
 

 

UCHWAŁA NR 1135/17a/2020 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 2 października 2020 r. 

 

w przedmiocie zmiany uchwały 

w sprawie przyjęcia 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) postanawia 

się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr 999/13a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 

czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia procedury wpisu do rejestru biegłych rewidentów (z 

późn. zm)1, zwanej dalej „uchwałą”, oraz załącznikach od nr 1 i do nr 5 do uchwały, użyty w 

treści ww. dokumentów publikator ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym uaktualnia się z „(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z 

późn. zm.)” na „(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415)”. 

  

 § 2. W załącznikach nr 3 i 4 do uchwały, stanowiących, odpowiednio, procedurę wpisu 

osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy, do rejestru biegłych rewidentów oraz procedurę 

wpisu osób, o których mowa w art. 4 ust. 5 ustawy, do rejestru biegłych rewidentów, 

wprowadza się następującą zmianę: 

 

1) pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

 „17. Po podjęciu uchwały w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów przez KRBR, 

Pracownik przygotowuje 3 egzemplarze uchwały do podpisu przez Prezesa KRBR – jeden 

egzemplarz dla biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów, jeden 

 
1 Uchwała nr 999/13a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia 

procedury wpisu do rejestru biegłych rewidentów, zmieniona uchwałą nr 1015/13a/2020 Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów z dnia 18 czerwca 2020 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia procedury 

wpisu do rejestru biegłych rewidentów. 



 

 

przekazywany do  Agencji, zwanej dalej „Agencją”, oraz jeden celem załączenia do akt 

rejestrowych. Przed podpisem przez Prezesa KRBR, jeden egzemplarz jest parafowany na 

odwrocie przez radcę prawnego lub adwokata.” 

 

 § 3. Tekst jednolity procedury wpisu osób, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, do 

rejestru biegłych rewidentów, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, uwzględniający 

zmianę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 § 4. Tekst jednolity procedury wpisu osób, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, do 

rejestru biegłych rewidentów, która stanowi załącznik nr 2 do uchwały, uwzględniający 

zmianę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 § 5. Tekst jednolity procedury wpisu osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy, do 

rejestru biegłych rewidentów, która stanowi załącznik nr 3 do uchwały, uwzględniający 

zmianę, o której mowa w § 1 i § 2, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

§ 6. Tekst jednolity procedury wpisu osób, o których mowa w art. 4 ust. 5 ustawy, do 

rejestru biegłych rewidentów, która stanowi załącznik nr 4 do uchwały, uwzględniający 

zmianę, o której mowa w § 1 i § 2, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7. Tekst jednolity wzoru R6 – Wniosek o zmianę danych biegłego rewidenta, który 

stanowi załącznik nr 5 do uchwały, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1, stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


