
Na podstawie art. 35∏ ust. 6 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
20 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie sposobu organizowa-
nia i przeprowadzania egzaminu na audytora we-
wn´trznego oraz dzia∏ania Komisji Egzaminacyjnej
(Dz. U. Nr 166, poz. 1364) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) § 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„§ 5. Osoba ubiegajàca si´ o dopuszczenie do eg-
zaminu uiszcza op∏at´ egzaminacyjnà w wy-
sokoÊci 290 z∏ na rachunek bankowy wskaza-
ny przez Komisj´.

§ 6. 1. Cz∏onkom Komisji przys∏uguje wynagro-
dzenie za:

1) udzia∏ w posiedzeniu Komisji — 250 z∏;

2) udzia∏ w jednym dniu egzaminu pisem-
nego lub ustnego — 250 z∏;

3) przygotowanie pytaƒ i zadaƒ egzamina-
cyjnych:

a) za ka˝dy zestaw 10 pytaƒ — 100 z∏, 

b) za ka˝de zadanie egzaminacyjne wraz
z danymi niezb´dnymi do jego wyko-
nania oraz z wzorcem odpowiedzi —
300 z∏.

2. W przypadku odwo∏ania lub uniewa˝nie-
nia egzaminu z przyczyn, o których mowa
w § 6 i 7 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdze-
nia, cz∏onkom Komisji przys∏uguje wyna-
grodzenie odpowiednie do zakresu wyko-
nanej pracy.”;

2) za∏àczniki nr 1 i 2 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach
nr 1 i 2 do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Osoby dopuszczone do egzaminu przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia uiszczajà
op∏at´ egzaminacyjnà w kwocie i terminach przewi-
dzianych w dotychczasowych przepisach. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r. 

Minister Finansów: A. Raczko
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 8 kwietnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu 
na audytora wewn´trznego oraz dzia∏ania Komisji Egzaminacyjnej

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finan-
sów z dnia 8 kwietnia 2004 r. (poz. 671)

Za∏àcznik nr 1

REGULAMIN DZIA¸ANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

§ 1. Regulamin okreÊla organizacj´, zasady i tryb
dzia∏ania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzajàcej
egzaminy na audytora wewn´trznego.

§ 2. 1. Komisja jest organem kolegialnym, który
podejmuje decyzje w formie uchwa∏ w obecnoÊci co
najmniej po∏owy cz∏onków Komisji, w tym jej Prze-
wodniczàcego, a w razie jego nieobecnoÊci — cz∏onka
Komisji wyznaczonego przez Przewodniczàcego.

2. Komisja podejmuje uchwa∏y zwyk∏à wi´kszo-
Êcià g∏osów cz∏onków obecnych na posiedzeniu.
W przypadku równej liczby g∏osów decyduje g∏os
Przewodniczàcego Komisji, a w razie jego nieobecno-
Êci — cz∏onka Komisji wyznaczonego przez Przewod-
niczàcego.

3. Uchwa∏y podpisujà wszyscy cz∏onkowie Komisji
obecni na posiedzeniu.

4. Cz∏onek Komisji ma prawo zg∏osiç zdanie odr´b-
ne do uchwa∏y, które podlega zaprotoko∏owaniu.

5. Z posiedzeƒ Komisji sekretarz Komisji, a w razie
jego nieobecnoÊci — cz∏onek Komisji wyznaczony
przez Przewodniczàcego, sporzàdza protokó∏.

6. Protokó∏, o którym mowa w ust. 5, jest podpisy-
wany przez wszystkich cz∏onków Komisji obecnych na
posiedzeniu.

§ 3. Posiedzenia Komisji zwo∏uje Przewodniczàcy
Komisji, a w razie jego nieobecnoÊci — cz∏onek Komi-
sji wyznaczony przez Przewodniczàcego.



