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Art. 1. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499,
Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070 i Nr 100, poz. 1082)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) zasady kontroli finansowej i audytu we-

wn´trznego w jednostkach sektora finansów
publicznych,”;

2) art. 28a i art. 28b otrzymujà brzmienie:
„Art. 28a. 1. Kierownik jednostki sektora finansów

publicznych, zwany dalej «kierowni-
kiem jednostki», jest odpowiedzialny
za ca∏oÊç gospodarki finansowej,
w tym za wykonywanie okreÊlonych
ustawà obowiàzków w zakresie kon-
troli finansowej.

2. Kierownik jednostki mo˝e powierzyç
okreÊlone obowiàzki w zakresie go-
spodarki finansowej pracownikom
jednostki. Przyj´cie obowiàzków przez
te osoby powinno byç stwierdzone
dokumentem.

Art. 28b. 1. Organ sprawujàcy, na podstawie od-
r´bnych przepisów, nadzór nad jed-
nostkà sektora finansów publicznych
kontroluje przestrzeganie przez t´ jed-
nostk´ realizacji procedur, o których
mowa w art. 35a ust. 2 pkt 1.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obej-
muje w ka˝dym roku co najmniej 5%
wydatków nadzorowanej jednostki.”;

3) art. 35 otrzymuje brzmienie:
„Art. 35. 1. G∏ównym ksi´gowym jednostki sektora

finansów publicznych, zwanym dalej
«g∏ównym ksi´gowym», jest pracow-
nik, któremu kierownik jednostki po-
wierza obowiàzki i odpowiedzialnoÊç
w zakresie: 
1) prowadzenia rachunkowoÊci jed-

nostki,
2) wykonywania dyspozycji Êrodkami

pieni´˝nymi, 
3) dokonywania wst´pnej kontroli

zgodnoÊci operacji gospodarczych
i finansowych z planem finanso-
wym,

4) dokonywania wst´pnej kontroli
kompletnoÊci i rzetelnoÊci dokumen-

tów dotyczàcych operacji gospodar-
czych i finansowych.

2. G∏ównym ksi´gowym mo˝e byç osoba,
która:
1) ma obywatelstwo polskie,
2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci

prawnych oraz korzysta z pe∏ni praw
publicznych,

3) nie by∏a prawomocnie skazana za
przest´pstwa: przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarcze-
mu, przeciwko dzia∏alnoÊci instytucji
paƒstwowych oraz samorzàdu tery-
torialnego, przeciwko wiarygodno-
Êci dokumentów lub za przest´pstwo
karne skarbowe,

4) ukoƒczy∏a:
a) ekonomiczne jednolite studia ma-

gisterskie, ekonomiczne wy˝sze
studia zawodowe, uzupe∏niajàce
ekonomiczne studia magisterskie
lub ekonomiczne studia podyplo-
mowe i posiada co najmniej 3-let-
nià praktyk´ w ksi´gowoÊci, lub 

b) Êrednià, policealnà lub pomatu-
ralnà szko∏´ zawodowà o kierun-
ku rachunkowoÊç i posiada co
najmniej 6-letnià praktyk´ w ksi´-
gowoÊci.

3. Dowodem dokonania przez g∏ównego
ksi´gowego wst´pnej kontroli, o której
mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jest jego pod-
pis z∏o˝ony na dokumentach dotyczà-
cych danej operacji. Z∏o˝enie podpisu
przez g∏ównego ksi´gowego na doku-
mencie, obok podpisu pracownika w∏a-
Êciwego rzeczowo, oznacza, ˝e: 
1) nie zg∏asza zastrze˝eƒ do przedsta-

wionej przez w∏aÊciwych rzeczowo
pracowników oceny prawid∏owoÊci
merytorycznej tej operacji i jej zgod-
noÊci z prawem,

2) nie zg∏asza zastrze˝eƒ do kompletno-
Êci oraz formalno-rachunkowej rze-
telnoÊci i prawid∏owoÊci dokumen-
tów, dotyczàcych tej operacji, 

3) zobowiàzania wynikajàce z operacji
mieszczà si´ w planie finansowym
oraz harmonogramie dochodów
i wydatków, a jednostka posiada
Êrodki finansowe na ich pokrycie. 

