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Rozdział 1. 

Zmiany w rachunkowości w 2022 roku

Ułatwienia w podpisywaniu sprawozdań 
finansowych  

Wśród licznych zmian w rachunkowości 2022 znalazły się regulacje dotyczące pod-
pisywania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności� 

Nowelizacja wprowadza m�in� ułatwienia dla jednostek kierowanych przez organ 
wieloosobowy, które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności 
z realizacją swoich ustawowych obowiązków� Nowe rozwiązania będą stosowane 
dobrowolnie� W konsekwencji zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na jed-
nostki, które posiadają wypracowaną i utrwaloną praktykę w zakresie podpisywa-
nia sprawozdań finansowych�

Podpisywanie sprawozdań finansowych w 2021 roku
Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych, oraz kierownik jednostki� Jeżeli jednostką kieruje organ wielooso-
bowy – sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu� W praktyce jest 
to kłopotliwe� Jeden z problemów to poprawne podpisanie sprawozdania w przy-
padku korzystania z różnych rodzajów podpisów elektronicznych – złożenia ich 
w określonej konfiguracji�

Podpisywanie sprawozdań po zmianach w rachunkowości 2022
Zmiany wprowadzają ułatwienia dla jednostek kierowanych przez organ wielooso-
bowy� Po zmianach w rachunkowości 2022 sprawozdanie finansowe będzie pod-
pisywał co najmniej jeden członek organu wieloosobowego� Pozostali członkowie 
zarządu wieloosobowego będą mieli możliwość składania oświadczeń potwierdza-
jących, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie�

Ma to na celu nadanie tego samego skutku prawnego zarówno w przypadku złożenia 
podpisu pod sprawozdaniem finansowym, jak i w przypadku złożenia oświadczenia�

Rozdział 1. Zmiany w rachunkowości w 2022 r.
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W przypadku skorzystania z tej możliwości osoba, która podpisuje sprawozdanie 
finansowe i która jest w składzie organu wieloosobowego, musi uzyskać od pozo-
stałych członków organu wieloosobowego oświadczenia potwierdzające, że spra-
wozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie lub odmowę złożenia takie-
go oświadczenia�

Odmowa złożenia oświadczenia
W przypadku odmowy złożenia oświadczenia zastosowano rozwiązanie analogicz-
ne do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie odmowy podpisania spra-
wozdania finansowego, tj� konieczność sporządzenia pisemnego uzasadnienia od-
mowy złożenia oświadczenia�

Odmowa złożenia oświadczenia będzie traktowana jako równoznaczna z odmową 
podpisania sprawozdania finansowego, co oznacza, że będzie musiała zostać uza-
sadniona� Zarówno oświadczenie, jak i odmowa złożenia oświadczenia (wzorem 
odmowy podpisu) będą dołączane do sprawozdania finansowego�

Nowy obowiązek 
W odmowie podpisu sprawozdania finansowego i w oświadczeniu o spełnieniu przez 
sprawozdanie finansowe wymagań ustawowych lub w odmowie złożenia takiego 
oświadczenia trzeba wskazać sprawozdanie finansowe, którego dotyczą te dokumen-
ty� Będzie trzeba podać w szczególności datę i godzinę opatrzenia sprawozdania finan-
sowego podpisem przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych�

Rozwiązanie to ma zapewnić, że dokumenty  dotyczą „ostatecznego” sprawozda-
nia finansowego przekazanego do badania przez biegłego rewidenta lub do za-
twierdzenia przez organy zatwierdzające�

Jaka forma składania dokumentów
Oświadczenia oraz odmowy złożenia tych oświadczeń będą sporządzane w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem osobistym albo w postaci papierowej opatrzonej wła-
snoręcznym podpisem�

Jeżeli te dokumenty zostaną sporządzone w postaci papierowej, to jedna z osób 
wchodzących w skład wieloosobowego organu kierującego jednostką będzie za-
pewniała sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów�
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Zarówno podpisanie sprawozdania, jak i złożenie oświadczenia będzie nieść ze 
sobą jednakowe skutki w zakresie odpowiedzialności członka organu zarządzają-
cego, który, podpisując sprawozdanie lub składając oświadczenie, potwierdza, że 
sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy�

Zasady te będą dotyczyć też sprawozdania z działalności i innych sprawozdań, do 
których stosuje się przepisy art� 52 uor, a więc skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy ka-
pitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonso-
lidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej�

Podpisanie sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań będzie stanowić 
potwierdzenie, że sprawozdania te spełniają wymagania przewidziane w ustawie�

Co się zmieniło w składaniu sprawozdań finansowych do KRS
W zakresie składania sprawozdań do KRS pojawi się obowiązek złożenia określo-
nych dokumentów do właściwego rejestru sądowego� Tymi dokumentami są:

 ▶ odmowa podpisania sprawozdania finansowego, oświadczenie składane przez 
osoby wchodzące w skład organu wieloosobowego o spełnianiu przez sprawo- 
zdanie finansowe wymagań przewidzianych w ustawie oraz

 ▶ odmowa złożenia tego oświadczenia�

Odmowę złożenia oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania 
przewidziane w ustawie, składamy wraz z jego uzasadnieniem�

Na koniec dodajmy, że oświadczenie lub jego odmowę należy przechowywać tak 
jak sprawozdania finansowe (nowelizacja art� 74 ust� 1 uor)�

Źródło
 ▶ Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw�

Katarzyna Trzpioła


