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Na podstawie art. 290 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) niezb´dne kwalifikacje cz∏onków niezale˝nych ko-
mitetu audytu;

2) sposób ustalania wynagrodzeƒ cz∏onków niezale˝-
nych komitetu audytu;

3) wymogi, jakie powinien spe∏niaç regulamin komi-
tetu audytu.

§ 2. Cz∏onkiem niezale˝nym komitetu audytu mo-
˝e byç osoba, która:

1) posiada wykszta∏cenie wy˝sze magisterskie lub
równorz´dne;

2) posiada co najmniej pi´cioletnie doÊwiadczenie
zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie w spra-
wowaniu funkcji kierowniczych;

3) posiada wiedz´ lub udokumentowane doÊwiad-
czenie w zakresie:

a) audytu wewn´trznego lub

b) kontroli zarzàdczej, lub

c) zarzàdzania ryzykiem, lub

d) prowadzenia gospodarki finansowej jednostek
sektora finansów publicznych, lub

e) celów, zadaƒ i specyfiki dzia∏u administracji rzà-
dowej, zwanego dalej „dzia∏em”, lub dzia∏ów,
dla których powo∏uje si´ komitet audytu;

4) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych oraz
korzysta z pe∏ni praw publicznych;

5) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem sàdu
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´p-
stwo skarbowe;

6) posiada poÊwiadczenie bezpieczeƒstwa upowa˝-
niajàce do dost´pu do informacji niejawnych lub
przedstawi pisemnà zgod´ na przeprowadzenie
post´powania sprawdzajàcego, o którym mowa
w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie in-
formacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196,
poz. 1631, z póên. zm.1)).

§ 3. 1. Wynagrodzenie cz∏onka niezale˝nego komi-
tetu audytu jest ustalane kwartalnie, w zale˝noÊci od
liczby dzia∏ów kierowanych przez jednego ministra,
dla których zosta∏ powo∏any komitet audytu, oraz
obecnoÊci na posiedzeniach komitetu audytu, wed∏ug
wzoru:

W = M x P x N/L

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

W — wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onka niezale˝ne-
go komitetu audytu za dany kwarta∏,

M — mno˝nik równy 0,8 w przypadku komitetu au-
dytu powo∏anego dla jednego dzia∏u, a 1,0
w przypadku komitetu audytu powo∏anego dla
co najmniej dwóch dzia∏ów,

P — przeci´tne wynagrodzenie w gospodarce naro-
dowej w poprzednim roku kalendarzowym,
og∏aszane przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego,

N — liczba posiedzeƒ komitetu audytu w danym
kwartale, w których uczestniczy∏ cz∏onek nieza-
le˝ny komitetu audytu,

L — liczba wszystkich posiedzeƒ komitetu audytu
w danym kwartale.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, usta-
la si´, je˝eli w danym kwartale odby∏o si´ co najmniej
jedno posiedzenie komitetu audytu.

§ 4. Regulamin komitetu audytu powinien okreÊ-
laç w szczególnoÊci:

1) szczegó∏owy zakres zadaƒ komitetu audytu;

2) sposób dzia∏ania komitetu audytu, w tym:

a) tryb i cz´stotliwoÊç zwo∏ywania posiedzeƒ,

b) tryb prowadzenia posiedzeƒ,

c) podejmowanie uchwa∏,

d) udzia∏ w posiedzeniach osób trzecich,

e) sposób dokumentowania posiedzeƒ oraz wyko-
nanych zadaƒ;

3) sposób i tryb dost´pu cz∏onków komitetu audytu
do dokumentów, informacji i innych materia∏ów
zwiàzanych z funkcjonowaniem kontroli zarzàd-
czej i audytu wewn´trznego w jednostkach w dzia-
le, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub
dzia∏ach, dla których zosta∏ powo∏any komitet 
audytu, przy zachowaniu przepisów o tajemnicy
ustawowo chronionej;
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z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie komitetu audytu

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149,
poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r.
Nr 178, poz. 1375.
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4) sposób i tryb wspó∏pracy cz∏onków komitetu au-
dytu z kierownikami oraz pracownikami jednostek
w dziale lub dzia∏ach, dla których zosta∏ powo∏any
komitet audytu;

5) sposób i tryb wspó∏pracy komitetu audytu z kie-
rownikami komórek audytu wewn´trznego;

6) tryb post´powania w sprawach o wyra˝enie zgo-
dy na rozwiàzanie stosunku pracy albo zmian´

warunków pracy i p∏acy kierownika komórki audy-
tu wewn´trznego, z uwzgl´dnieniem zapewnienia
pracodawcy oraz kierownikowi komórki audytu
wewn´trznego mo˝liwoÊci udzia∏u w post´powa-
niu.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska




