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Bank Światowy – Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej  

Specyfikacja Istotnych Warunków Krótkoterminowego Zatrudnienia Konsultanta   

Eksperta w Dziedzinie Rachunkowości  

 

Opracowanie  standardu/stanowiska w zakresie rachunkowości  

Specyfikacja Ramowa 

 

 

w ramach Programu Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej (FRTAP) 

 

Projekt finansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej 

 

A. Informacje o projekcie 

 

Celem Projektu indywidualnego w dziedzinie budowania zdolności instytucjonalnych i prawnych na 

poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym, 

realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zwanego dalej Programem 

Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej (Financial Reporting Technical 

Assistance Program, FRTAP) jest wspieranie nowych krajów członkowskich UE w ich wysiłkach 

zmierzających do utworzenia zrównoważonych i stabilnych ram regulacyjnych i instytucjonalnych dla 

potrzeb sprawozdawczości finansowej jednostek sektora prywatnego. Program FRTAP jest częścią 

wkładu Szwajcarii w rozszerzenie Unii Europejskiej, mającego służyć zmniejszeniu różnic 

ekonomicznych i społecznych pomiędzy państwami członkowskimi UE.  

Jedną z części składowych wchodzących w skład programu FRTAP jest komponent 5 Ramy Regulacyjne, 

którego podstawowym celem jest  wsparcie tworzenia odpowiednich regulacji i standardów w zakresie 

rachunkowości i rewizji finansowej w tym (a)  poszukiwania obszarów z zakresu sprawozdawczości 

finansowej, których lepsza regulacja lub mechanizmy egzekwowania przyczyniłyby się pozytywnie do  

rozwoju środowiska biznesowego, (ii) dostarczenie pomocy technicznej w celu rozwoju zdolności do 

przeprowadzanie działań regulacyjnych.    

 

B. Cele zadania  

 

Celem zadania jest sporządzenie i dostarczenie opracowania na rzecz Komitetu Standardu 

Rachunkowości (KSR) zawierającego następujące elementy:  

1. Krótki opis obecnych regulacji /stanu faktycznego w danym obszarze (ok 5 do maksimum 10 

stron) 

2. Krótki opis propozycji – uzasadnienie dlaczego konsultant proponuje takie a nie inne podejście 

do zagadnienia (ok 5 do maksimum 10 stron) 

3. Projekt standardu/stanowiska wg przedstawionego konspektu umieszczonego w Zakresie Prac dla 

danego obszaru.. 

 

Szczegółowy zakres tematyczny jest przedstawiony z Zakresie Prac oraz podlega bieżącym konsultacjom 

z Bankiem Światowym oraz KSR.  
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Komitet Standardów Rachunkowości działa przy Ministrze Finansów - na podstawie ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu 

Standardów Rachunkowości (Dz. U. Nr 140, poz. 1580 ze zm.). Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy w 

sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasadę (politykę) rachunkowości, jednostka 

może stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. 

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o rachunkowości, Komitet może 

opracować stanowisko zawierające wytyczne dotyczące ich stosowania. 

W planie pracy Komitetu znajduje się wydanie kilku standardów/stanowisk.   

 

Celem wydania standardów/stanowisk jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o 

rachunkowości w odniesieniu  do zagadnienia określonego w tym zadaniu. Opracowanie powinno mieć 

charakter praktycznych wskazówek i stanowić zestaw dobrych praktyk pomocnych w rozstrzyganiu 

problemów związanych z zagadnieniem. Opracowanie ma pomóc pracownikom służb finansowo-

księgowych, biegłym rewidentom, kierownictwu jednostki, a także użytkownikom sprawozdań 

finansowych w interpretacji i stosowaniu zapisów ustawy o rachunkowości w zagadnieniu.. 

  

 

C. Zakres prac  

 

1. opis zadania 

 

Dla każdego z obszarów szczegółowe wymogi zostały zawarte w załącznikach 1 do 5. 

Prosimy o otwarcie odpowiedniego załącznika.   

 

Podczas prac nad tworzeniem dokumentu wymagana jest bieżąca współpraca konsultanta z  

przedstawicielami KSR oraz wybranymi pracownikami Departamentu Rachunkowości i Rewizji 

Finansowej Ministerstwa Finansów poprzez systematyczne robocze spotkania (kilka spotkań 

zorganizowanych  z inicjatywy KSR i  Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej).  

Konsultant jest zobowiązany do zachowania poufności i nieudostępniania opinii i materiałów osobom 

trzecim. 

Od konsultanta wymagana jest szeroka wiedza w obszarze krajowych i międzynarodowych przepisów 

objętych tym opracowaniem oraz doświadczenie praktyczne w tej dziedzinie. 

 

 

2. Język  

 

Studium musi być przygotowane w języku polskim.  

 

 

3. Czas na realizację zadania 

 

Czas i wynagrodzenie przeznaczone na realizację zadania  będzie ustalone z wybranymi konsultantami.  

4. Informacja o udziale Szwajcarii 

 

 

Wszelkie materiały pisemne, w tym w edytowalnym formacie elektronicznym będą opatrzone informacją 

“Projekt  finansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 
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krajami członkowskimi Unii Europejskiej" oraz logotypami SPPW (lewy górny róg), CFRR (lewy dolny 

róg) oraz MF (prawy dolny róg). CFRR dostarczy wersję elektroniczną logotypów.  Bank Światowy 

dostarczy szablon raportu. 