§ 4. 1. Do zadaƒ Komisji nale˝y w szczególnoÊci:

1) przygotowywanie szczegó∏owego zakresu tema-
tów egzaminów oraz wykazu literatury niezb´dnej
osobom przygotowujàcym si´ do przystàpienia do
egzaminu;

2) ustalanie i podawanie do publicznej wiadomoÊci
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

a) przyk∏adowych pytaƒ testowych oraz pytaƒ do
cz´Êci ustnej egzaminu,

b) zadaƒ egzaminacyjnych, które by∏y przedmio-
tem egzaminu pisemnego, niezw∏ocznie po ka˝-
dym przeprowadzonym egzaminie; 

3) przygotowywanie i zatwierdzanie testów egzami-
nacyjnych wraz z wzorcami odpowiedzi, zadaƒ eg-
zaminacyjnych wraz z danymi niezb´dnymi do ich
wykonania oraz z wzorcami odpowiedzi, zesta-
wów pytaƒ do cz´Êci ustnej egzaminu oraz wzor-
ców odpowiedzi, z zastrze˝eniem ust. 2; 

4) uchwalanie i podawanie do publicznej wiadomo-
Êci na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

przepisów porzàdkowych obowiàzujàcych w trak-
cie egzaminu;

5) dopuszczanie do egzaminu osób spe∏niajàcych
warunki, o których mowa w art. 35k pkt 1—4 usta-
wy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych, zwanej dalej „ustawà”;

6) przeprowadzanie egzaminów;

7) sprawdzanie i ocena testów egzaminacyjnych, za-
daƒ egzaminacyjnych oraz odpowiedzi na pytania
w cz´Êci ustnej egzaminu.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przy-
gotowujà cz∏onkowie Komisji wyznaczeni przez Prze-
wodniczàcego Komisji.

3. Minister Finansów og∏asza w Dzienniku Urz´do-
wym oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finan-
sów komunikat w sprawie og∏oszenia informacji,
o których mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 5. Komisja, niezw∏ocznie po zakoƒczeniu egzami-
nu, przekazuje G∏ównemu Inspektorowi Audytu We-
wn´trznego wykaz osób, które zda∏y egzamin.
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Za∏àcznik nr 2

SPOSÓB ORGANIZOWANIA I REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU NA AUDYTORA
WEWN¢TRZNEGO

§ 1. 1. Egzamin na audytora wewn´trznego prze-
prowadza Komisja co najmniej w trzyosobowych sk∏a-
dach egzaminacyjnych.

2. Przewodniczàcy Komisji na okreÊlony termin eg-
zaminu wyznacza spoÊród cz∏onków Komisji: 

1) przewodniczàcego sk∏adu egzaminacyjnego;

2) osoby do sk∏adu egzaminacyjnego.

§ 2. 1. Przewodniczàcy Komisji wyznacza termin
egzaminu pisemnego.

2. Minister Finansów og∏asza, w Dzienniku Urz´do-
wym oraz w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim i na
stronie internetowej Ministerstwa Finansów, komuni-
kat w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu pisem-
nego, nie póêniej ni˝ 60 dni przed wyznaczonym ter-
minem egzaminu.

§ 3. 1. Osoba ubiegajàca si´ o dopuszczenie do eg-
zaminu jest obowiàzana, nie póêniej ni˝ 30 dni przed
wyznaczonym terminem egzaminu, z∏o˝yç w Minister-
stwie Finansów pisemny wniosek o dopuszczenie do
egzaminu.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, uwa˝a si´ za
zachowany, je˝eli przed jego up∏ywem wniosek o do-
puszczenie do egzaminu zosta∏ nadany w polskiej pla-
cówce pocztowej operatora publicznego.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç:

1) oÊwiadczenie o spe∏nieniu warunków okreÊlonych
w art. 35k pkt 1—3 ustawy;

2) odpis lub poÊwiadczonà notarialnie kopi´ dyplo-
mu dokumentujàcego posiadanie wy˝szego wy-
kszta∏cenia;

3) oÊwiadczenie o wyra˝eniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych, o której mowa w art. 23 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219
i Nr 33, poz. 285);

4) kopi´ dowodu uiszczenia op∏aty egzaminacyjnej.

4. Osoba, która z∏o˝y∏a wniosek, jest pisemnie za-
wiadamiana o:

1) dopuszczeniu do egzaminu oraz miejscu jego prze-
prowadzenia albo 

2) odmowie dopuszczenia do egzaminu z powodu
niedope∏nienia wymogów, o których mowa
w art. 35k pkt 1—4 ustawy

— nie póêniej ni˝ 14 dni przed terminem egzaminu.



