
 
 

Lp. Data 
wydania 
decyzji 

Data 
prawomoc
ności 
decyzji 

Popełnione 
naruszenia 

Rodzaj 
ukaranego 

Nałożona 
kara 

Informacja dot. spełniania/nie spełniania 
przez sprawozdanie z badania  wymogów, o 
których mowa w art. 83 ustawy o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich i 
nadzorze publicznym (dalej uobr) 
lub art. 10 rozporządzenia 537/2014           
(dalej rozporządzenie) 

Dane 
ukaranego  

Data 
upływu 
obowiązku 
publikacji 

1. 31.12.2020 13.02.2021 art. 182 ust. 1  
pkt 16 -
nieprzestrzeganie 
przepisów dot. 
rotacji firmy 
audytorskiej  

FA 1025 Kara 
pieniężna  
17.000 zł. 

Nie dotyczy Zespół Biegłych 
Rewidentów 
„Widok-II” Sp. z 
o.o. 

 

13.02.2026 

2. 31.12.2020 13.02.2021 art. 182 ust. 1  
pkt 16 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów dot. 
rotacji firmy 
audytorskiej  

osoba, o 
której 
mowa  
w art. 182 
ust. 2 uobr 

Kara 
pieniężna  
4.000 zł. 

Nie dotyczy Maciej 
Kołodziejczak 

13.02.2026 

3. 15.06.2021 
- decyzja I 
instancji. 
 
30.09.2021 
- decyzja 
utrzymu-
jąca w 
mocy 
decyzję z 
15.06.2021. 

05.11.2021 art. 182 ust. 1:  
pkt 1 -  
nieprzestrzeganie 
wymogów 
dotyczących 
wynagrodzenia za 
badanie oraz 
limitów 
wynagrodzenia za 
usługi dozwolone 
niebędące 
badaniem; 
pkt 11 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 

FA Kara 
pieniężna 
2.000 zł 

Dwa skontrolowane sprawozdania z badania 
ustawowego sprawozdania finansowego 
spełniają wymogi o których mowa w art. 83 
ustawy  

Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

05.11.2026 



sprawozdania z 
badania; 
pkt 21 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów w 
zakresie wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości. 

4. 30.06.2021 09.08.2021 art. 182 ust. 1 
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru. 

FA Kara 
pieniężna 
1.220 zł 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA  
 
 

09.08.2026 

5. 30.06.2021  06.08.2021 art. 182 ust. 1  
pkt 15 - 
nieprzestrzeganie 
przepisu art. 13 
rozporządzenia 
537/2014, 
dotyczącego 
sporządzania, 
publikowania i 
aktualizowania 
sprawozdania z 
przejrzystości oraz 
informowania 
właściwego organu 
o tej publikacji; 

FA kara 
pieniężna 
5.000 zł 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

06.08.2026 

6. 30.06.2021 20.08.2021 art. 182 ust. 1  
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 

FA Kara 
pieniężna 
2.400 zł 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 

20.08.2026 



wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru. 

 
 

7. 30.06.2021 09.08.2021 art. 182 ust. 1  
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru. 

FA Kara 
pieniężna 
1.520 zł 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

09.08.2026 

8. 09.07.2021 23.08.2021 Art. 182 ust. 1  
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru. 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

23.08.2026 

9. 09.07.2021 30.08.2021 182 ust. 1  
pkt 23 – 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru. 

FA Kara 
pieniężna 

500 zł 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

30.08.2026 

10. 29.07.2021 02.09.2021   art. 182 ust. 1 
 pkt 13 – 
nieprzestrzeganie 
obowiązków w 
zakresie  
przekazywania 
określonych 
przepisami 
informacji, 
dotyczących 
badanych 
jednostek 
zainteresowania 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

02.09.2026 



publicznego, do 
KNF lub PANA. 

11. 23.08.2021 15.10.2021 182 ust. 1  
pkt 23 – 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru. 

FA Kara 
pieniężna 

500 zł 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

15.10.2026 

12. 26.08.2021 07.10.2021 182 ust. 1  
pkt 23 – 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru. 

FA Kara 
pieniężna 
5.790 zł 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

07.10.2026 

13. 07.09.2021 14.10.2021 Art. 182 ust. 1:  
pkt 19 - 
prowadzenie 
działalności w 
obszarach innych 
niż dopuszczone 
ustawą ubr; 
pkt 21 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów ubr w 
zakresie wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości; 
pkt 22 –  
nieprzestrzeganie 
obowiązku 
terminowego 
zgłaszania zmian 
danych 

FA 3230 Kara 
pieniężna 
12.616 zł 

Nie dotyczy Adrian 
Kruszewski 
prowadzący 
działalność 
gospodarczą 
pod firmą AK 
Audyt Adrian 
Kruszewski,  
 

14.10.2026 



podlegających 
wpisowi na listę 
firm audytorskich; 
pkt 28 –  
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

14. 21.09.2021 28.10.2021 182 ust. 1  
pkt 23 -  
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru. 

FA Kara 
pieniężna 

750 zł 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

28.10.2026 

15. 24.09.2021 5.11.2021 Art. 182 ust. 1:  
pkt 15 - 
nieprzestrzeganie 
przepisu art. 13 
rozporządzenia 
537/2014, 
dotyczącego 
sporządzania, 
publikowania i 
aktualizowania 
sprawozdania z 
przejrzystości oraz 
informowania 
właściwego organu 
o tej publikacji; 
pkt 22 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązku 
terminowego 
zgłaszania zmian 

FA 626 Zakaz badań 
na okres 1 

roku 

Nie dotyczy Antoni Tekieli 
Firma Księgowa 

5.11.2026 



danych 
podlegających 
wpisowi na listę 
firm audytorskich; 
pkt 28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

16. 01.10.2021 08.11.2021 182 ust. 1  
pkt 28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
pieniężna 
2.030 zł 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 

08.11.2026 

17. 19.10.2021 22.11.2021 art. 182 ust. 1  
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów w 
zakresie wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości 

FA  Kara 
upomnienia 

Sprawozdanie z badania ustawowego 
sprawozdania finansowego spełnia wymogi o 
których mowa w art. 83 uobr  

Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

22.11.2026 

18. 18.10.2021  
 

13.12.2021 
 

art. 182 ust. 1  
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
pieniężna 

750 zł 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

13.12.2026 



19. 22.10.2021 15.12.2021 art. 182 ust. 1  
pkt 23 – 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru. 