4. G∏ówny ksi´gowy, w razie ujawnienia
nieprawid∏owoÊci w zakresie okreÊlo-
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nym w ust. 3, zwraca dokument w∏aÊci-
wemu rzeczowo pracownikowi, a w ra-
zie nieusuni´cia nieprawid∏owoÊci od-
mawia jego podpisania. 

5. O odmowie podpisania dokumentu i jej
przyczynach g∏ówny ksi´gowy zawia-
damia pisemnie kierownika jednostki.
Kierownik jednostki mo˝e wstrzymaç
realizacj´ zakwestionowanej operacji
albo wydaç w formie pisemnej polece-
nie jej realizacji.

6. W celu realizacji swoich zadaƒ g∏ówny
ksi´gowy ma prawo: 
1) ˝àdaç od kierowników innych komó-

rek organizacyjnych jednostki udzie-
lania w formie ustnej lub pisemnej
niezb´dnych informacji i wyjaÊnieƒ,
jak równie˝ udost´pnienia do wglà-
du dokumentów i wyliczeƒ b´dàcych
êród∏em tych informacji i wyjaÊnieƒ, 

2) wnioskowaç do kierownika jednostki
o okreÊlenie trybu, wed∏ug którego
majà byç wykonywane przez inne
komórki organizacyjne jednostki
prace niezb´dne do zapewnienia
prawid∏owoÊci gospodarki finanso-
wej oraz ewidencji ksi´gowej, kalku-
lacji kosztów i sprawozdawczoÊci fi-
nansowej. 

7. Przepisy dotyczàce g∏ównego ksi´go-
wego stosuje si´ odpowiednio do
g∏ównego ksi´gowego bud˝etu paƒ-
stwa, g∏ównego ksi´gowego cz´Êci bu-
d˝etowej oraz skarbnika (g∏ównego
ksi´gowego bud˝etu jednostki samo-
rzàdu terytorialnego).”;

4) po art. 35 dodaje si´ rozdzia∏ 5 w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 5

Kontrola finansowa i audyt wewn´trzny w jed-
nostkach sektora finansów publicznych

Art. 35a. 1. Kontrola finansowa w jednostkach sek-
tora finansów publicznych dotyczy pro-
cesów zwiàzanych z gromadzeniem
i rozdysponowaniem Êrodków publicz-
nych oraz gospodarowaniem mieniem.

2. Kontrola finansowa obejmuje:
1) zapewnienie przestrzegania proce-

dur kontroli oraz przeprowadzanie
wst´pnej oceny celowoÊci zaciàga-
nia zobowiàzaƒ finansowych i doko-
nywania wydatków,

2) badanie i porównanie stanu faktycz-
nego ze stanem wymaganym, pobie-
rania i gromadzenia Êrodków pu-
blicznych, zaciàgania zobowiàzaƒ fi-
nansowych i dokonywania wydat-
ków ze Êrodków publicznych, udzie-
lania zamówieƒ publicznych oraz
zwrotu Êrodków publicznych,

3) prowadzenie gospodarki finansowej
oraz stosowanie procedur, o których
mowa w pkt 1.

3. Procedury, o których mowa w ust. 2
pkt 1, ustala w formie pisemnej kierow-
nik jednostki, bioràc pod uwag´ stan-
dardy, o których mowa w art. 35o ust. 1
pkt 1.

Art. 35b. W urz´dach, w rozumieniu przepisów
o s∏u˝bie cywilnej, zadania zwiàzane
z kontrolà finansowà i audytem we-
wn´trznym, o którym mowa w art. 35c,
przypisane kierownikowi jednostki wyko-
nuje dyrektor generalny.

Art. 35c. 1. Audytem wewn´trznym jest ogó∏ dzia-
∏aƒ, przez które kierownik jednostki uzy-
skuje obiektywnà i niezale˝nà ocen´
funkcjonowania jednostki w zakresie
gospodarki finansowej pod wzgl´dem
legalnoÊci, gospodarnoÊci, celowoÊci,
rzetelnoÊci, a tak˝e przejrzystoÊci i jaw-
noÊci.

