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Dotyczy :  obowiązków publicznoprawnych związanych ze sporządzeniem, 

podpisaniem i zgłoszeniem sprawozdania finansowego PZSZach  

 

ZAWIADOMIENIE  

 

 Jako Prezes Polskiego Związku Sportowego działającego pod nazwą Polski Związek 

Szachowy (dalej : „PZSzach”), działając na podstawie § 27 ust. 1 statutu PZSZach 

przypominam niniejszym pt. Członkom Zarządu o obowiązkach publicznoprawnych 

związanych ze sporządzeniem, podpisaniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego 

PZSZach. Antycypując ewentualne wątpliwości natury formalnoprawnej dla zapewnienia 

prawidłowości procedowania zwracam uwagę, że :  

 

1. Zgodnie z art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1133) walne zgromadzenie członków albo delegatów polskiego związku 

sportowego corocznie rozpatruje i zatwierdza sporządzone przez zarząd 

sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego oraz roczne 

sprawozdanie finansowe, po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta.  

2. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 217) kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego 

sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i 

przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę 

przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. 

3. „Kierownikiem jednostki”, o którym mowa powyżej, w rozumieniu par. 3 ust. 1 pkt 6 

ustawy o rachunkowości są wszyscy członkowie zarządu w przypadku organu 

wieloosobowego. Okoliczność ta jest szczególnie istotna biorąc pod uwagę skład 

zarządu polskiego związku sportowego, jakim jest PZSzach. 



4. Konsekwentnie, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości: sprawozdanie 

finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 

oraz wszyscy członkowie Zarządu jako organu wieloosobowego kierującego 

jednostką w rozumieniu ustawy. Istnieje możliwość odmowy podpisu sprawozdania, 

jednakże wymaga to pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania 

finansowego. Jedynie dokonanie takiej czynności stanowi spełnienie wymogu, o 

którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy oraz skuteczne sporządzenie sprawozdania 

finansowego. 

5. W razie braku podpisania sprawozdania przez członka zarządu przy jednoczesnym 

braku dołączenia pisemnej odmowy podpisu, skutek jest taki, że sprawozdanie to nie 

zostało prawidłowo sporządzone przez zarząd. Okoliczność ta będzie miała również 

wpływ na wynik jego zbadania przez biegłego rewidenta, co dalej rzutować będzie na 

kwestię jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 

6. Prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego jest również bezwzględną 

wytyczną obowiązującą w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków 

Sportowych (4B4). 

7. Odnosząc się do kwestii odpowiedzialności, należy wskazać, iż zgodnie z przepisami 

ustawy o rachunkowości ponoszą ją wszyscy członkowie zarządu. W pierwszej 

kolejności może mieć ona charakter cywilnoprawny, gdyby brak sporządzenia 

sprawozdania finansowego spowodował powstanie po stronie polskiego związku 

sportowego szkody finansowej. Po drugie, zgodnie z art. 77 pkt 2 ustawy o 

rachunkowości członkowie zarządu jako osoby wchodzące w skład „kierownika 

jednostki” mogą ponieść, stosownie do stopnia zawinienia każdej z nich,  

odpowiedzialność karną za sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z 

przepisami ustawy lub za jego niesporządzenie w ogóle, który to czyn podlega 

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

 