FA Kara 
pieniężna 

750 zł 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

15.12.2026 

20. 25.10.2021 29.11.2021 art. 182 ust. 1  
pkt 23 – 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru; 
28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 
 

FA Kara 
pieniężna  

750 zł 
 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

29.11.2026 

21. 29.10.2021  
 

09.12.2021 art. 182 ust. 1: 
 pkt 23 – 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru; 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014.  

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

09.12.2026 



22. 03.11.2021 27.12.2021 art. 182 ust. 1  
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
pieniężna 

750 zł 
 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

27.12.2026 

23. 03.11.2021 27.12.2021 art. 182 ust. 1  
pkt 23 – 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru. 

FA Kara 
pieniężna 
2.340 zł 

 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

27.12.2026 

24. 04.11.2021 
 

24.12.2021 
 

art. 182 ust. 1: 
 pkt 23 – 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru. 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
pieniężna 

960 zł 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

24.12.2026 

25. 10.11.2021 
 

17.12.2021 
 

art. 182 ust. 1  
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 

FA Kara 
pieniężna  
1.830 zł 

 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 

17.12.2026 



14 rozporządzenia 
537/2014.  

 

26. 25.11.2021 
 

03.01.2022 
 

art. 182 ust. 1:  
pkt 23 – 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru; 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 
 

FA Kara 
pieniężna    

200 zł 
 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

03.01.2027 

27. 29.11.2021 
 

06.01.2022 
 

art. 182 ust. 1:  
pkt 23 – 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru; 
pkt 28  – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
pieniężna 

750 zł 
 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA  
 
 

06.01.2027 

28. 29.11.2021 
 

04.01.2022 
 

art. 182 ust. 1:  
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 

FA Kara 
pieniężna 

750 zł 
 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 

04.01.2027 



wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru; 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

 
 

29. 29.11.2021 
 

03.01.2022 
 

art. 182 ust. 1:  
pkt 23 – 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru; 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
pieniężna 

480 zł 
 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

03.01.2027 

30. 29.11.2021 
 

03.01.2022 
 

art. 182 ust. 1: 
 pkt 11 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania 
pkt 21 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia i 
funkcjonowania 
systemu 

FA Kara 
pieniężna 
4.000 zł 

Dwa skontrolowane sprawozdania z badania 
sprawozdania finansowego nie spełniają 
wymogów art. 83 uobr, naruszając art. 83 
ust. 3 pkt 9 tej ustawy – sprawozdania z 
badania zawierają nieuprawnioną, w oparciu 
o zgromadzoną dokumentację badania, 
opinię biegłego rewidenta o tym, że badane 
sprawozdanie finansowe jest zgodne co do 
formy i treści z przepisami prawa, statutem 
lub umową. 

Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

03.01.2027 



wewnętrznej 
kontroli jakości; 

31. 29.11.2021 
 

03.01.2022 
 

art. 182 ust. 1:  
pkt 11 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania 
pkt 21 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia i 
funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości; 
 

FA Kara 
pieniężna 
8.000 zł 

Skontrolowane sprawozdanie z badania 
sprawozdania finansowego nie spełnia 
wymogów art. 83 uobr naruszając: 
1) art. 83 ust. 3 pkt 8) w zw. z art.84 uobr 
ponieważ akta badania nie umożliwiają 
oceny, że sprawozdanie z badania zawiera 
prawidłową opinię biegłego rewidenta o 
tym, że sprawozdanie finansowe 
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wyniku 
finansowego badanej jednostki zgodnie z 
mającymi zastosowanie przepisami 
dotyczącymi rachunkowości i 
sprawozdawczości finansowej, a także 
przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości,  
 
2) art. 83 ust. 3 pkt 2 uobr – sprawozdanie z 
badania zawiera nieprawidłową nazwę 
jednostki, której sprawozdanie finansowe 
podlegało badaniu. 
 

Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

03.01.2027 

32 03.12.2021 10.01.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 21 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów ubr w 
zakresie wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości. 

FA 3695 Kara 
pieniężna 
22.243 zł 

 

Nie dotyczy AK Audyt Sp. z 
o.o. 
 

10.01.2027 

33. 07.12.2021 
 

14.01.2022 
 

art. 182 ust. 1:  
pkt 7 - niezłożenie 
przed 
przystąpieniem do 
badania 
oświadczenia w 

FA 1530 Kara 
pieniężna 
2.640 zł 

Skontrolowane sprawozdanie z ustawowego 
badania sprawozdania finansowego nie 
spełnia wymogów, o których mowa w art. 83 
uobr, naruszając art. 83 ust. 3 pkt 8) uobr w 
zw. z art. 84 ponieważ akta badania nie 
umożliwiają dokonania oceny, że 

Kancelaria 
Biegłych 
Rewidentów 
„Stadar” Sp. z 
o.o. 

14.01.2027 
 



sprawie 
niezależności; 
pkt 11 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania; 
pkt 21 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia i 
funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości. 

sprawozdanie z badania zawiera prawidłową 
opinię biegłego rewidenta o tym, że 
sprawozdanie finansowe przedstawia 
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i 
finansowej oraz wyniku finansowego 
badanej jednostki zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami dotyczącymi 
rachunkowości i sprawozdawczości 
finansowej, a także przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości. 

34. 10.12.2021 
 

31.01.2022 
 

art. 182 ust. 1:  
pkt 23 – 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru; 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
pieniężna  
6.400 zł 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 
 

31.01.2027 
 

35. 23.12.2021 31.01.2022 
 

art. 182 ust. 1  
pkt 21 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów  ustawy 
w zakresie 
wdrożenia i 
funkcjonowania 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 

31.01.2027 



systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości. 

 

36. 23.12.2021 10.02.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 23 – 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru. 

FA Kara 
pieniężna 

750 zł  

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

10.02.2027 

37. 28.12.2021 
 

03.02.2022 
 

art. 182 ust. 1:  
pkt 7 - niezłożenie 
przed 
przystąpieniem do 
badania 
oświadczenia w 
sprawie 
niezależności; 
pkt 21 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia i 
funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości; 
pkt 22 – 
nieprzestrzeganie 
obowiązku 
zgłoszenia zmiany 
danych 
podlegających 
wpisowi na listę 
firm audytorskich. 