5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
op∏ata egzaminacyjna podlega zwrotowi w terminie
30 dni od daty wys∏ania zawiadomienia.

§ 4. Wykaz osób dopuszczonych do egzaminu pro-
wadzi komórka organizacyjna, o której mowa
w art. 35n ust. 2 pkt 2 ustawy.

§ 5. 1. Osoba, która z wa˝nych, odpowiednio udo-
kumentowanych, przyczyn losowych nie mo˝e przy-
stàpiç do cz´Êci pisemnej lub ustnej egzaminu w wy-
znaczonym dla niej terminie, mo˝e przystàpiç do tej
cz´Êci egzaminu w nast´pnym terminie.

2. Osoba, o której mowa w ust.1, ma obowiàzek pi-
semnie zawiadomiç Komisj´, nie póêniej ni˝ 7 dni
przed terminem egzaminu, o przystàpieniu do egzami-
nu w nast´pnym terminie. Wniesionà op∏at´ egzami-
nacyjnà zalicza si´ na poczet egzaminu przeprowadza-
nego w nast´pnym terminie.

3. W przypadku nieprzystàpienia do egzaminu
z przyczyn, o których mowa w ust. 1, op∏ata egzamina-
cyjna podlega zwrotowi pod warunkiem pisemnego
zawiadomienia Komisji o rezygnacji, nie póêniej ni˝
7 dni przed terminem egzaminu. Komisja dokonuje
zwrotu op∏aty egzaminacyjnej w terminie 30 dni od
daty otrzymania zawiadomienia.

§ 6. 1. Komisja odwo∏uje egzamin, je˝eli do egza-
minu zg∏osi∏o si´ mniej ni˝ 10 osób. 

2. Przewodniczàcy Komisji, nie póêniej ni˝ 14 dni
przed terminem egzaminu, zawiadamia na piÊmie
osoby, które z∏o˝y∏y wnioski o dopuszczenie do egza-
minu, o jego odwo∏aniu. W zawiadomieniu okreÊla si´
termin nast´pnego egzaminu. 

§ 7. 1. W przypadku powa˝nego naruszenia regu-
laminu przeprowadzania egzaminu przez jego uczest-
nika Komisja mo˝e uniewa˝niç egzamin w stosunku
do jednego lub wi´kszej liczby uczestników egzaminu.

2. W przypadku powa˝nego naruszenia regulami-
nu przeprowadzania egzaminu przez cz∏onków sk∏a-
du egzaminacyjnego Minister Finansów mo˝e unie-
wa˝niç egzamin w stosunku do wszystkich uczestni-
ków.

3. O uniewa˝nieniu egzaminu z przyczyn, o których
mowa w ust. 1 lub 2, Przewodniczàcy Komisji nie-
zw∏ocznie zawiadamia na piÊmie osoby, w stosunku
do których egzamin zosta∏ uniewa˝niony, oraz wska-
zuje termin nast´pnego egzaminu.

§ 8. 1. W przypadkach, o których mowa w § 6 ust.1
i § 7 ust. 1 i 2, op∏ata egzaminacyjna podlega zalicze-
niu na poczet egzaminu przeprowadzanego w nast´p-
nym terminie. Przepis § 5 stosuje si´ odpowiednio.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do op∏aty egzami-
nacyjnej uiszczonej przez uczestnika egzaminu, który
powa˝nie naruszy∏ regulamin przeprowadzania egza-
minu.

§ 9. Nadzór nad organizacjà i przebiegiem egzami-
nu wykonujà cz∏onkowie sk∏adu egzaminacyjnego.

§ 10. 1. Egzamin pisemny przeprowadza si´ w wy-
dzielonej sali, w warunkach umo˝liwiajàcych egzami-
nowanym samodzielnà prac´, pod nadzorem co naj-
mniej trzech cz∏onków sk∏adu egzaminacyjnego.