2. Audyt wewn´trzny obejmuje w szcze-
gólnoÊci:
1) badanie dowodów ksi´gowych oraz

zapisów w ksi´gach rachunkowych, 
2) ocen´ systemu gromadzenia Êrod-

ków publicznych i dysponowania ni-
mi oraz gospodarowania mieniem,

3) ocen´ efektywnoÊci i gospodarnoÊci
zarzàdzania finansowego.

Art. 35d. 1. Audyt wewn´trzny, z zastrze˝eniem
ust. 2, prowadzi si´ w:
1) jednostkach, o których mowa

w art. 83 ust. 2, 
2) ministerstwach,
3) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
4) urz´dach centralnych,
5) urz´dach przewodniczàcych komite-

tów wchodzàcych w sk∏ad Rady Mi-
nistrów,

6) Rzàdowym Centrum Studiów Stra-
tegicznych,

7) Rzàdowym Centrum Legislacji,
8) urz´dach wojewódzkich,
9) urz´dach celnych,

10) urz´dach skarbowych,
11) funduszach celowych, stanowià-

cych wyodr´bnione jednostki orga-
nizacyjne,

12) Zak∏adzie Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, Kasie Rolniczego Ubezpiecze-
nia Spo∏ecznego i zarzàdzanych
przez nie funduszach,

13) kasach chorych,
14) nale˝àcych do sektora finansów pu-

blicznych paƒstwowych osobach
prawnych utworzonych na podsta-
wie odr´bnych ustaw w celu wyko-
nywania zadaƒ publicznych.
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2. Audyt wewn´trzny prowadzi si´ w in-
nych, ni˝ wymienione w ust. 1, jednost-
kach sektora finansów publicznych,
w tym w jednostkach samorzàdu tery-
torialnego, je˝eli jednostki te gromadzà
znaczne Êrodki publiczne lub dokonujà
znacznych wydatków publicznych.

3. Minister Finansów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, kwoty przychodów
oraz wydatków Êrodków publicznych
dokonywanych w ciàgu roku kalenda-
rzowego, których przekroczenie powo-
duje obowiàzek prowadzenia audytu
wewn´trznego w jednostkach sektora
finansów publicznych, o których mowa
w ust. 2, oraz termin, w ciàgu którego
jednostki te b´dà zobowiàzane do roz-
pocz´cia audytu wewn´trznego.

4. Kwoty, o których mowa w ust. 3, nie
mogà byç ni˝sze ni˝ 0,001% produktu
krajowego brutto.

Art. 35e. 1. Audyt wewn´trzny w jednostce sektora
finansów publicznych prowadzi audy-
tor wewn´trzny zatrudniony w tej jed-
nostce, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W paƒstwowej jednostce bud˝etowej
dzia∏ajàcej poza granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej audyt wewn´trzny
przeprowadza audytor wewn´trzny za-
trudniony w jednostce nadrz´dnej lub
nadzorujàcej.

3. Audytor wewn´trzny podlega bezpo-
Êrednio kierownikowi jednostki, który
zapewnia organizacyjnà odr´bnoÊç
wykonywania przez niego zadaƒ okre-
Êlonych w ustawie.

4. Rozwiàzanie stosunku pracy z audyto-
rem wewn´trznym zatrudnionym
w jednostkach, o których mowa
w art. 35d ust. 1 pkt 2—14 oraz ust. 2,
z wy∏àczeniem jednostek samorzàdu
terytorialnego, nie mo˝e nastàpiç bez
zgody G∏ównego Inspektora Audytu
Wewn´trznego.

Art. 35f. 1. Audyt wewn´trzny, z zastrze˝eniem
ust. 2, przeprowadza si´ na podstawie
rocznego planu audytu wewn´trznego
jednostki sektora finansów publicznych,
zwanego dalej «planem audytu».

2. W uzasadnionych przypadkach audyt
wewn´trzny przeprowadza si´ poza pla-
nem audytu.

3. Plan audytu przygotowuje audytor we-
wn´trzny w porozumieniu z kierowni-
kiem jednostki.

4. Plan audytu zawiera w szczególnoÊci:
1) analiz´ obszarów ryzyka w zakresie

gromadzenia Êrodków publicznych
i dysponowania nimi,

2) tematy audytu wewn´trznego, 
3) proponowany harmonogram realiza-

cji audytu wewn´trznego,

4) planowane obszary, które powinny
zostaç obj´te audytem wewn´trznym
w kolejnych latach.