FA kara 
upomnienia 

 

Stwierdzono spełnianie wymogów art. 83 
uobr przez dwa skontrolowane 
sprawozdania z badania ustawowego. 

Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

03.02.2027 

38. 28.12.2021 
 

04.02.2022 
 

art. 182 ust. 1  
pkt 11 – 
nieprzestrzeganie 

FA 2220 Kara 
pieniężna 
8.000 zł 

Jedno skontrolowane sprawozdanie z 
badania sprawozdania finansowego nie 
spełnia wymogów, o których mowa w art. 83 

Biuro 
Audytorsko-
Rachunkowe 

04.02.2027 



przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania.  
 

uobr, naruszając art. 83 ust. 3 pkt 10-11 
uobr. 
Drugie skontrolowane sprawozdanie z 
badania sprawozdania finansowego nie 
spełnia wymogów, o których mowa w art. 83 
uobr, naruszając art. 83 ust. 3 pkt 10-11 oraz 
ust. 5 i 6 uobr. 

Krystyna 
Suszyńska-
Parafiniuk  

39. 29.12.2021 
 

4.02.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 18 – 
nieprzestrzeganie 
wymogów 
dotyczących składu 
swoich organów. 

FA 535 Kara 
skreślenia z 

listy FA 

Nie dotyczy BJM Sp. z o.o. 4.02.2027 

40. 31.12.2021 
 

11.02.2022 
 

art. 182 ust. 1: 
pkt 7 - niezłożenie 
przed 
przystąpieniem do 
badania 
oświadczenia w 
sprawie 
niezależności; 
pkt 11 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania; 
pkt 21 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia i 
funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości. 

FA 2631 Kara 
pieniężna 
5.200 zł 

Dwa skontrolowane sprawozdanie z 
ustawowego badania sprawozdania 
finansowego nie spełniają wymogów, o 
których mowa w art. 83 uobr, naruszając art. 
83 ust. 3 pkt 8) uobr w zw. z art. 84 
ponieważ akta badania nie umożliwiają 
dokonania oceny, że sprawozdania z badania 
zawierają prawidłową opinię biegłego 
rewidenta o tym, że sprawozdanie 
finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz 
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku 
finansowego badanej jednostki zgodnie z 
mającymi zastosowanie przepisami 
dotyczącymi rachunkowości i 
sprawozdawczości finansowej, a także 
przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości - akta badania nie 
umożliwiają biegłemu rewidentowi 
niebiorącemu udziału w badaniu 
prześledzenie przebiegu badania i 
znalezienie uzasadnienia dla opinii o 
badanym sprawozdaniu finansowym 
wyrażonej w sprawozdaniu z badania. 

KBR AUDYTOR 
Kancelaria 
Biegłego 
Rewidenta mgr. 
inż. Mieczysław 
Kulik  

11.02.2027 

41. 31.12.2021 
 

05.02.2022 
 

art. 182 ust. 1: pkt 
3 – 
przeprowadzenie 

FA 3872 Kara 
pieniężna 
25.000 zł 

Skontrolowane sprawozdanie z badania 
sprawozdania finansowego nie spełnia 
wymogów art. 83 uobr, naruszając art. 83 

Marcin 
Grzywacz Audyt 

05.02.2027 



badania z 
naruszeniem 
wymogów 
określonych w 
ustawie 
dotyczących 
zawodowego 
sceptycyzmu i 
niezależności (art. 
69 ust. 2, 5, 6, 9 pkt 
3 i 7); 
pkt 10 – naruszenie 
przepisów w 
zakresie kontroli 
jakości wykonania 
zlecenia; 
pkt 11 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania 

ust. 3 pkt 10 tej ustawy – sprawozdanie z 
badania zawiera nieuprawnioną, w oparciu o 
zgromadzoną dokumentację badania  opinię, 
że sprawozdanie z działalności  zostało 
sporządzone zgodnie z przepisami oraz, że 
jest zgodne z informacjami zawartymi w 
rocznym sprawozdaniu finansowym. 

Doradztwo 
Szkolenia  

42. 31.12.2021 
 

10.02.2022 
 

art.. 182 ust. 1 pkt 
11 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania 
 

FA 1882 Kara 
pieniężna 
6.000 zł 

Skontrolowane sprawozdanie z ustawowego 
badania sprawozdania finansowego nie 
spełnia wymogów, o których mowa w art. 83 
uobr, naruszając art. 83 ust. 3 pkt 8) uobr w 
zw. z art. 84 ponieważ akta badania nie 
umożliwiają dokonania oceny, że 
sprawozdanie z badania zawiera prawidłową 
opinię biegłego rewidenta o tym, że 
sprawozdanie finansowe przedstawia 
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i 
finansowej oraz wyniku finansowego 
badanej jednostki zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami dotyczącymi 
rachunkowości i sprawozdawczości 
finansowej, a także przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości. 

Czesław 
Pniewski 
„Kancelaria 
Audyt”  

10.02.2027 



43. 31.12.2021 12.02.2022 
 

art. 182 ust. 1  
pkt 11 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania 

FA 2647 Kara 
pieniężna 
8.945 zł 

Skontrolowane sprawozdanie z badania 
sprawozdania finansowego nie spełnia 
wymogów, o których mowa w art. 83 uobr, 
naruszając art. 83 ust. 3 pkt 10 i 13 uobr. 

„m-Audyt” 
Magdalena 
Merwart 
 

12.02.2027 

44. 28.01.2022 
 

09.03.2022 
 

art. 182 ust. 1  
pkt 20 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
ubezpieczenia 
odpowiedzialnoś-ci 
cywilnej. 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

09.03.2027 

45. 31.12.2021 04.06.2022 art.. 182 ust. 1: pkt 
11  - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania 
z badania; 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości. 

FA 3061 Kara 
pieniężna 
7.000 zł 

 
 

Skontrolowane sprawozdanie z badania 
ustawowego nie spełnia wymogów, o 

których mowa w art. 83 uobr (naruszenie 
art. 83 ust. 3 pkt 8 w związku z art. 84)  

FIGURES 
Kancelaria 
Rachunkowa Sp. 
z o.o. 

04.06.2027 

46. 31.12.2021 21.06.2022 art. 182 ust. 1: pkt 
11 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania 
z badania,  

FA 2233 Kara 
pieniężna 
25.758 zł. 

Dwa skontrolowane sprawozdania z badania 
nie spełniają wymogów, o których mowa w 
art. 83 uobr naruszając art. 83 ust. 3 pkt 8 w 
zw. z art. 84 uobr, ponieważ akta badania nie 
umożliwiają dokonania oceny, że 
sprawozdanie z badania zwiera prawidłową 
opinię biegłego rewidenta o tym, że 
sprawozdanie finansowe przedstawia 

Teresa Kuc 
BIURO 
KSIĘGOWE-
BIEGŁY 
REWIDENT 

21.06.2027 



pkt  21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości 

rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i 
finansowej oraz wyniku finansowego 
badanej jednostki, zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami dotyczącymi 
rachunkowości i sprawozdawczości 
finansowej, a także przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości. 

47. 08.03.2022 26.04.2022 art. 182 ust. 1: pkt 
21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości; 
pkt 22 – 
nieprzestrzeganie 
obowiązku 
terminowego 
zgłaszania zmian 
danych 
podlegających 
wpisowi na listę 
firm audytorskich; 
pkt 26 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
poddania się 
kontroli. 

FA 4281 Kara 
skreślenia z 

listy FA 
 
 

Siedem skontrolowanych sprawozdań z 
badania ustawowego nie spełnia wymogów, 
o których mowa w art. 83 uobr w 
następstwie naruszenia art. 67 uobr, 
ponieważ nie można w sposób kompleksowy 
prześledzić przebiegu wykonanych badań 
oraz w pełni ocenić, czy spełnione zostały 
warunki art. 83 uobr, w tym czy opinie bez 
zastrzeżeń (wydane w 6 przypadkach) oraz 
opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym 
objaśnieniem (w 1 przypadku) zawarte w 
sprawozdaniach z tych badań są prawidłowe, 
wiarygodne i znajdują uzasadnienie.  

PROFIDES Sp. z 
o.o. 

26.04.2027 

48. 25.03.2022 03.05.2022 art. 182 ust. 1: pkt 
23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 

FA Kara 
pieniężna 
3.000 zł 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 

03.05.2027 



wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, 
o których mowa 
w art. 51 ubr 
oraz art. 14 
rozporządzenia 
537/2014. 

wiadomości 
danych FA 
 
 

49. 31.03.2022 07.05.2022 art. 182 ust. 1:  
pkt 3 - 
przeprowadzenie 
badania 
z naruszeniem 
wymogów 
określonych 
w ustawie 
dotyczących 
zawodowego 
sceptycyzmu 
i niezależności; 
pkt 11 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania 
z badania; 
pkt 20 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
ubezpieczenia 
odpowiedzialności 
cywilnej; 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 

FA 4009 Kara 
skreślenia z 

listy FA 
 
 

Jedno skontrolowane sprawozdanie z 
badania ustawowego nie spełnia wymogów 
art. 83 uobr, naruszając: 

 Art. 83 ust. 3 pkt 8 w zw. z art. 84 uobr, 
ponieważ opinia zawarta w 
sprawozdaniu z badania nie znajduje 
uzasadnienia w dokumentacji z badania, 
sprawozdanie z badania powinno 
zawierać opinię zmodyfikowaną wobec 
istotnych zniekształceń sprawozdania 
finansowego, w tym zidentyfikowanych 
przez KBR 

 Art. 83 ust. 3 pkt 14, ponieważ w 
sprawozdaniu z badania nie zawarto 
oświadczenia biegłego rewidenta o 
przypadkach istotnej niepewności w 
odniesieniu do zdarzeń lub 
uwarunkowań, które mogą rodzić 
zasadnicze wątpliwości co do zdolności 
jednostki do kontynuowania działalności 

Drugie skontrolowane sprawozdanie z 
badania ustawowego nie spełnia wymogów 
art. 83 uobr, naruszając art. 83 ust. 3 pkt 8 
uobr w związku z art. 84 uobr ponieważ 
opinia zawarta w sprawozdaniu z badania 
nie znajduje uzasadnienia w dokumentacji z 
badania, sprawozdanie z badania powinno 
zawierać opinię zmodyfikowaną wobec 

Kancelaria 
Biegłych 
Rewidentów 
Barbara Kumor i 
Wspólnicy Sp. z 
o.o. 

07.05.2027 



w zakresie 
wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości. 

istotnych zniekształceń sprawozdania 
finansowego,  
 
 

50. 13.04.2022 24.05.2022 art. 182 ust. 1 pkt 
15 - 
nieprzestrzeganie 
przepisu art. 13 
rozporządzenia 
537/2014, 
dotyczącego 
sporządzania, 
publikowania 
i aktualizowania 
sprawozdania 
z przejrzystości 
oraz informowania 
właściwego organu 
o tej publikacji; 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

24.05.2027 

51. 26.04.2022 30.05.2022 art. 182 ust. 1: pkt: 
23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
 

FA 4272 Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Zweryfikujfirmę.
pl Sp. z o.o. 

30.05.2027 

52. 30.05.2022 03.07.2022 Art. 182 ust. 1 
pkt 11 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania; 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 

FA 2845 Kara 
pieniężna 
5.000 zł 

Jedno skontrolowane sprawozdanie z 
badania sprawozdania finansowego nie 
spełnia wymogów art. 83 ustawy, naruszając: 

a) art. 83 ust. 3 pkt. 10 w zw. z art. 84 
ustawy, ponieważ KBR nie 
udokumentował sprawdzenia czy 
informacje zawarte w sprawozdaniu z 
działalności jednostki są zgodne z 
informacjami zawartymi w 
sprawozdaniu finansowym, a tym 

Biuro 
Rachunkowości i 
Audytu "Euro-
Ekspert" Łucja 
Lipińska 

03.07.2027 



w zakresie 
wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości; 
pkt 22 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązku 
terminowego 
zgłaszania zmian 
danych 
podlegających 
wpisowi na listę 
firm audytorskich. 

samym akta badania nie umożliwiają 
znalezienia uzasadnienia dla opinii o tym, 
że sprawozdanie z działalności zostało 
sporządzone zgodnie z przepisami oraz 
że jest zgodne z informacjami zawartymi 
w rocznym sprawozdaniu finansowym;  

b) art. 83 ust. 3 pkt 11 w zw. z art. 84 
ustawy, ponieważ KBR nie 
udokumentował sprawdzenia czy w 
świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu 
uzyskanej podczas badania w 
sprawozdaniu z działalności jednostki nie 
występują istotne zniekształcenia, a tym 
samym akta badania nie umożliwiają 
znalezienia uzasadnienia dla wydanego 
w tym zakresie przez KBR oświadczenia;  

c) art. 83 ust. 3 pkt 8 w zw. z art. 84 ustawy, 
ponieważ akta badania nie umożliwiają 
dokonania oceny, że sprawozdanie z 
badania zawiera prawidłową opinię 
biegłego rewidenta o tym, że 
sprawozdanie finansowe przedstawia 
rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wyniku 
finansowego badanej jednostki zgodnie 
z mającymi zastosowanie przepisami 
dotyczącymi rachunkowości i 
sprawozdawczości finansowej a także 
przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości, a tym samym akta 
badania nie umożliwiają biegłemu 
rewidentowi niebiorącemu udziału w 
badaniu prześledzenie przebiegu 
badania i znalezienie uzasadnienia dla 
opinii o badanym sprawozdaniu 
finansowym wyrażonej w sprawozdaniu 
z badania. 

Drugie skontrolowane sprawozdanie z 
badania sprawozdania finansowego nie 



spełnia wymogów art. 83 ustawy, naruszając 
art. 83 ust. 3 pkt 8 w zw. z art. 84 ustawy, 
ponieważ akta badania nie umożliwiają 
dokonania oceny, że sprawozdanie z badania 
zawiera prawidłową opinię biegłego 
rewidenta o tym, że sprawozdanie finansowe 
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wyniku 
finansowego badanej jednostki zgodnie z 
mającymi zastosowanie przepisami 
dotyczącymi rachunkowości i 
sprawozdawczości finansowej a także 
przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości, a tym samym akta badania 
nie umożliwiają biegłemu rewidentowi 
niebiorącemu udziału w badaniu 
prześledzenie przebiegu badania i znalezienie 
uzasadnienia dla opinii o badanym 
sprawozdaniu finansowym wyrażonej 
w sprawozdaniu z badania. 

 

53. 31.05.2022 18.07.2022 art. 182 ust. 1: pkt 
23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, 
o których mowa 
w art. 51 ubr 
oraz art. 14 
rozporządzenia 
537/2014. 

FA 3915 Kara 
skreślenia z 

listy FA 
 

Nie dotyczy RSP 
INTERNATIONAL 
Sp. z o. o. 

18.07.2027 



54. 31.05.2022  07.07.2022  Art. 182 ust. 1 
pkt 6 – naruszenie 
przepisów 
dotyczących 
dokonywania 
oceny oraz 
dokumentowania 
w przypadku badań 
jednostek 
zainteresowania 
publicznego;  
pkt 11 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania; 
 

FA  Kara 
pieniężna 
9.500 zł 

Trzy skontrolowane sprawozdania z badania 
sprawozdań finansowych nie spełniają 
wymogów, o których mowa w art. 83 uobr 
skutkiem naruszenia art. 83 ust. 3 pkt 8 w 
zw. z art. 84 uobr, ponieważ akta badań nie 
umożliwiają dokonania oceny, że 
sprawozdania z badania zawierają 
prawidłową opinię biegłego rewidenta o 
tym, że sprawozdania finansowe 
przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wyniku 
finansowego badanej jednostki, zgodnie z 
mającymi zastosowanie przepisami 
dotyczącymi rachunkowości i 
sprawozdawczości finansowej, a także 
przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości. 

Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

07.07.2027 

55. 09.06.2022  13.07.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 3 - 
przeprowadzenie 
badania z 
naruszeniem 
wymogów 
określonych w 
ustawie 
dotyczących 
zawodowego 
sceptycyzmu i 
niezależności; 
pkt 11 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania; 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 

FA 551 Kara 
pieniężna 
24.000 zł 

Dwa skontrolowane sprawozdania z badania 
sprawozdania finansowego nie spełniają 
wymogów art. 83 ustawy, naruszając art. 83 
ust. 3 pkt 8 w zw. z art. 84 ustawy, ponieważ 
akta badania nie umożliwiają dokonania 
oceny, że sprawozdania z badania zawierają 
prawidłową opinię biegłego rewidenta o 
tym, że sprawozdanie finansowe 
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wyniku 
finansowego badanej jednostki zgodnie z 
mającymi zastosowanie przepisami 
dotyczącymi rachunkowości i 
sprawozdawczości finansowej a także 
przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości, a tym samym akta badania 
nie umożliwiają biegłemu rewidentowi 
niebiorącemu udziału w badaniu 
prześledzenie przebiegu badania 
i znalezienie uzasadnienia dla opinii o 

Przedsiębior-
stwo Doradztwa 
Ekonomiczno-
Finansowego 
Eurofin sp. z 
o.o. 

13.07.2027 



w zakresie 
wdrożenia i 
funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości. 
 

badanym sprawozdaniu finansowym, 
wyrażonej w sprawozdaniu z badania. 

56. 17.06.2022 20.07.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 3 - 
przeprowadzenie 
badania z 
naruszeniem 
wymogów 
określonych w 
ustawie 
dotyczących 
zawodowego 
sceptycyzmu i 
niezależności; 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia i 
funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości. 

FA Kara 
pieniężna 
24.083 zł 

Trzy skontrolowane sprawozdania z badań 
sprawozdań finansowych spełniają wymogi, 
o których mowa w art. 83 uobr. 

Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

20.07.2027 

57. 27.06.2022  27.07.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 3 - 
przeprowadzenie 
badania z 
naruszeniem 
wymogów 
określonych w 
ustawie 
dotyczących 
zawodowego 

FA Kara 
pieniężna 
6.564 zł 

Trzy skontrolowane sprawozdania z badań 
sprawozdań finansowych spełniają wymogi, 
o których mowa w art. 83 uobr lub art. 10 
rozporządzenia nr 537/2014. 

Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

27.07.2027 



sceptycyzmu i 
niezależności. 

58. 30.06.2022  5.08.2022 art. 182 ust.1  
pkt 11 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania; 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia i 
funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości. 

FA  Kara 
upomnienia 

Cztery skontrolowane sprawozdania z badań 
sprawozdań finansowych spełniają wymogi, 
o których mowa w art. 83 uobr lub art. 10 
rozporządzenia nr 537/2014 

Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

5.08.2027 

59. 30.06.2022  11.08.2022 art. 182 ust.1  
pkt 11 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania; 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia i 
funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości. 

FA Kara 
pieniężna 
4.215 zł 

Dwa skontrolowane sprawozdania z badania 
nie spełniają wymogów, o których mowa w 
art. 83 uobr naruszając art. 83 ust. 3 pkt 8 w 
zw. z art. 84 uobr. 

Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

11.08.2027 

60. 30.06.2022  18.08.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 3 - 
przeprowadzenie 
badania z 
naruszeniem 

FA 448 Kara 
skreślenia 
z listy FA 

Skontrolowane sprawozdanie z badania nie 
spełnia wymogów, o których mowa w art. 83 
uobr, naruszając art. 83 ust. 5 oraz art. 83 
ust. 3 pkt 8 w zw. z art. 84 uobr. 

Kozak Jan 
Usługowe Biuro 
Rachunkowości i 
Finansów 

18.08.2027 



wymogów 
określonych w 
ustawie 
dotyczących 
zawodowego 
sceptycyzmu i 
niezależności; 
pkt 6 - naruszenie 
przepisów 
dotyczących 
dokonywania 
oceny oraz 
dokumentowania 
w przypadku badań 
jednostek 
zainteresowania 
publicznego; 
pkt 7 - niezłożenie 
przed 
przystąpieniem do 
badania 
oświadczenia w 
sprawie 
niezależności; 
pkt 11 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania; 
pkt 20 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
ubezpieczenia 
odpowiedzialnoś-ci 
cywilnej; 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 



przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia i 
funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości. 

61 30.06.2022 09.08.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 6 - naruszenie 
przepisów 
dotyczących 
dokonywania 
oceny oraz 
dokumentowania 
w przypadku badań 
jednostek 
zainteresowania 
publicznego; 
pkt 7 - niezłożenie 
przed 
przystąpieniem do 
badania 
oświadczenia w 
sprawie 
niezależności; 
pkt 11 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania; 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia i 
funkcjonowania 
systemu 

FA 4287 Kara 
pieniężna 
12.000 zł 

Skontrolowane sprawozdanie z badania nie 
spełnia wymogów, o których mowa w art. 83 
uobr, naruszając art. 83 ust. 2, 5 i 6 uobr. 

AXERIS Grzegorz 
Siczek 

09.08.2027 



wewnętrznej 
kontroli jakości; 
pkt 22 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązku 
terminowego 
zgłaszania zmian 
danych 
podlegających 
wpisowi na listę 
firm audytorskich; 
pkt 23 – nie 
przestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru; 
pkt 28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

62. 29.07.2022 02.09.2022 art. 182 ust. 1 
pkt 7 - niezłożenie 
przed 
przystąpieniem do 
badania 
oświadczenia w 
sprawie 
niezależności; 
pkt 15 – 
nieprzestrzeganie 
przepisu 
dotyczącego 
sporządzania, 
publikowania i 

FA Kara 
pieniężna 
14.989 zł 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

02.09.2027 



aktualizowania 
sprawozdania z 
przejrzystości oraz 
informowania 
właściwego organu 
o publikacji 
sprawozdania z 
przejrzystości; 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia i 
funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości; 
pkt 22 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązku 
terminowego 
zgłaszania zmian 
danych 
podlegających 
wpisowi na listę 
firm audytorskich. 

63. 30.09.2022 07.11.2022  art. 182 ust. 1  
pkt 7 - niezłożenie 
przed 
przystąpieniem do 
badania 
oświadczenia w 
sprawie 
niezależności; 
pkt 10 – 
nieprzeprowa-
dzenie kontroli 
jakości wykonania 
zlecenia lub 

FA 1025 Kara 
pieniężna 
52.000 zł 

Dwa skontrolowane sprawozdania z badania 
sprawozdań finansowych nie spełniają 
wymogów, o których mowa w art. 83 uobr 
naruszając art. 83 ust. 3 pkt 8 w zw. z art. 84 
uobr, a jedno z nich dodatkowo nie spełnia 
wymogów art. 10 rozporządzenia 537/2014, 
naruszając art. 10 ust. 2 rozporządzenia 
537/2014 w zw. z art. 28 ust. 2 lit. c pkt (i) 
Dyrektywy 206/43/WE 

Zespół Biegłych 
Rewidentów 
WIDOK - II Sp. z 
o.o. 

07.11.2027 



naruszenie 
warunków 
przeprowadzenia, 
zakresu lub 
dokumentowania 
takiej kontroli 
przed 
sporządzeniem 
sprawozdania z 
badania 
sprawozdania 
finansowego jzp. 
oraz sprawozdania 
dodatkowego; 
pkt 11 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania; 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia i 
funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości; 
pkt 22 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązku 
terminowego 
zgłaszania zmian 
danych 
podlegających 
wpisowi na listę 
firm audytorskich. 



64. 30.09.2022 05.11.2022 art. 182 ust. 1  
pkt  28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

05.11.2027 

65. 30.09.2022  10.10.2022 art.. 182 ust. 1 
pkt 11 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania. 

FA Kara 
pieniężna 

900 zł 

Jedno ze skontrolowanych sprawozdań z 
badania sprawozdania finansowego nie 
spełnia wymogów, o których mowa w art. 83 
uobr, w zakresie wymagań o których mowa 
w art. 83 ust. 3 pkt 10 i 11 uobr. 

Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 

10.10.2027 

66. 30.09.2022  07.11.2022 182 ust. 1  
pkt 21 lit. a- 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia i 
funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości;  
pkt 23 – 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat z 
tytułu nadzoru; 
pkt 28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 uobr oraz 
art. 14 

FA 3877 Kara 
pieniężna 
10.530 zł 

Nie dotyczy GFK AUDIT Sp. z 
o.o. 

