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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów 

wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania 

do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570). Proponowane zmiany mają na 
celu: 

- harmonizacja z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – który wydłuża termin na zwołanie walnego zgromadzenia spółdzielni do 6 
tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

- wydłużenie terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostkom, które posiadają na tyle liczne organy 

zatwierdzające, że w świetle obowiązujących ograniczeń związanych z pandemią nie jest aktualnie możliwe zorganizowanie 
posiedzeń tych organów. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wprowadzane rozwiązanie polegają na odpowiednim wydłużeniu terminów, tak aby zapewnić możliwość zatwierdzenia 

sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia spółdzielni w świetle art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 

wprowadzić możliwość zatwierdzania sprawozdań finansowych przez jednostki o bardzo liczebnych organach 

zatwierdzających, w terminie umożliwiającym zorganizowanie posiedzeń tychże organów (tj. do 6 tygodni od dnia 
odwołania stanu epidemii albo ogłoszonego bezpośrednio po nim stanu zagrożenia epidemicznego. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Ze względu na bezprecedensowy charakter pandemii brak danych o rozwiązaniach przyjętych w innych krajach. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

spółdzielnie 

ok. 9 tys.,  

w tym ok 3,5 tys. 

spółdzielni 
mieszkaniowych 

Krajowa Rada Spółdzielcza 

możliwość zatwierdzenia 

sprawozdań finansowych w 
terminie przedłużonym 

ustawowo na zwołanie walnego 

zgromadzenia spółdzielni   

jednostki inne niż 
spółdzielnie i spółki, które 

posiadają bardzo liczebne 

organy zatwierdzające i nie 
mają możliwości 

brak danych - 

możliwość zatwierdzenia 

sprawozdań finansowych w 
terminie analogicznym jak dla 

spółdzielni 
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podejmowania uchwał na 

odległość 

sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw, rolnicy 

(kredytobiorcy szczególnie 

w trudnej sytuacji 
finansowej) 

brak danych - - 

gospodarstwa domowe brak danych - - 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt zostanie przekazany do opinii m.in. do Krajowej Rady Spółdzielczej. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało negatywnego wpływu na sektor finansów 

publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

  

Niemierzalne   

  



Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na możliwość wywiązania się 

przez członków organów zatwierdzających podmiotów objętych nowelizacją z wywiązania się z 

obowiązków ustawowych w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 
 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  
 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 
 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów rozporządzenia nastąpi z dniem jego wejścia w życie.  

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja nastąpi przez odnotowanie przez Krajowy Rejestr Sądowy informacji o terminie zatwierdzenia sprawozdań 

finansowych.  

  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

brak 

 

 


