
 

 

 
Kary biegłych rewidentów podane do publicznej wiadomości 

 

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach…, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, po uprawomocnieniu się orzeczenia nakładającego karę, 

podaje do publicznej wiadomości, bez zbędnej zwłoki, publikując na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, informację o popełnionym przez biegłego 

rewidenta przewinieniu dyscyplinarnym oraz orzeczonej za to przewinienie karze (w przypadku orzeczenia na podstawie art. 159 ust. 3 ustawy o nakazie podania do 

publicznej wiadomości imienia i nazwiska osoby fizycznej, na którą nałożono karę, obok ww. informacji podaniu do publicznej wiadomości podlega również imię i 

nazwisko osoby fizycznej, na którą nałożono karę, wraz z numerem, pod którym osoba ta jest lub była wpisana do rejestru). 

Ww. informacje są publikowane przez 5 lat, licząc od dnia, w którym orzeczenie nakładające karę stało się prawomocne.  

 

Poniżej publikujemy kary biegłych rewidentów, jakie zostały orzeczone przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny na podstawie ww. art. 170 ustawy. 

Data wydania 

i uprawomocnienia się 

orzeczenia 

Informacja o popełnionym przez biegłego rewidenta 

przewinieniu dyscyplinarnym 

Rodzaj 

i wymiar kary 

Sygnatura 

orzeczenia 

Imię i nazwisko osoby fizycznej, na 

którą nałożono karę wraz z 

numerem w rejestrze biegłych 

rewidentów 

30.10.2018 r. 

 

22.11.2018 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych 

rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz art. 65 ust. 2-3 i 6 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości, poprzez naruszenia: 

 KSRF nr 1 w zakresie ust.: 13 a-f, 14, 15, 17, 27-29, 35, 37, 38, 45, 47, 48, 69, 76 f, 78, 

80 c, 81, 

 pkt 130.1 i 150.1 Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC (wprowadzonego 

uchwałą KRBR nr 4249/60/2011 z 13.06.2011 r.) 

Kara pieniężna w 

kwocie 7.000 

(siedem tysięcy) 

złotych 

KSD 250/2017 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 

17.04.2019 r. 

 

3.06.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

Kara pieniężna w 

kwocie 2.000 

(dwa tysiące) 

złotych 

KSD 643/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 



 

 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

25.04.2019 r. 

 

11.06.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara pieniężna w 

kwocie 4.000 

(cztery tysiące) 

złotych 

KSD 100/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 

26.04.2019 r. 

 

20.05.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara upomnienia KSD 50/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 



 

 

10.05.2019 r. 

 

31.05.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara upomnienia KSD 74/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 

10.05.2019 r. 

 

30.05.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara pieniężna w 

kwocie 1.500 

(tysiąc pięćset) 

złotych 

KSD 17/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 

10.05.2019 r. 

 

4.06.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara upomnienia KSD 51/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 



 

 

10.05.2019 r. 

 

31.05.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara pieniężna w 

kwocie 2.000 

(dwa tysiące) 

złotych 

KSD 93/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 

21.05.2019 r. 

 

10.06.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara pieniężna w 

kwocie 900 

(dziewięćset) 

złotych 

KSD 600/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 

21.05.2019 r. 

 

26.06.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara pieniężna w 

kwocie 900 

(dziewięćset) 

złotych 

KSD 617/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 



 

 

21.05.2019 r. 

 

26.06.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara pieniężna w 

kwocie 800 

(osiemset) 

złotych 

KSD 618/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 

22.05.2019 r. 

 

25.06.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara pieniężna w 

kwocie 2.000 

(dwa tysiące) 

złotych 

KSD 640/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 

22.05.2019 r. 

 

26.06.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara pieniężna w 

kwocie 1.500 

(tysiąc pięćset) 

złotych 

KSD 641/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 



 

 

22.05.2019 r. 

 

10.06.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara pieniężna w 

kwocie 2.000 

(dwa tysiące) 

złotych 

KSD 570/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 

22.05.2019 r. 

 

10.06.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara pieniężna w 

kwocie 1.000 

(tysiąc) złotych 

KSD 574/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 

22.05.2019 r. 

 

10.06.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara pieniężna w 

kwocie 2.000 

(dwa tysiące) 

złotych 

KSD 575/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 



 

 

22.05.2019 r. 

 

29.06.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara pieniężna w 

kwocie 500 

(pięćset) złotych 

KSD 585/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 

23.05.2019 r. 

 

17.06.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara pieniężna w 

kwocie 900 

(dziewięćset) 

złotych 

KSD 647/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 

23.05.2019 r. 

 

11.06.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara upomnienia  KSD 572/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 



 

 

23.05.2019 r. 

 

12.06.2019 r. 

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 

i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki 

zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego 

uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w 

sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730), 

co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w 

związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy. 

Kara pieniężna w 

kwocie 2.000 

(dwa tysiące) 

złotych 

KSD 630/2018 

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i 

nazwiska osoby fizycznej do 

publicznej wiadomości 

 


