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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie trybu sporzàdzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni
Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 2. W przypadku utworzenia w jednostce komórki
audytu wewn´trznego, o której mowa w art. 52 ustawy, sprawozdanie podpisuje audytor wewn´trzny
koordynujàcy dzia∏alnoÊç tej komórki.

§ 1. 1. W przypadku prowadzenia audytu wewn´trznego na podstawie art. 51 ust. 2—7 i 12 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
zwanej dalej „ustawà”, audytor wewn´trzny sporzàdza jedno sprawozdanie z wykonania planu audytu za
rok poprzedni, zwane dalej „sprawozdaniem”.

§ 3. Wzór sprawozdania stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

2. Kopie sprawozdania audytor wewn´trzny przekazuje kierownikom wszystkich jednostek, w których
prowadzi∏ audyt wewn´trzny.
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie trybu sporzàdzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu
audytu wewn´trznego (Dz. U. Nr 112, poz. 764
i Nr 198, poz. 1462).
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2008 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

WZÓR

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 4 kwietnia 2008 r. (poz. 378)
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