
Obszar tematyczny Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy:  

Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla 
małych i średnich przedsiębiorstw 

 
 
Obszar tematyczny nr 5. Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do 
kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw - projekt indywidualny 
dotyczący wspierania zdolności instytucjonalnych i prawnych na 
poziomie krajowym, w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu 
w sektorze prywatnym  
 
Cel:  
Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym, w 
zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym. 

 
W danym obszarze tematycznym obowiązuje podejście projektowe. 
 
Całkowita alokacja: 

do 10 mln franków szwajcarskich  

Obowiązująca wartość projektu:  

Indywidualny projekt o wartości 10 mln franków szwajcarskich  
 
Beneficjenci końcowi: 

- księgowi, biegli rewidenci oraz ich organizacje zawodowe 
- organy administracji publicznej tworzące prawo bilansowe, oraz stosujące je 

w kontaktach z podmiotami prywatnymi  
- firmy zobowiązane do stosowania przepisów prawa bilansowego 

Opis kwalifikowalnego projektu: 

W ramach danego obszaru tematycznego realizowany będzie jeden 
projekt zakładający wsparcie dla księgowych, biegłych rewidentów oraz 
ich organizacji zawodowych, jak równieŜ właściwych organów 
administracji publicznej, zajmujących się rachunkowością sektora 
prywatnego. 
 
Uzasadnieniem dla realizacji tego przedsięwzięcia są duŜe wyzwania, przed 
jakimi stanął sektor sprawozdawczości i rewizji finansowej w Polsce. Do 
najwaŜniejszych zaliczyć trzeba: 

� konieczność sprostania wymogom Dyrektywy 2006/43/WE (w tym 
wdroŜenie systemu nadzoru publicznego nad działalnością biegłych 
rewidentów),  

� planowane przyjęcie do prawa unijnego Międzynarodowych Standardów 
Rewizji Finansowej,  

� rozszerzające się znaczenie oraz zakres zastosowania Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

Podkreślić naleŜy równieŜ, Ŝe rzetelność i jakość sprawozdań finansowych 
przygotowywanych przez podmioty prywatne jest niezwykle istotna i często 
stanowi podstawowy warunek pozyskania dodatkowych źródeł kapitału 
(ułatwienia w uzyskaniu kredytów lub przyciągnięciu potencjalnych inwestorów), 
niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej.  
 
 



Działania w ramach Projektu: 
 
Do podstawowych działań, jakie mają zostać podjęte przez Instytucję Realizującą 
w ramach projektu zaliczać się będą: 

� udzielenie wsparcia nowoutworzonemu systemowi nadzoru publicznego 
nad zawodem biegłego rewidenta, w tym usprawnienia systemu 
zapewniania jakości, 

� zorganizowanie kompleksowych szkoleń z zakresu krajowych                          
i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej, 
przeznaczonych dla środowiska księgowych, biegłych rewidentów oraz 
pracowników administracji publicznej, 

� analizy mające na celu eliminację trudności, na jakie natrafiają podmioty 
prywatne na linii rachunkowość bilansowa – przepisy podatkowe, 
zarządzanie finansowe, wymogi statystyczne, 

� przygotowanie programów kształcenia ustawicznego dla księgowych oraz 
biegłych rewidentów. 

Dzięki podjęciu wymienionych działań firmy sektora prywatnego uzyskają dostęp 
do usług rachunkowych na wyŜszym poziomie, co powinno przełoŜyć się na 
ułatwienia w dostępie do kapitału. Dodatkowo wzmocniony zostanie potencjał 
instytucjonalny administracji publicznej, co powinno skutkować lepszymi 
regulacjami prawnymi dla sektora prywatnego. 
 
Procedura przyznawania dofinansowania Projektowi: 
 
Ze względu na specyfikę obszaru, wymagającą od Instytucji Realizującej 
posiadania wystarczającej wiedzy merytorycznej w zakresie rachunkowości i 
rewizji finansowej i wystarczających moŜliwości technicznych, pozwalających na 
kompleksową realizację takiego przedsięwzięcia, oraz konieczność zapewnienia 
jej niezaleŜności od wszystkich podmiotów działających na polskim rynku, 
Instytucja ta będzie wskazana przez Ministerstwo Finansów.  

Projekt, przygotowany przez Instytucję Realizującą. będzie podlegać ocenie 
formalnej i merytorycznej Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Finansów), 
Krajowej Instytucji Koordynującej oraz instytucji po stronie szwajcarskiej. 
Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania podejmują instytucje państwa-
darczyńcy. 

Wniosek aplikacyjny dla projektu zostanie przygotowany w zgodzie z zasadami          
i procedurami zawartymi w Umowie ramowej oraz w oparciu o kartę oceny 
merytorycznej dla obszaru tematycznego Poprawa środowiska biznesowego                       
i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw dla „Projektu 
indywidualnego dotyczącego budowania zdolności instytucjonalnych i prawnych 
na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w 
sektorze prywatnym” i instrukcję wypełniania generatora wniosków aplikacyjnych 
dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.   

Instytucja Realizująca przygotowująca dany projekt będzie odpowiadać przed 
Instytucją Pośredniczącą za jego wdraŜanie w ramach powierzonych uprawnień, 
zgodnie z przyjętymi procedurami i obowiązującym prawodawstwem.  

Instytucja Pośrednicząca będzie odpowiedzialna za monitoring poprawności                
i stopnia realizacji projektu oraz nadzorowanie kwestii finansowych Projektu.  


