
Kary firm audytorskich podane do publicznej wiadomości 

 

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach… (dalej „ustawa”), Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, po 

uprawomocnieniu się decyzji nakładającej karę, podaje do publicznej wiadomości, bez zbędnej zwłoki, publikując na stronie internetowej Polskiej 

Izby Biegłych Rewidentów, informację o popełnionym przez firmę audytorską naruszeniu oraz nałożonej za to naruszenie karze (w przypadku, 

o którym mowa w art. 184 ustawy, podaniu do publicznej wiadomości podlegają również nazwa ukaranej firmy audytorskiej wraz z numerem, 

pod którym jest ona wpisana na listę firm audytorskich). 

 

Ww. informacje są publikowane przez 5 lat, licząc od dnia, w którym decyzja nakładająca karę stała sią prawomocna. 

 

 

Lp. 

Data wydania 

i uprawomocnienia 

się uchwały 

nakładającej karę 

Informacja o popełnionym przez firmę 

audytorską naruszeniu 

Rodzaj nałożonej kary za 

naruszenie 

Nazwa firmy audytorskiej wraz 

z numerem, pod którym jest ona 

wpisana na listę firm audytorskich 

11. 

 

11.09.2019 r. 

 

10.10.2019 r. 

 

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 18 ustawy 

(nieprzestrzeganie wymogów, o których 

mowa w art. 46 ustaw, dotyczących składu 

swoich organów) 

Kara skreślenia z listy 

Continuum Consulting Group Poland 

Sp. z o.o.,  nr 3644, pod którym firma 

audytorska była wpisana na listę 

10.  

6.08.2019 r. 

 

21.09.2019 r. 

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 28 ustawy 

(niewypełnianie obowiązku informacyjnego, 

o którym mowa w art. 52 ustawy) 

Kara pieniężna w 

wysokości 1.158,26 zł 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 

odstąpiła od podania do publicznej 

wiadomości nazwy firmy audytorskiej 

wraz z numerem, pod którym firma 

audytorska jest wpisana na listę – ze 

względu na przesłanki, o których 

mowa w art. 184 ustawy 

9. 

6.08.2019 r. 

 

19.09.2019 r. 

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 28 ustawy 

(niewypełnianie obowiązku informacyjnego, 

o którym mowa w art. 52 ustawy) 

Kara pieniężna w 

wysokości 500 zł 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 

odstąpiła od podania do publicznej 

wiadomości nazwy firmy audytorskiej 



wraz z numerem, pod którym firma 

audytorska jest wpisana na listę – ze 

względu na przesłanki, o których 

mowa w art. 184 ustawy 

8. 

6.08.2019 r. 

 

10.09.2019 r. 

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 28 ustawy 

(niewypełnianie obowiązku informacyjnego, 

o którym mowa w art. 52 ustawy) 

Kara pieniężna  

w wysokości 4.585,56 zł 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 

odstąpiła od podania do publicznej 

wiadomości nazwy firmy audytorskiej 

wraz z numerem, pod którym firma 

audytorska jest wpisana na listę – ze 

względu na przesłanki, o których 

mowa w art. 184 ustawy 

7. 

6.08.2019 r. 

 

10.09.2019 r. 

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 28 ustawy 

(niewypełnianie obowiązku informacyjnego, 

o którym mowa w art. 52 ustawy) 

Kara pieniężna  

w wysokości 750 zł 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 

odstąpiła od podania do publicznej 

wiadomości nazwy firmy audytorskiej 

wraz z numerem, pod którym firma 

audytorska jest wpisana na listę – ze 

względu na przesłanki, o których 

mowa w art. 184 ustawy 

6. 

6.08.2019 r. 

 

11.09.2019 r. 

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 28 ustawy 

(niewypełnianie obowiązku informacyjnego, 

o którym mowa w art. 52 ustawy) 

Kara pieniężna  

w wysokości 1.908,64 zł 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 

odstąpiła od podania do publicznej 

wiadomości nazwy firmy audytorskiej 

wraz z numerem, pod którym firma 

audytorska jest wpisana na listę – ze 

względu na przesłanki, o których 

mowa w art. 184 ustawy 

5. 

6.08.2019 r. 

 

13.09.2019 r. 

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 28 ustawy 

(niewypełnianie obowiązku informacyjnego, 

o którym mowa w art. 52 ustawy) 

Kara pieniężna  

w wysokości 500 zł 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 

odstąpiła od podania do publicznej 

wiadomości nazwy firmy audytorskiej 

wraz z numerem, pod którym firma 

audytorska jest wpisana na listę – ze 



względu na przesłanki, o których 

mowa w art. 184 ustawy 

4. 

6.08.2019 r. 

 

13.09.2019 r. 

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 28 ustawy 

(niewypełnianie obowiązku informacyjnego, 

o którym mowa w art. 52 ustawy) 

Kara pieniężna  

w wysokości 750 zł 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 

odstąpiła od podania do publicznej 

wiadomości nazwy firmy audytorskiej 

wraz z numerem, pod którym firma 

audytorska jest wpisana na listę – ze 

względu na przesłanki, o których 

mowa w art. 184 ustawy 

3. 

6.08.2019 r. 

 

10.09.2019 r. 

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 28 ustawy 

(niewypełnianie obowiązku informacyjnego, 

o którym mowa w art. 52 ustawy) 

Kara pieniężna  

w wysokości 4.375,56 zł 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 

odstąpiła od podania do publicznej 

wiadomości nazwy firmy audytorskiej 

wraz z numerem, pod którym firma 

audytorska jest wpisana na listę – ze 

względu na przesłanki, o których 

mowa w art. 184 ustawy 

2. 

6.08.2019 r. 

 

10.09.2019 r. 

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 28 ustawy 

(niewypełnianie obowiązku informacyjnego, 

o którym mowa w art. 52 ustawy) 

Kara pieniężna  

w wysokości 3.088,91 zł  

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 

odstąpiła od podania do publicznej 

wiadomości nazwy firmy audytorskiej 

wraz z numerem, pod którym firma 

audytorska jest wpisana na listę – ze 

względu na przesłanki, o których 

mowa w art. 184 ustawy 

1. 

21.02.2019 r. 

 

17.03.2019 r. 

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 22 ustawy 

(nieprzestrzeganie obowiązku zgłaszania 

zmian danych podlegających wpisowi na 

listę, o którym mowa w art. 57 ust. 3 

ustawy) 

Kara upomnienia wraz 

z nakazem powstrzymania 

się od określonego 

postępowania 

w przyszłości 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 

odstąpiła od podania do publicznej 

wiadomości nazwy firmy audytorskiej 

wraz z numerem, pod którym firma 

audytorska jest wpisana na listę – ze 

względu na przesłanki, o których 

mowa w art. 184 ustawy 