5. Audytor wewn´trzny przedstawia kie-
rownikowi jednostki, a w przypadku jed-
nostek, o których mowa w art. 35d ust. 1
pkt 2—14 — tak˝e G∏ównemu Inspekto-
rowi Audytu Wewn´trznego:
1) do koƒca marca ka˝dego roku —

sprawozdanie z wykonania planu au-
dytu za rok poprzedni,

2) do koƒca paêdziernika ka˝dego roku
— plan audytu na rok nast´pny.

Art. 35g. 1. Do przeprowadzania audytu wewn´trz-
nego uprawnia imienne upowa˝nienie
wystawione przez kierownika jednostki
oraz legitymacja s∏u˝bowa lub dowód
osobisty.

2. W przypadkach wymagajàcych specjal-
nych kwalifikacji audytor wewn´trzny
mo˝e, w uzgodnieniu z kierownikiem
jednostki, powo∏aç rzeczoznawc´.

Art. 35h. 1. Przed rozpocz´ciem audytu wewn´trz-
nego w komórce organizacyjnej audy-
tor wewn´trzny zawiadamia kierowni-
ka tej komórki o przedmiocie i czasie
trwania audytu wewn´trznego.

2. Kierownik komórki, o której mowa
w ust. 1, zapewnia audytorowi we-
wn´trznemu warunki niezb´dne do
sprawnego przeprowadzania audytu
wewn´trznego, przedstawia ˝àdane
dokumenty oraz u∏atwia terminowe
udzielanie wyjaÊnieƒ przez pracowni-
ków tej komórki.

3. Obowiàzkiem audytora wewn´trznego
jest rzetelne, obiektywne i niezale˝ne:
1) ustalenie stanu faktycznego w zakre-

sie funkcjonowania gospodarki fi-
nansowej,

2) okreÊlenie oraz analiza przyczyn
i skutków uchybieƒ, 

3) przedstawienie uwag i wniosków
w sprawie usuni´cia uchybieƒ.

4. Wyniki audytu wewn´trznego przed-
stawia si´ w sprawozdaniu z przepro-
wadzenia audytu wewn´trznego.

Art. 35i. 1.  Sprawozdanie z przeprowadzenia au-
dytu wewn´trznego jest przekazywane
kierownikowi jednostki.

2. Kierownik jednostki, na podstawie
sprawozdania z przeprowadzenia au-
dytu wewn´trznego, podejmuje dzia∏a-
nia majàce na celu usuni´cie uchybieƒ
oraz usprawnienie funkcjonowania jed-
nostki w zakresie gospodarki finanso-
wej, informujàc o tym audytora we-
wn´trznego.

3. Je˝eli w terminie 2 miesi´cy od dnia
otrzymania sprawozdania z przeprowa-
dzenia audytu wewn´trznego nie zosta-
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nà podj´te dzia∏ania majàce na celu
usuni´cie uchybieƒ w zakresie funkcjo-
nowania gospodarki finansowej, kie-
rownik jednostki informuje o tym
G∏ównego Inspektora Audytu We-
wn´trznego oraz audytora wewn´trz-
nego, uzasadniajàc brak podj´cia dzia-
∏aƒ, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. W jednostkach podleg∏ych lub nadzo-
rowanych przez w∏aÊciwych ministrów,
w przypadku, o którym mowa w ust. 3,
kierownik jednostki informuje równie˝
w∏aÊciwego ministra.

Art. 35j. 1.  Minister Finansów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób
i tryb przeprowadzania audytu we-
wn´trznego.

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 1, okreÊla w szczególnoÊci:
1) szczegó∏owe warunki planowania

audytu wewn´trznego, w tym wzór
planu audytu,

2) sposób dokumentowania wyników
audytu wewn´trznego,

3) sposób wspó∏pracy z pracownikami
komórki, w której jest przeprowadza-
ny audyt wewn´trzny,

4) tryb sporzàdzania oraz elementy
sprawozdania, o którym mowa
w art. 35h ust. 4

— z uwzgl´dnieniem powszechnie
uznawanych standardów.

