informacyjna RODO
Informujemy, że administratorem danych osobowych osób reprezentujących spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich
jest Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR), al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl, numer telefonu: (22) 637 30
80-81.
W Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@pibr.org.pl lub pod adresem
korespondencyjnym: al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.
Informujemy, że dane osobowe osób reprezentujących spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich będą przetwarzane na
podstawie obowiązku prawnego tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
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Zaznacz właściwe.
Skreśl błędne.
4 Nieobowiązkowe.
5
Lista wspólników/akcjonariuszy powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników/akcjonariuszy oraz ich
numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich).
3

2

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w związku z Ustawą z dnia 11 maja 2017
roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w celu:
a. obsługi i realizacji wniosku o wpis spółki na listę firm audytorskich i prowadzenia tej listy przez Polską Izbę Biegłych
Rewidentów oraz w celu zapewnienia warunków do wykonywania ustawowych zadań samorządu zawodowego biegłych
rewidentów przez PIBR;
b. identyfikacji reprezentantów i innych osób upoważnionych, koordynacji współpracy i bieżącego kontaktu.
Odbiorcą danych osobowych osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich mogą być zewnętrzne spółki
udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia
przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.
Informujemy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującą w PIBR Procedurą wpisu na listę firm audytorskich - Polska Izba Biegłych
Rewidentów publikuje informacje o wnioskach o wpis do rejestru na portalu PIBR, do którego dostęp możliwy jest po zalogowaniu przez
biegłych rewidentów. Jednocześnie z publikacją informacji o wnioskach o wpis na listę firm audytorskich PIBR wzywa do zgłaszania
ewentualnych zastrzeżeń co do wnioskodawców, w celu sprawdzenia nieposzlakowanej opinii podmiotu żądającego wpisu na listę firm
audytorskich.
Ponadto, zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadorze publicznym lista firm audytorskich
udostępniana jest publicznie na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
Informujemy, że dane osobowe osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich będą przetwarzane przez
okres niezbędny do dokonania wpisu na listę, a po dokonaniu wpisu dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa - do czasu posiadania uprawnień pozwalających do prowadzenia firmy audytorskiej oraz przez okres niezbędny do
wykonywania zadań przez samorząd zawodowy biegłych rewidentów.
Zgodnie z RODO osobie której dane dotyczą przysługuje w odpowiednim przypadku: prawo dostępu do danych (zgodnie z art.
15 RODO), prawo do sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), prawo sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO) oraz prawo do usunięcia
danych (zgodnie z art. 17 RODO).
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane
kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest niezbędne do dokonania wpisu spółki na listę firm audytorskich.
Informujemy ponadto, że dane osób reprezentujące spółki ubiegające się o wpis na listę firm audytorskich nie będą profilowane,
w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do tych osób.
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