 

D. Lista raportów, harmonogram realizacji, czas wykonania, fakturowanie  

 

Konsultant  jest zobowiązany przedstawić Klientowi:  

1. Opracowanie wstępne w formie raportu do  31 stycznia 2015.  Raport Wstępny będzie  

przedstawiany w edytowalnym formacie elektronicznym i będzie podlegał przeglądowi przez 

Bank i KSR w ciągu 30-90 dni. 

 

2. Opracowanie końcowe w formie raportu   w ciągu 30 dni od otrzymania uwag do opracowanie 

wstępnego. Raport końcowy z uwzględnieniem  uwag Banku i KSR, będzie  przedstawiany w 

edytowalnym formacie elektronicznym.   

 

3. Opracowanie końcowe podlega przeglądowi oraz akceptacji w ciągu 30 dni, Ewentualne uwagi 

będą przedstawione Konsultantowi do finalnej korekty opracowania 

 

 Językiem opracowania jest język polski. Początek kontraktu zaczyna się od daty podpisania umowy, 

która jest planowana na listopad  2014. Ostateczny termin zamknięcia projektu to 30 czerwca 2015, aby 

umożliwić proces akceptacji i rozliczenia.  

Płatności dla konsultanta będą wykonywane na podstawie rachunków wystawianych przez konsultanta po 

wykonaniu i akceptacji poszczególnych etapów. 50% wynagrodzenia jest  przeznaczone na 

przygotowanie wersji roboczej studium a pozostałe 50% na ostateczną wersję studium.    Bank Światowy 

wykorzystuje internetowy system składania rachunków i  Konsultant będzie musiał wykorzystywać ten 

system do składania swoich rachunków.  

 

E. Dane, usługi lokalne, personel oraz pomieszczenia, jakie powinny być zapewnione przez Klienta 

lub Beneficjentów  

 

Ministerstwo Finansów MF zapewni salę do spotkań roboczych.  

Osoba do kontaktów w MF to :  

Michał Bareja - tel. (48) (22) 694 44 54, (48) (22) 694 32 60, email Michal.Bareja@mf.gov.pl ,  

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-

916 Warszawa 

 

F. Opieka instytucjonalna i organizacyjna 

 

Osoba do kontaktów u Klienta to:  

Alexander Fawcett – Kierownik Projektu, Telephone: +43 (0)1 2170-722, Fax: +43 (0)1 2170-701 

Centre for Financial Reporting Reform, Praterstrasse 31 - 19th Floor, 1020 Vienna, Austria 

Email: afawcett@worldbank.org 

 

mailto:Michal.Bareja@mf.gov.pl
mailto:afawcett@worldbank.org
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Iwona Warzecha – Koordynator zadania, tel. 22 520 80 34(direct line), recepcja 22  520 80 00, email 

iwarzecha@worldbank.org , Bank Światowy Biuro w Warszawie, ul. E. Plater 53, IX piętro, 00-113 

Warszawa 

G. Wymagania w zakresie kwalifikacji  

Wymagania w zakresie kwalifikacji konsultanta:  

 ekspert o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych lub/i magisterium w dziedzinie polskiego 

prawa bilansowego.   

 dogłębna wiedza na temat krajowych regulacji w dziedzinie objętej zadaniem oraz 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej MSSF i praktyczne 

doświadczenie w sprostaniu wyzwaniom przy wdrażaniu  regulacji/standardów w jednostce 

gospodarczej  

 co najmniej 8 lata praktycznego doświadczenia zawodowego lub akademickiego w obszarze 

rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, prawa bilansowego (bądź równoważne mu 

połączenie wykształcenia i doświadczenia) 

 publikacje w dziedzinie rachunkowości,  a najlepiej w obszarze objętym zadaniem  

 biegła znajomość języka polskiego 

 umiejętność pracy w  wielo-dyscyplinarnym zespole, poszukiwania wspólnego stanowiska gdzie 

jest to właściwe, skupienia się na rozwiązaniach i dostarczenia wysokiej jakości rezultatów w 

wyznaczonym terminie 

 posiadanie  doskonałych umiejętności komunikacyjnych, w tym umiejętności  treściwego i 

sprecyzowanego pisania, oraz  mówienia w sposób jasny i przekonujący. 

 

Następujące kwalifikacje będą dodatkowo preferowane:  

 posiadanie tytułu biegłego rewidenta lub równoważnego tytułu międzynarodowego (np. CIMA, 

ACCA, FCCA) tytuły naukowe z dziedziny rachunkowości  

 posiadanie innych kwalifikacji lub wykształcenia  w dziedzinach  pokrewnych dotyczących   

prawa, zarządzania nieruchomościami, ekonomią w rolnictwie, inwestycjami publiczno-

prywatnymi  zgodnie z obszarem objętym zadaniem 

 udokumentowane doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych lub przeprowadzaniu 

badań sprawozdań finansowych firm  

mailto:iwarzecha@worldbank.org