07.11.2027 



rozporządzenia 
537/2014. 

67. 15.12.2021 07.02.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
pieniężna  

575 zł. 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 

07.02.2027 

68. 30.11.2021 30.04.2022 art. 182 ust. 1 
pkt 7 - niezłożenie 
przed 
przystąpieniem do 
badania 
oświadczenia w 
sprawie 
niezależności; 
pkt 11 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 

FA 3458 Kara 
pieniężna 
9.278 zł. 

Skontrolowane sprawozdanie z badania 
sprawozdania finansowego nie spełnia 
wymagań art. 83 uobr naruszając art. 83 ust. 
3 pkt 6 ubr w związku z podaniem błędnego 
zakresu badania oraz naruszając art. 83 ust. 
3 pkt 8 uobr w zw. z art. 84 uobr ponieważ 
akta badania nie umożliwiają dokonania 
oceny, że sprawozdania z badania zawierają 
prawidłową opinię biegłego rewidenta o 
tym, że sprawozdanie finansowe 
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wyniku 
finansowego badanej jednostki zgodnie z 
mającymi zastosowanie przepisami 
dotyczącymi rachunkowości i 
sprawozdawczości finansowej, a także 
przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości. 

GRA-FIN  
Sp. z o.o. 

30.04.2027 



wewnętrznej 
kontroli jakości. 

69. 25.03.2022 15.05.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
pieniężna 
6.100 zł. 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 

15.05.2027 

70. 23.05.2022 01.07.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA 4028 Kara 
skreślenia 
z listy FA 

Nie dotyczy Biuro 
Rachunkowe i 
Audytorskie 
Julian Romaniuk 

01.07.2027 

71. 31.05.2022 14.07.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia 
i funkcjonowania 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 

14.07.2027 



systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości 

72. 14.06.2022 21.07.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
pieniężna   
1.630 zł. 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 

21.07.2027 

73. 14.07.2022 19.08.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości. 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

19.08.2027 

74. 17.02.2022 09.09.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 

FA Kara 
pieniężna  
4.411 zł. 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

09.09.2027 



których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

75. 30.08.2022 06.10.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 1 - 
nieprzestrzeganie 
wymogów 
dotyczących 
wynagrodzenia za 
badanie oraz 
limitów 
wynagrodzenia za 
usługi dozwolone 
niebędące 
badaniem; 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości 

FA Kara 
pieniężna  

870 zł. 

Sprawozdanie z badania sprawozdania 
finansowego spełnia wymagania art. 83 
uobr. 

Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

06.10.2027 

76. 31.08.2022 07.10.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

07.10.2027 



14 rozporządzenia 
537/2014. 

77. 12.09.2022 18.10.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
pieniężna  
1.585 zł. 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 

18.10.2027 

78. 15.09.2022 25.10.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości; 
pkt 26 

FA Kara 
pieniężna  
16.000 zł. 

Dwa sprawozdania z badania sprawozdania 
finansowego spełniają wymagania art. 83 
uobr. 

Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

25.10.2027 

79. 15.09.2022 25.10.2022 art.. 182 ust. 1  
pkt 3 - 
przeprowadzenie 
badania 
z naruszeniem 
wymogów 
określonych 
w ustawie 
dotyczących 
zawodowego 

FA 3327 Kara 
pieniężna  
9.000 zł. 

Dwa skontrolowane sprawozdania z badania 
sprawozdań finansowych nie spełniają 
wymogów, o których mowa w art. 83 uobr 
naruszając art. 83 ust. 3 pkt 8 w zw. z art. 84 
uobr 

Usługi Księgowe 
Krystyna Klocek 

25.10.2027 



sceptycyzmu 
i niezależności; 
pkt 11 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości. 

80. 20.09.2022 27.10.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

27.10.2027 

81. 30.09.2022 05.11.2022 art.. 182 ust. 1  
pkt 11 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania 

FA 3927 Kara 
pieniężna  
14.120 zł. 

Skontrolowane sprawozdanie z badania 
sprawozdania finansowego nie spełnia 
wymogów art. 83 uobr 

BILANS-AUDYT 
KANCELARIA 
BIEGŁYCH  
REWIDENTÓW 
Sp. z o.o. 

05.11.2027 



pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości. 

82. 30.09.2022 22.11.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
pieniężna  
1.000 zł. 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

22.11.2027 

83. 30.09.2022 19.11.2022 art.. 182 ust. 1  
pkt 11 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 

FA Kara 
pieniężna  
6.500 zł. 

Sprawozdanie z badania sprawozdania 
finansowego spełnia wymagania art. 83 
uobr. 

Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

19.11.2027 



wewnętrznej 
kontroli jakości. 

84. 7.10.2022 02.12.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

02.12.2027 

85. 28.10.2022 03.12.2022 art. 182 ust. 1  
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art 

FA Kara 
pieniężna  
2.630 zł. 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

03.12.2027 

86. 03.11.2022 08.12.2022 art. 182 ust. 1   
pkt 28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
pieniężna  
2.430 zł. 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

08.12.2027 



87. 28.10.2022 08.12.2022 art. 182 ust. 1  
pkt  23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru. 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 

08.12.2027 

88. 28.10.2022 05.12.2022 art. 182 ust. 1  
pkt  23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru. 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 

05.12.2027 

89. 28.10.2022 05.12.2022 art. 182 ust. 1   
pkt 28 - 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, o 
których mowa w 
art. 51 ubr oraz art. 
14 rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 

05.12.2027 

90. 28.10.2022 17.12.2022 art. 182 ust. 1  
pkt  23  - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru 

FA Kara 
pieniężna 
960,- zł. 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 

17.12.2027 

91. 31.10.2022 07.12.022 art. 182 ust. 1  
pkt 3 - 
przeprowadzenie 
badania 
z naruszeniem 
wymogów 
określonych 
w ustawie 
dotyczących 

FA 1056 Kara 
pieniężna 

45.595,- zł. 