2. Przed wejÊciem na sal´ egzaminacyjnà osoba
przyst´pujàca do egzaminu obowiàzana jest okazaç
dowód to˝samoÊci i w∏asnor´cznym podpisem po-
twierdziç na liÊcie obecnoÊci udzia∏ w egzaminie.

3. Czas rozpocz´cia i zakoƒczenia egzaminu okre-
Êla przewodniczàcy sk∏adu egzaminacyjnego.

4. Przed rozpocz´ciem egzaminu przewodniczàcy
sk∏adu egzaminacyjnego informuje osoby przyst´pu-
jàce do egzaminu o:

1) warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowa-
dzania egzaminu;

2) przepisach porzàdkowych obowiàzujàcych w trak-
cie egzaminu;

3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpo-
wiedzi;

4) sposobie og∏oszenia wyników cz´Êci pisemnej eg-
zaminu;

5) sposobie zawiadomienia o terminie i miejscu prze-
prowadzenia cz´Êci ustnej egzaminu.

5. Osoby przyst´pujàce do egzaminu otrzymujà
materia∏y i testy egzaminacyjne opatrzone piecz´cià
Komisji. 

6. Prace pisemne oznaczane sà indywidualnym ko-
dem.

7. Nie podlegajà sprawdzeniu prace pisemne, któ-
re:

1) nie sà opatrzone piecz´cià Komisji; 

2) nie sà oznaczone indywidualnym kodem;

3) zawierajà inne, poza kodem, elementy identyfiku-
jàce osob´ zdajàcà;

4) nie zawierajà kompletnych arkuszy z testami egza-
minacyjnymi lub arkuszy z zadaniem egzaminacyj-
nym.

8. W trakcie egzaminu zdajàcy mo˝e opuÊciç sal´
egzaminacyjnà po uzyskaniu zgody przewodniczàce-
go sk∏adu egzaminacyjnego i przekazaniu mu pracy
egzaminacyjnej. Czas nieobecnoÊci jest zaznaczany na
pracy egzaminacyjnej.

§ 11. Przewodniczàcy sk∏adu egzaminacyjnego
mo˝e wykluczyç z egzaminu osob´, która narusza
przepisy porzàdkowe obowiàzujàce w trakcie egzami-
nu. W tym przypadku op∏ata egzaminacyjna nie podle-
ga zwrotowi.
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§ 12. 1. Egzamin pisemny polega na:

1) rozwiàzaniu testu egzaminacyjnego sk∏adajàcego
si´ z 50 pytaƒ;

2) wykonaniu zadania egzaminacyjnego, polegajàce-
go na sporzàdzeniu lub dokonaniu oceny popraw-
noÊci i kompletnoÊci sprawozdania z przeprowa-
dzenia audytu wewn´trznego lub programu zada-
nia audytowego, na podstawie dostarczonych da-
nych.

2. Egzamin pisemny trwa 270 minut, w tym:

1) rozwiàzanie testu — 90 minut;

2) wykonanie zadania — 180 minut.

§ 13. 1. Ka˝de pytanie testu egzaminacyjnego
cz∏onkowie sk∏adu egzaminacyjnego oceniajà wed∏ug
nast´pujàcych zasad:

1) odpowiedê prawid∏owa — jeden punkt;

2) odpowiedê nieprawid∏owa lub brak odpowiedzi —
zero punktów.

2. Wykonanie zadania egzaminacyjnego, o którym
mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, jest oceniane w skali od 0 do
30 punktów.

3. Warunkiem zdania cz´Êci pisemnej egzaminu
jest uzyskanie ∏àcznie co najmniej 50 punktów.

§ 14. 1. Przewodniczàcy sk∏adu egzaminacyjnego
sporzàdza protokó∏ z przebiegu cz´Êci pisemnej egza-
minu. Protokó∏ jest podpisywany przez cz∏onków sk∏a-
du egzaminacyjnego.

2. Wykaz osób, które zda∏y z wynikiem pozytyw-
nym cz´Êç pisemnà egzaminu, przewodniczàcy sk∏adu
egzaminacyjnego zamieszcza na tablicy og∏oszeƒ
w siedzibie Ministerstwa Finansów oraz na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Finansów, niezw∏ocznie po
podpisaniu protoko∏u.

