
 

 

KOMUNIKAT 1/2019 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 24 września 2019 r. 

 

w sprawie zmiany wzorów wniosków o wpis na listę firm audytorskich  

 

 

Komunikatem nr 25/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 września 

2017 r. w sprawie wpisu na listę firm audytorskich, wprowadzono do stosowania wzory 

wniosków o wpis na listę firm audytorskich oznaczonych symbolami od P1 do P9 oraz P12. 

 

Komunikatem nr 34/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 maja 2018 r. 

w sprawie zmiany Komunikatu 25/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie 

wpisu na listę firm audytorskich, zmieniono wzory wniosków oznaczone symbolami P2 i P12.  

 

Komunikatem nr 40/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 15 stycznia 

2019 r. w sprawie zmiany wzorów wniosków o wpis na listę firm audytorskich, zmieniono 

wzory wniosków oznaczone symbolami od P1 do P6 i P12.  

 

Komunikatem nr 43/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 lutego 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia nowego wzoru wniosku o skreślenie firmy audytorskiej z listy firm 

audytorskich P9, w związku z wprowadzeniem, uchwałą Nr 3313/51/2019 Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury skreślenia 

z listy firm audytorskich na wniosek, nowego wzoru wniosku firmy audytorskiej, przestał 

obowiązywać wzór wniosku oznaczony symbolem P9 wprowadzony do stosowania oraz 

stanowiący załącznik do Komunikatu Nr 25/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wpisu na listę firm audytorskich.  

 

Dotychczas obowiązujące wzory wniosków oznaczone symbolami od P1 do P7 i P12 

przestały obowiązywać. 

 

Wzór oznaczony symbolem P8 pozostaje niezmieniony. 

 

Do niniejszego komunikatu zostały załączone nowe wzory wniosków, z których 

obowiązane są korzystać osoby składające wnioski o wpis firmy audytorskiej na listę: 

1) wzór P1 – Wniosek o wpis działalności gospodarczej prowadzonej przez biegłego 

rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek na listę firm audytorskich art. 46 

pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą”);  



 

 

2) wzór P2 – Wniosek o wpis spółki cywilnej na listę firm audytorskich  

(art. 46 pkt 2 ustawy); 

3) wzór P3 – Wniosek o wpis spółki jawnej na listę firm audytorskich  

(art. 46 pkt 2 ustawy);  

4) wzór P4 – Wniosek o wpis spółki partnerskiej na listę firm audytorskich  

(art. 46 pkt 2 ustawy);  

5) wzór P5 – Wniosek o wpis spółki komandytowej na listę firm audytorskich  

(art. 46 pkt 3 ustawy);  

6) wzór P6 – Wniosek o wpis spółki kapitałowej lub spółdzielni lub spółdzielczego 

związku rewizyjnego na listę firm audytorskich (art. 46 pkt 4 i 5 ustawy); 

7) wzór P7 – Oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności; 

8) wzór P12 - Wniosek o wpis firmy audytorskiej zatwierdzonej w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej na listę firm audytorskich  

(art. 58 ustawy). 

 

Wprowadza się wzór formularza aktualizacji danych firmy audytorskiej oznaczony 

symbolem P13, stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu.  

 

 

Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej: https://www.pibr.org.pl/. 