Art. 35k. Audytorem wewn´trznym mo˝e byç oso-
ba, która:
1) ma obywatelstwo polskie,
2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci praw-

nych oraz korzysta z pe∏ni praw publicz-
nych,

3) nie by∏a karana za przest´pstwo pope∏-
nione z winy umyÊlnej,

4) posiada wy˝sze wykszta∏cenie,
5) z∏o˝y∏a z pozytywnym wynikiem egza-

min przed Komisjà Egzaminacyjnà,
zwanà dalej «Komisjà».

Art. 35l. 1. Komisj´ powo∏uje na czteroletnià ka-
dencj´ Minister Finansów spoÊród pra-
cowników Ministerstwa Finansów, pra-
cowników naukowych lub naukowo-dy-
daktycznych w dziedzinach obj´tych za-
kresem tematycznym egzaminu.
W sk∏ad Komisji mogà wchodziç tak˝e
przedstawiciele organizacji, których ce-
lem jest promowanie i rozwój audytu
wewn´trznego.

2. W sk∏ad Komisji wchodzi nie wi´cej ni˝
8 cz∏onków. 

3. Przewodniczàcego Komisji i sekretarza
Komisji wyznacza Minister Finansów
z grona jej cz∏onków.

4. Cz∏onkowie Komisji wykonujà swoje
funkcje za wynagrodzeniem.

Art. 35∏. 1. W celu sprawdzenia praktycznego i teo-
retycznego przygotowania kandydata
na audytora wewn´trznego Komisja
przeprowadza egzamin. 

2. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakre-
su metodyki przeprowadzenia audytu,
standardów audytu, administracji pu-
blicznej, finansów publicznych, mikro-
ekonomii oraz oszacowania ryzyka.

3. Komisja ustala szczegó∏owy zakres te-
matów egzaminów.

4. Egzamin sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej
i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do
cz´Êci ustnej jest zdanie z wynikiem po-
zytywnym cz´Êci pisemnej egzaminu.

5. Za egzamin pobiera si´ op∏at´, która
stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.

6. Minister Finansów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:
1) regulamin dzia∏ania Komisji,
2) sposób organizowania i regulamin

przeprowadzania egzaminu,
3) wzór zaÊwiadczenia o z∏o˝eniu egza-

minu z wynikiem pozytywnym,
4) wysokoÊç op∏aty za udzia∏ w egzami-

nie,
5) sposób ustalania i wysokoÊç wyna-

grodzeƒ cz∏onków Komisji
— majàc na uwadze zapewnienie
sprawnego, obiektywnego i rzetelnego
sprawdzenia przygotowania kandyda-
tów oraz uwzgl´dnienie rzeczywistych
kosztów post´powania egzaminacyjne-
go.

Art. 35m. Do egzaminu mo˝e zostaç dopuszczona
osoba spe∏niajàca warunki, o których
mowa w art. 35k pkt 1—4.

Art. 35n. 1. Organem administracji rzàdowej w∏a-
Êciwym w sprawie koordynacji kontro-
li finansowej i audytu wewn´trznego
w jednostkach sektora finansów pu-
blicznych jest Minister Finansów. 

2. Zadania okreÊlone w ust. 1 Minister Fi-
nansów wykonuje przy pomocy:
1) G∏ównego Inspektora Audytu We-

wn´trznego, zatrudnionego w Mini-
sterstwie Finansów na zasadach
i w trybie okreÊlonych w przepisach
o s∏u˝bie cywilnej,

2) komórki organizacyjnej, wyodr´b-
nionej w tym celu w strukturze Mini-
sterstwa Finansów. 

3. Do G∏ównego Inspektora Audytu We-
wn´trznego stosuje si´ art. 35k.

Art. 35o. 1. Koordynacja kontroli finansowej i au-
dytu wewn´trznego w jednostkach sek-
tora finansów publicznych obejmuje:
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1) okreÊlanie i upowszechnianie stan-
dardów kontroli finansowej, zgod-
nych z powszechnie uznawanymi
standardami,

2) okreÊlanie i upowszechnianie stan-
dardów audytu wewn´trznego,
zgodnych z powszechnie uznawany-
mi standardami,

3) wspó∏prac´ z zagranicznymi instytu-
cjami, zajmujàcymi si´ kontrolà fi-
nansowà i audytem wewn´trznym,

4) uzyskiwanie, gromadzenie, przetwa-
rzanie i analizowanie informacji
w trybie okreÊlonym w niniejszym
rozdziale oraz podejmowanie dzia-
∏aƒ w celu poprawy funkcjonowania
kontroli finansowej i audytu we-
wn´trznego w jednostkach sektora
finansów publicznych.