§ 15. 1. Uczestnik egzaminu mo˝e, w terminie 3 dni
od dnia og∏oszenia wyników cz´Êci pisemnej egzami-
nu, zwróciç si´ do przewodniczàcego sk∏adu egzami-
nacyjnego z pisemnym wnioskiem o udost´pnienie
do wglàdu pracy egzaminacyjnej, a tak˝e o dokonanie
jej ponownej oceny.

2. Praca egzaminacyjna jest udost´pniana w sekre-
tariacie komórki organizacyjnej, o której mowa
w art. 35n ust. 2 pkt 2 ustawy, w obecnoÊci jednego
z cz∏onków sk∏adu egzaminacyjnego.

3. O wynikach ponownej oceny pracy egzamina-
cyjnej przewodniczàcy sk∏adu egzaminacyjnego za-
wiadamia pisemnie uczestnika egzaminu w terminie
7 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.

§ 16. 1. Cz´Êç ustna egzaminu jest przeprowadza-
na w terminie i miejscu wyznaczonym przez przewod-

niczàcego sk∏adu egzaminacyjnego, nie wczeÊniej jed-
nak ni˝ po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia wyników
cz´Êci pisemnej egzaminu.

2. Cz´Êç ustna egzaminu polega na udzieleniu od-
powiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym
zestawie pytaƒ.

3. Ka˝dy z zestawów sk∏ada si´ z pi´ciu pytaƒ.

4. Warunkiem zdania cz´Êci ustnej egzaminu jest
udzielenie prawid∏owej odpowiedzi co najmniej na
trzy pytania z wylosowanego zestawu pytaƒ.

§ 17. 1. Przewodniczàcy sk∏adu egzaminacyjnego
sporzàdza protokó∏ z przebiegu cz´Êci ustnej egzami-
nu. Protokó∏ jest podpisywany przez wszystkich cz∏on-
ków sk∏adu egzaminacyjnego.

2. Wyniki cz´Êci ustnej egzaminu przewodniczàcy
sk∏adu egzaminacyjnego zamieszcza na tablicy og∏o-
szeƒ w siedzibie Ministerstwa Finansów oraz na stro-
nie internetowej Ministerstwa Finansów, niezw∏ocznie
po podpisaniu protoko∏u.

3. Osoba, która nie zda∏a cz´Êci ustnej egzaminu,
ma prawo ponownie, nie wi´cej ni˝ jeden raz, przystà-
piç do cz´Êci ustnej egzaminu bez koniecznoÊci po-
wtarzania cz´Êci pisemnej egzaminu i uiszczenia op∏a-
ty egzaminacyjnej.

4. Osoba, o której mowa w ust. 3, sk∏ada w termi-
nie trzech dni od dnia og∏oszenia wyników cz´Êci ust-
nej egzaminu pisemny wniosek do przewodniczàcego
sk∏adu egzaminacyjnego o wyznaczenie nast´pnego
terminu cz´Êci ustnej egzaminu.

5. Przewodniczàcy sk∏adu egzaminacyjnego wy-
znacza termin ponownego przystàpienia do cz´Êci ust-
nej egzaminu, nie wczeÊniej ni˝ 14 dni od dnia po-
przedniego ustnego egzaminu.

§ 18. Osobom, które zda∏y egzamin, Przewodniczà-
cy Komisji, z upowa˝nienia Ministra Finansów, wyda-
je zaÊwiadczenie o z∏o˝eniu egzaminu z wynikiem po-
zytywnym w terminie 14 dni od dnia og∏oszenia jego
wyników.

§ 19. 1. Minister Finansów og∏asza, w formie ko-
munikatu, w Dzienniku Urz´dowym oraz na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Finansów wykaz osób posia-
dajàcych zaÊwiadczenie o z∏o˝eniu egzaminu z wyni-
kiem pozytywnym.

2. Wykaz osób posiadajàcych zaÊwiadczenie o z∏o-
˝eniu egzaminu z wynikiem pozytywnym prowadzi ko-
mórka organizacyjna, o której mowa w art. 35n ust. 2
pkt 2 ustawy.
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