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Zaproszenie do współpracy dla firm audytorskich 

W związku z tym, że Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana jest dokonać 

w najbliższym czasie wyboru biegłych rewidentów do badania informacji finansowych partii 

politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach, a także 

do badania sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach 

bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu 

Wyborczego w poprzednim (2021) roku kalendarzowym, w zakresie wpływów 

na ten Fundusz (art. 34 ust. 4 i art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach 

politycznych, Dz. U. z 2018 r. poz. 580 oraz z 2021 r. poz. 1407), w imieniu Komisji zwracam 

się do Państwa z prośbą o rozważenie propozycji współpracy z Państwową Komisją 

Wyborczą w tym zakresie. 

Termin zakończenia przez biegłych rewidentów badań informacji o subwencji 

oraz rocznych sprawozdań finansowych partii politycznych w zakresie ich Funduszu 

Wyborczego będzie upływał 25 marca 2022 r. Partie polityczne zobowiązane są bowiem 

do złożenia Państwowej Komisji Wyborczej zarówno informacji finansowej, 

jak i sprawozdania finansowego, do dnia 31 marca każdego roku wraz ze sprawozdaniem 

biegłego rewidenta (art. 34 ust. 2 i 4 oraz art. 38 ust. 1 i 3 ustawy o partiach politycznych). 

Wyboru partii politycznych, których sprawozdania i informacje przekazywane 

będą poszczególnym biegłym rewidentom do badania dokona Państwowa Komisja 

Wyborcza. 

W umowie, przygotowywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze, określone będą 

zasady ustalania stawek wynagrodzenia za badanie informacji oraz sprawozdań finansowych 

partii politycznych. 

Państwowa Komisja Wyborcza przydzieli każdej firmie audytorskiej, 

co do zasady, 2-3 informacje lub sprawozdania partii do zbadania. 
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Państwowa Komisja Wyborcza przekaże biegłym rewidentom wszelkie dane 

dotyczące poszczególnych partii politycznych, dane osób odpowiedzialnych 

w tych podmiotach za gospodarkę finansową oraz udzieli niezbędnej pomocy w badaniu. 

Przygotowywane są także dla biegłych rewidentów tezy dotyczące badania, w których ujęte 

są najważniejsze wymagania co do badania sprawozdań finansowych i gospodarki finansowej 

partii, o których to wymaganiach mowa jest w ustawie o partiach politycznych 

oraz we właściwych rozporządzeniach Ministra Finansów. Całe badanie odbywa się 

w siedzibie partii lub w biurze biegłego rewidenta, w zależności od ustaleń między biegłym 

rewidentem a partią. 

W przypadku zainteresowania współpracą, czy też w przypadku potrzeby 

otrzymania bardziej szczegółowych informacji na temat badań sprawozdań finansowych 

partii politycznych oraz zasad współpracy z biegłymi rewidentami, proszę o kontakt drogą 

mailową (biuro@kbw.gov.pl) lub telefonicznie pod numerem +48 22 243 03 00 wew. 703 

lub 777. 

Możliwe jest udostępnienie Państwu do zapoznania się (np. drogą mailową) tez, 

o których była mowa wyżej oraz tabeli podsumowującej badanie, przygotowanej 

przez Krajowe Biuro Wyborcze i stanowiącej wymagany załącznik do opinii biegłego 

rewidenta. Materiały te przekazywane są także biegłym rewidentom przy podpisywaniu 

umów dotyczących badania informacji i sprawozdań finansowych partii. 

Zapraszamy Państwa do współpracy. 
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