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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości 

(druk nr 383) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE 

z dnia 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do 

ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre 

duże jednostki oraz grupy (zmieniana dyrektywa 2013/34/UE to dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek). 

Ustawa ma także na celu dokonanie zmian w ustawie o rachunkowości niezwiązanych 

z implementacją dyrektywy 2014/95/UE. 

W zakresie wdrożenia dyrektywy 2014/95/UE ustawa przewiduje dla dużych jednostek 

zainteresowania publicznego rozszerzenie zakresu prezentowanych obowiązkowo informacji 

niefinansowych – w sprawozdaniu z działalności lub w odrębnym sprawozdaniu – w takich 

kwestiach jak środowisko, sprawy społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka 

oraz przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu. Ustawa przyjmuje, że dużymi jednostkami 

zainteresowania publicznego w rozumieniu dyrektywy są jednostki wymienione w art. 3 

ust. 1e pkt 1–6 ustawy o rachunkowości, czyli: 

1) jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów prawa bankowego, 

przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach 

inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz 

przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

2) jednostki zamierzające ubiegać się albo ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie 

działalności na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 1, lub o wpis do rejestru 
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zarządzających alternatywną spółką inwestycyjną na podstawie przepisów 

o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, 

3) alternatywne spółki inwestycyjne w rozumieniu przepisów o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

4) emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, zamierzający ubiegać się lub 

ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

5) emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu, 

6) krajowe instytucje płatnicze, 

7) instytucje pieniądza elektronicznego 

– które są spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi lub takimi 

spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi 

nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe lub spółki komandytowo-akcyjne 

bądź spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, i w roku 

obrotowym oraz w roku poprzedzającym przekroczyły średnioroczne zatrudnienie 500 

osób oraz sumę aktywów bilansu powyżej 85 mln zł lub przychody netto ze sprzedaży 

towarów i produktów 170 mln zł. 

Zgodnie z dyrektywą 2014/95/UE termin implementacji został określony na 6 grudnia 

2016 r., z tym że powinna ona znaleźć zastosowanie do roku obrotowego rozpoczynającego 

się w dniu 1 stycznia 2017 r. lub po tym dniu.  

Zmiany niezwiązane z wdrożeniem dyrektywy 2014/95/UE to między innymi: 

1) wprowadzenie nowych zasad sprawozdawczości finansowej (nowy wzór 

sprawozdania finansowego, stosowanie wyceny w wartości godziwej) dla jednostek 

innych niż spółki kapitałowe, działających na podstawie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, 

2) umożliwienie przeniesienia określonych dowodów księgowych przed zatwierdzeniem 

sprawozdania finansowego na informatyczne nośniki danych,  

3) umożliwienie stosowania przez jednostki sektora finansów publicznych 

uproszczonych zasad rachunkowości w ewidencji umów leasingu, 
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4) umożliwienie stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia 

produktu dla szerszego kręgu jednostek, 

5) usunięcie w art. 41 ust. 3 ustawy o rachunkowości przepisu, iż banki wykazują jako 

rozliczenia międzyokresowe przychodów również należne im odsetki od należności 

zagrożonych do czasu ich otrzymania lub odpisania (w związku z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 

inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012), 

6) dostosowanie przepisów ustawy o rachunkowości do ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1045). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej 

Komisji Finansów Publicznych. Poprawki Komisji mieściły się w materii przedłożenia 

rządowego. W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) nie zgłoszono dodatkowych 

poprawek. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu projektu rządowego, ze zmianami 

wynikającymi ze sprawozdania Komisji. Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 

15 grudnia 2016 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 

 


