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Przedstaw regulacje rachunkowości w zakresie odpo-
wiedzialności za zgodność sprawozdania finansowego  
i sprawozdania z działalności z wymaganiami ustawy  
o rachunkowości.
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  Postawa prawna 
Art. 4a ustawy o rachunkowości 
1. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są 

zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania 
przewidziane w ustawie.

2. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki odpo-
wiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naru-
szenie obowiązku wynikającego z ust. 1.

Art. 77 ustawy o rachunkowości 
Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:
1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych 

księgach nierzetelnych danych,
2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania 

z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz admi-
nistracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, spo-
rządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych

– podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

  Streszczenie 
Przedmiotowe regulacje zostały zawarte w art. 4a ust. 1 i ust. 2 oraz art. 77 ustawy o rachunkowości. 

Podmiot Odpowiedzialność

obowiązek Jaka?

● kierownik jednostki 

● członkowie rady nadzorczej lub 
innego organu nadzorującego 
jednostkę

● zapewnienie, aby 
dokumenty spełniały 
wymagania przewidziane 
w ustawie

(cywilna)
solidarna wobec spółki za szkodę 
wyrządzoną działaniem lub 
zaniechaniem stanowiącym 
naruszenie obowiązku

Podmiot odpowiedziany za 
prowadzenie ksiąg rachunkowych 
oraz kierownik jednostki 

● sporządzenie sprawozdań;

● sporządzenie niezgodnie 
z przepisami uor

● zawarcie w sprawozdaniach 
nieprawdziwych danych

(karna) 
grzywna lub kara pozbawienia 
wolności do lat 2, albo obie te 
kary łącznie
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  Odpowiedź 
Zasady odpowiedzialności za zgodność sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności z wy-
mogami ustawy o rachunkowości zostały opisane w artykule 4a ust. 1 wspomnianej ustawy. Zgodnie z po-
stanowieniami przywołanego przepisu kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego or-
ganu nadzorującego jednostkę są zobowiązani do zapewnienia, aby wymienione w pytaniu dokumenty były 
zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości.

Na kierowniku jednostki oraz członkach rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostkę ciąży 
solidarna odpowiedzialność wobec jednostki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowią-
cym naruszenie obowiązków wymienionych w art. 4a ust. 1 ustawy o rachunkowości. 
Dodać należy, że zgodnie z art. 77 ustawy o rachunkowości, podmiot dopuszczający do niesporządzenia 
sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności lub sporządzenia ich niezgodnie z przepisami 
ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych podlega grzywnie lub karze pozbawienia 
wolności dl lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Przedstaw regulacje rachunkowości w zakresie odpowiedzialności 
za zgodność sprawozdania finansowego i sprawozdania  
z działalności z wymaganiami ustawy o rachunkowości.