2. Minister Finansów dokonuje w jednost-
kach, o których mowa w art. 35d ust. 1
pkt 2—14 oraz w ust. 2 z wy∏àczeniem
jednostek samorzàdu terytorialnego,
oceny: 
1) stosowania przepisów ustawy w za-

kresie kontroli finansowej i audytu
wewn´trznego,

2) funkcjonowania standardów, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2

— zwanej dalej «ocenà».
3. Minister Finansów przedstawia Radzie

Ministrów, co najmniej raz w roku,
zbiorcze sprawozdanie z funkcjonowa-
nia kontroli finansowej i audytu we-
wn´trznego w jednostkach sektora fi-
nansów publicznych, o których mowa
w art. 35d ust. 1 pkt 2—14, wraz z oce-
nà przestrzegania powszechnie uzna-
wanych standardów w tym zakresie
oraz propozycjami dzia∏aƒ zmierzajà-
cych do ich usprawnienia.

Art. 35p. G∏ówny Inspektor Audytu Wewn´trznego
opracowuje roczny plan przeprowadzania
oceny zatwierdzany przez Ministra Finan-
sów.

Art. 35r. 1. Ocen´ w jednostkach, o których mowa
w art. 35d ust. 1 pkt 2—14, przeprowa-
dzajà pracownicy komórki, okreÊlonej
w art. 35n ust. 2 pkt 2, na podstawie pi-
semnego upowa˝nienia G∏ównego In-
spektora Audytu Wewn´trznego, zwani
dalej «upowa˝nionymi pracownikami».

2. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1,
zawiera:
1) imi´ i nazwisko upowa˝nionego pra-

cownika,
2) wskazanie jednostki, w której doko-

nuje si´ oceny,
3) szczegó∏owy przedmiot oceny,
4) termin przeprowadzenia oceny.

3. Przeprowadzenie oceny nast´puje po
okazaniu upowa˝nienia, o którym mo-
wa w ust. 1, oraz legitymacji s∏u˝bowej
lub dowodu to˝samoÊci.

Art. 35s. Upowa˝nieni pracownicy, w zakresie
przeprowadzanej oceny, majà prawo do:
1) wst´pu do obiektów i pomieszczeƒ jed-

nostki, w której przeprowadza si´ oce-
n´,

2) wglàdu do dokumentów i innych mate-
ria∏ów,

3) uzyskania od pracowników jednostki,
w której przeprowadza si´ ocen´, ust-
nych i pisemnych wyjaÊnieƒ.

Art. 35t. 1. Po zakoƒczeniu oceny upowa˝niony
pracownik przedstawia na piÊmie wyni-
ki oceny kierownikowi jednostki, w któ-
rej przeprowadzono ocen´, oraz, za po-
Êrednictwem G∏ównego Inspektora Au-
dytu Wewn´trznego, Ministrowi Finan-
sów. 

2. Kierownik jednostki, w której przepro-
wadzono ocen´, mo˝e przedstawiç Mi-
nistrowi Finansów, za poÊrednictwem
G∏ównego Inspektora Audytu We-
wn´trznego, zastrze˝enia do wyników
oceny.”;

5) w art. 91 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przestrzegania realizacji procedur, o których

mowa w art. 35a ust. 2 pkt 1”;

6) w art. 127 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zarzàd jednostki samorzàdu terytorialnego

kontroluje przestrzeganie, przez podleg∏e i nad-
zorowane przez siebie jednostki sektora finan-
sów publicznych, realizacji procedur, o których
mowa w art. 35a ust. 2 pkt 1.”

Art. 2. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organi-
zacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia-
∏ania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929
i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) w art. 39 w ust. 3 w pkt 2
po lit. k) dodaje si´ lit. l) w brzmieniu:

„l) audytu wewn´trznego.”

