Dz. U. Nr 157, poz. 1241
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.)

(...)
Rozdział 2
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 65. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 79, poz. 551
oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 2 otrzymuje brzmienie:
"Art. 2. Określenia zawarte w dziale II: "finanse publiczne", "środki publiczne",
"jednostka sektora finansów publicznych", "budŜet", "plan finansowy", "wydatek",
"dotacja", "rezerwa", "sprawozdanie z wykonania procesów gromadzenia środków
publicznych i ich rozdysponowania" oraz "kontrola zarządcza" mają znaczenie nadane
im w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240).";
7) dodaje się art. 18a w brzmieniu:
"Art. 18a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaniechanie prowadzenia
audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych do tego zobowiązanej,
wskutek niezatrudniania audytora wewnętrznego albo niezawierania umowy
z usługodawcą.";
9) uŜyte w art. 5 ust. 2, art. 11 ust. 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 7 i art. 17a ust. 5, w róŜnej liczbie
i przypadku, wyrazy "kontrola finansowa" zastępuje się uŜytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku
wyrazami "kontrola zarządcza".

(...)
Rozdział 3
Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe
1

Art. 92. 2. Do państwowych agencji, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 274 ust. 2 pkt 4
ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się odpowiednio.
2

Art. 117. Osoby, o których mowa w art. 58 pkt 5 lit. b i c ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), do dnia 31 grudnia 2011 r. mogą być
audytorami wewnętrznymi, jeŜeli spełniają warunki określone w art. 286 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, o której
mowa w art. 1.
3

Art. 119. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 85 ,
zachowują moc do czasu wejścia w Ŝycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,
o której mowa w art. 1, nie dłuŜej jednak niŜ do dnia 31 grudnia 2010 r., z zastrzeŜeniem ust. 2 i art.
112.

1

Audyt wewnętrzny prowadzi się takŜe w agencjach wykonawczych, jeŜeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów
lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł.
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Osoby, które ukończyły aplikację kontrolerską i złoŜyły egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją
egzaminacyjną powołaną przez Prezesa NajwyŜszej Izby Kontroli i osoby, które złoŜyły z wynikiem pozytywnym egzamin
kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.

3

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