Jedno skontrolowane sprawozdanie z 
badania nie spełnia wymogów, o których 

mowa w art. 83 uobr, naruszając art. 83 ust. 
6 pkt 1, 4 uobr i art. 83 ust. 3 pkt 8 w zw. z 

art. 84 uobr. 
Drugie sprawozdanie z badania nie spełnia 
wymogów, o których mowa w art. 83 uobr i 
art. 10 rozporządzenia 537/2014, naruszając 

KONTEX Sp. z 
o.o. 

07.12.027 



zawodowego 
sceptycyzmu 
i niezależności; 
pkt 10 - naruszenie 
przepisów w 
zakresie kontroli 
jakości wykonania 
zlecenia 
pkt 11 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania z 
badania; 
pkt 12 – 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 
sprawozdania 
dodatkowego; 
pkt 15 - 
nieprzestrzeganie 
przepisu art. 13 
rozporządzenia 
537/2014, 
dotyczącego 
sporządzania, 
publikowania i 
aktualizowania 
sprawozdania z 
przejrzystości oraz 
informowania 
właściwego organu 
o tej publikacji 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów w 
zakresie wdrożenia 
i funkcjonowania 

art. 10 ust. 2 rozporządzenia 537/2014 w zw. 
z art. 83 ust. 3 pkt 8 w zw. z art. 84 uobr. 



systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości 

92. 29.11.2022 5.01.2022 art. 182 ust. 1  
pkt  23  - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 

5.01.2027 

93. 06.12.2022 27.01.2023 art. 182 ust. 1: pkt 
23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, 
o których mowa 
w art. 51 ubr 
oraz art. 14 
rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
pieniężna  
480,- zł. 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 

27.01.2028 

94. 06.12.2022 13.01.2023 art. 182 ust. 1: pkt 
23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, 
o których mowa 
w art. 51 ubr 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

13.01.2028 



oraz art. 14 
rozporządzenia 
537/2014. 

95. 08.12.2022 13.01.2023 art. 182 ust. 1: pkt 
23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, 
o których mowa 
w art. 51 ubr 
oraz art. 14 
rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

13.01.2028 

96. 08.12.2022 15.01.2023 art. 182 ust. 1: pkt 
23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, 
o których mowa 
w art. 51 ubr 
oraz art. 14 
rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
pieniężna 
3.490,- zł. 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

15.01.2028 

97. 08.12.2022 14.01.2023 art. 182 ust. 1: pkt 
23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 

FA Kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 

14.01.2028 



dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, 
o których mowa 
w art. 51 ubr 
oraz art. 14 
rozporządzenia 
537/2014. 

wiadomości 
danych FA 
 
 

98. 16.12.2022 23.01.2023 art. 182 ust. 1: pkt 
23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, 
o których mowa 
w art. 51 ubr 
oraz art. 14 
rozporządzenia 
537/2014. 

FA Kara 
pieniężna 
780,- zł. 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 
 

23.01.2028 

99. 29.11.2022 02.01.2023 art. 182 ust. 1  
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 

FA kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 

02.01.2028 

100 30.09.2022 14.11.2022 art. 182 ust. 1: 
pkt 23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 

FA kara 
pieniężna 
1.559,- zł. 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 

14.11.2027 



dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, 
o których mowa 
w art. 51 ubr 
oraz art. 14 
rozporządzenia 
537/2014. 

wiadomości 
danych FA 

101 22.12.2022 16.02.2023 art. 182 ust. 1:  
pkt 3 - 
przeprowadzenie 
badania z 
naruszeniem 
wymogów 
określonych w 
ustawie 
dotyczących 
zawodowego 
sceptycyzmu i 
niezależności; 
pkt 6 - naruszenie 
przepisów 
dotyczących 
dokonywania 
oceny oraz 
dokumentowania 
w przypadku badań 
jednostek 
zainteresowania 
publicznego; 
pkt 11 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
dotyczących 

FA 3321 kara zakazu 
przeprowa-

dzania badań 
przez okres 1 

roku 

Stwierdzenie, że: 

 jedno skontrolowane sprawozdanie z 
badania sprawozdania finansowego nie 
spełnia wymogów art. 83 uobr 
naruszając art. 83 ust. 3  pkt 8 w zw. z 
art. 84 uobr oraz naruszając art. 83 ust. 3 
pkt 9 i 10 uobr; 
drugie skontrolowane sprawozdanie z 

badania sprawozdania finansowego nie 
spełnia wymogów art. 83 uobr, naruszając 
art. 83 ust. 3 pkt 8 w zw. z art. 84 uobr oraz 
naruszając art. 83 ust. 3 pkt 9 uobr i art. 83 

ust. 6 pkt 4 uobr. 

Kancelaria 
Audytorsko 
Doradcza 
Marzena Mazur  

16.02.2028 



sprawozdania z 
badania; 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów w 
zakresie wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości; 
pkt 22 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązku 
terminowego 
zgłaszania zmian 
danych 
podlegających 
wpisowi na listę 
firm audytorskich; 

102 28.12.2022 03.02.2023 art. 182 ust. 1: 
pkt 21 - 
nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy 
w zakresie 
wdrożenia 
i funkcjonowania 
systemu 
wewnętrznej 
kontroli jakości; 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, 
o których mowa 
w art. 51 ubr 
oraz art. 14 
rozporządzenia 
537/2014. 

FA kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 

03.02.2028 



103 22.12.2022 02.02.2023 art. 182 ust. 1: 
pkt  23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, 
o których mowa 
w art. 51 ubr 
oraz art. 14 
rozporządzenia 
537/2014. 

FA kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 

02.02.2028 

104 30.12.2022 25.02.2023  art. 182 ust. 1: 
pkt  23 - 
nieprzestrzeganie 
obowiązków 
dotyczących 
wnoszenia opłat 
z tytułu nadzoru; 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, 
o których mowa 
w art. 51 ubr 
oraz art. 14 
rozporządzenia 
537/2014. 

FA kara 
pieniężna 
1.150,- zł. 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 

25.02.2028 

105 10.01.2023 20.02.2023  art. 182 ust. 1: 
pkt 28 – 
niewypełnianie 
obowiązków 
informacyjnych, 
o których mowa 
w art. 51 ubr 

FA kara 
upomnienia 

Nie dotyczy Organ nie 
postanowił o 
podaniu do 
publicznej 
wiadomości 
danych FA 
 

20.02.2028 



oraz art. 14 
rozporządzenia 
537/2014. 

 

 