Art. 3. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321
oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42,
poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76,
poz. 811 i Nr 87, poz. 954) w art. 8 w ust. 2 po pkt 10 do-
daje si´ pkt 10a w brzmieniu:

„10a) koordynacj´ kontroli finansowej i audytu we-
wn´trznego w jednostkach sektora finansów
publicznych,”.

Art. 4. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:
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1) w art. 41 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „dyrektora
generalnego urz´du” dodaje si´ wyrazy „oraz
G∏ównego Inspektora Audytu Wewn´trznego”;

2) w art. 59 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W stosunku do Sekretarza Rady Ministrów,

G∏ównego Inspektora Audytu Wewn´trznego
i dyrektora generalnego urz´du czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1, dokonuje Szef S∏u˝by
Cywilnej.”;

3) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W stosunku do Sekretarza Rady Ministrów,

G∏ównego Inspektora Audytu Wewn´trznego
i dyrektora generalnego urz´du czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1, dokonuje Szef S∏u˝by
Cywilnej.”;

4) w art. 72 w ust. 2 dodaje si´ zdanie drugie w brzmie-
niu:

„Urz´dnikowi s∏u˝by cywilnej zajmujàcemu stano-
wisko, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, zgody
udziela Szef S∏u˝by Cywilnej.”;

5) w art. 73 w ust. 2 wyrazy „Dyrektora generalnego
urz´du” zast´puje si´ wyrazami „G∏ównego In-
spektora Audytu Wewn´trznego i dyrektora gene-
ralnego urz´du”;

6) w art. 74 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W stosunku do G∏ównego Inspektora Audytu

Wewn´trznego i dyrektora generalnego urz´-
du ocen´, o której mowa w ust. 1, sporzàdza
Szef S∏u˝by Cywilnej w porozumieniu z w∏a-
Êciwym ministrem, kierownikiem urz´du cen-
tralnego lub wojewodà, a w stosunku do Se-
kretarza Rady Ministrów — Prezes Rady Mini-
strów.”;

7) w art. 75 w ust. 1 dodaje si´ zdanie drugie w brzmie-
niu:

„Od oceny sporzàdzonej na podstawie art. 74
ust. 1a sprzeciw s∏u˝y odpowiednio do Szefa S∏u˝-
by Cywilnej i Prezesa Rady Ministrów.”;

8) w art. 90 w ust. 5 po wyrazach „Prezes Rady Mini-
strów, a” dodaje si´ wyrazy „G∏ównemu Inspekto-
rowi Audytu Wewn´trznego,”;

9) w art. 106 w ust. 2 w zdaniu drugim, w art. 108
w ust. 4, w art. 114 w ust. 2, w art. 117 w ust. 1 i 2
po wyrazach „Sekretarza Rady Ministrów” dodaje
si´ przecinek i wyrazy „G∏ównego Inspektora Au-
dytu Wewn´trznego”.

Art. 5. 1. W okresie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy do g∏ównego ksi´gowego jednostki
sektora finansów publicznych nie stosuje si´ przepisu
art. 35 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

2. W okresie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
audytorem wewn´trznym mo˝e byç osoba, która po-
siada co najmniej roczne doÊwiadczenie na stanowisku
zwiàzanym z przeprowadzaniem kontroli lub audytu.

3. W okresie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy do audytora wewn´trznego nie stosuje si´
przepisu art. 35k pkt 5 ustawy o finansach publicznych
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.
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z dnia 23 sierpnia 2001 r.

o zmianie ustawy o rachunkowoÊci oraz niektórych innych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32,
poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118,
poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106,
poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60,
poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186) w art. 2
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „i spó∏ek cywilnych osób fi-
zycznych” zast´puje si´ wyrazami „oraz spó∏ek cy-
wilnych osób fizycznych, spó∏ek jawnych osób fi-
zycznych i spó∏ek partnerskich,”;

2) w ust. 2 wyrazy „lub spó∏ka cywilna osób fizycz-
nych” zast´puje si´ wyrazami „ , spó∏ka cywilna
osób fizycznych, spó∏ka jawna osób fizycznych
i spó∏ka partnerska”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64,
Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961 i Nr 89, poz. 968) w art. 24a:
1) w ust. 1 wyrazy „Osoby fizyczne i spó∏ki cywilne

osób fizycznych” zast´puje si´ wyrazami „Osoby


