
Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) ∏àcznà kwot´ Êrodków publicznych gromadzonych
w ciàgu roku kalendarzowego oraz ∏àcznà kwot´
wydatków i rozchodów Êrodków publicznych, do-
konywanych w ciàgu roku kalendarzowego, któ-
rych przekroczenie powoduje obowiàzek prowa-
dzenia audytu wewn´trznego w jednostkach sek-
tora finansów publicznych, o których mowa
w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych, zwanych dalej „jednost-
kami”;

2) termin, w ciàgu którego jednostki b´dà zobowià-
zane do rozpocz´cia audytu wewn´trznego.

§ 2. ¸àczna kwota Êrodków publicznych gromadzo-
nych w ciàgu roku kalendarzowego, której przekrocze-
nie powoduje obowiàzek prowadzenia audytu we-
wn´trznego w jednostkach, wynosi 40 000 tys. z∏.

§ 3. ¸àczna kwota wydatków i rozchodów Êrodków
publicznych, dokonywanych w ciàgu roku kalendarzo-
wego, której przekroczenie powoduje obowiàzek pro-
wadzenia audytu wewn´trznego w jednostkach, wy-
nosi 40 000 tys. z∏.

§ 4. Jednostki sà zobowiàzane do rozpocz´cia pro-
wadzenia audytu wewn´trznego przed up∏ywem trze-

ciego kwarta∏u roku nast´pujàcego po roku, w którym
nastàpi∏o przekroczenie kwoty, o której mowa w § 2
lub 3. 

§ 5. Jednostka, która przekroczy∏a kwoty okreÊlone
w rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia
2002 r. w sprawie okreÊlenia kwot przychodów oraz
wydatków Êrodków publicznych dokonywanych w cià-
gu roku kalendarzowego, których przekroczenie po-
woduje obowiàzek prowadzenia audytu wewn´trzne-
go w jednostkach sektora finansów publicznych
(Dz. U. Nr 234, poz. 1970), a której ∏àczna kwota Êrod-
ków publicznych gromadzonych w ciàgu 2005 r. lub
wydatków i rozchodów Êrodków publicznych, dokony-
wanych w ciàgu tego roku nie przekroczy∏a kwot okre-
Êlonych w niniejszym rozporzàdzeniu, prowadzi audyt
wewn´trzny w terminie nie krótszym ni˝ do dnia
31 marca 2007 r.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2006 r.1)

Minister Finansów: w z. S. Kluza

———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w spra-
wie okreÊlenia kwot przychodów oraz wydatków Êrodków
publicznych dokonywanych w ciàgu roku kalendarzowe-
go, których przekroczenie powoduje obowiàzek prowa-
dzenia audytu wewn´trznego w jednostkach sektora fi-
nansów publicznych (Dz. U. Nr 234, poz. 1970).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 24 czerwca 2006 r.

w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiàzek prowadzenia audytu wewn´trznego
w jednostkach sektora finansów publicznych


