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15 listopada 2021 r. Prezydent RP
podpisał ustawę z 14 października
2021 r. dot. zmiany UoR oraz
innych ustaw korelujących.
Nowelizacja ta poza ustawą o
rachunkowości dotyczy również
ustawy o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym. 
Zmiany wprowadzone do
powyższych ustaw mają na celu
dostosowanie  przepisów prawa z
zakresu sprawozdawczości oraz
rewizji finansowej do nowych
możliwości, jakie niesie ze sobą
rozwój technologii.

01 Ustawę o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Rozporządzenia i komunikaty wydawane przez

Ministra Finansów

Uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
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Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich

oraz nadzorze publicznym

z dnia 11 maja 2017 r.

ZMIANY 2020

Wejście w życie omawianych zmian
będzie różne. Od 1 stycznia 2022 r, 

 będą miały zastosowanie
uproszczenia dotyczące podpisywania

sprawozdań finansowych. Zasady
składania sprawozdań finansowych i
dokumentów w nowym formacie do
Krajowego Rejestru Sądowego będą

obowiązywać od 1 czerwca 2022 r.
Natomiast pozostałe przepisy wejdą w

życie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
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Podstawy prawne

https://www.infor.pl/akty-ujednolicone/


Wprowadzenie uproszczeń w podpisywaniu

sprawozdań finansowych, będzie możliwość

podpisania elektronicznego sprawozdania

finansowego oraz sprawozdania z działalności przez

jednego członka zarządu wieloosobowego, po

uprzednim upoważnieniu przez pozostałych

członków zarządu. Celem przepisu jest

wprowadzenie uproszczeń dla jednostek

kierowanych przez zarząd wieloosobowy, które ze

względów organizacyjno-technicznych mają

trudności z elektronicznym podpisywaniem

sprawozdań. Odpowiedzialność zarządu i

elektroniczna forma sprawozdań pozostaną bez

zmian.

 

Ustawa o rachunkowości
 

Wprowadzenie jednolitego formatu

elektronicznego sprawozdania

finansowego oraz sprawozdania z

działalności dla emitentów oraz dla

pozostałych jednostek stosujących

Międzynarodowe Standardy

Sprawozdawczości Finansowej. Będzie to

format XHTML, bądź dla jednostek

stosujących MSSF, inny umożliwiający

przeszukiwanie. Celem tych zmian jest

ujednolicenie przepisów ustawy o

rachunkowości z prawem UE oraz

zwiększenie użyteczności sprawozdań

finansowych oraz sprawozdań z

działalności. Dzięki temu rozwiązaniu

będzie możliwość automatycznego

przeszukiwania dokumentu, porównania,

analizowania i interpretowania danych.

Wprowadzenie

możliwości

niesporządzania

skonsolidowanych

sprawozdań

finansowych przez

Alternatywne Spółki

Inwestycyjne.

 

ZMIANY 2022

https://mojafirma.infor.pl/tematy/zarzad/
https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/ue/


ZMIANY 2022

Ustawa o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym
Wprowadzone zostaną kontrole zdalne w firmach audytorskich, będą one

traktowane jako podstawowa forma kontroli. Dodatkowo sprawy związane z

prowadzeniem listy firm audytorskich będą załatwiane za pomocą systemu

teleinformatycznego, co wpłynie na efektywność i zmniejszenie kosztów.

Celem wprowadzenia tych przepisów jest  dużo szersze wykorzystywanie

technologii informatycznych w codziennej działalności Polskiej Agencji

Nadzoru Audytowego. 

Co więcej w ustawie doprecyzowane i uzupełnione zostaną przepisy

dotyczące odbywania posiedzeń zdalnych oraz podejmowania uchwał w trybie

obiegowym. A to wszystko w celu szybszego rozpatrywania spraw.

Wprowadzenie kolejnych przepisów pozwoli doprecyzować sytuację, w której

nie dochodzi do naruszania tajemnicy zawodowej biegłego rewidenta –

eliminacja niejasności w stosowaniu przepisów dotyczących tajemnicy

zawodowej.

Ustawy o podatku
dochodowym od osób

prawnych, ustawy o
Krajowym Rejestrze

Sądowym oraz ustawy o
szczególnych instrumentach

wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się

wirusa SARS-CoV-2

Zmiany w powyżej wymienionych

ustawach służą dostosowaniu przepisów

tych ustaw do projektowanych zmian w

ustawie o rachunkowości oraz ustawie o

biegłych rewidentach, firmach

audytorskich oraz nadzorze publicznym

tutaj omawianych.



Bibliografia
E. Młodzik, Podstawy prawne funkcjonowania audytu
wewnętrznego w administracji publicznej w Polsce, Szczecin 2012

K. Kostyk-Siekierska, K. Siekierski - Analiza zmian regulacji
prawnych dotyczących audytu wewnętrznego w jednostkach
sektora finansów publicznych - Finanse, Rynki Finansowe,
Ubezpieczenia nr 6/2016, cz. 1 s. 195–205, 2016

K. Trzpioła - Zmiany w rachunkowości 2022: Ułatwienia w
podpisywaniu sprawozdań finansowych, odczyt z dn. 22.11.2021,
PortalFK.pl

Serwis Samorządowy PAP, Od 2022 r. sprawozdania finansowe
jednostek organizacyjnych JST tylko elektronicznie, odczyt z dn.
26.11.2021

M. SITKOWSKA, Podstawy prawne dotyczące zasad prowadzenia
rachunkowości finansowej w Polsce i na świecie, Olsztyn 2021

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Dz.U. 1994 nr
121 poz. 591]

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym [Dz.U. 2017 poz. 1089]

ZAMIANY 2022


