
Dz. U. Nr 157, poz. 1240  

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.) 

 

DZIAŁ I 

Zasady finansów publicznych 

(...) 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 2. Ilekrod w ustawie jest mowa o:  

7) jednostce w dziale - rozumie się przez to jednostkę sektora finansów publicznych podległą mini-

strowi kierującemu określonym działem administracji rządowej lub przez niego nadzorowaną lub jed-

nostkę sektora finansów publicznych obsługującą organ podległy ministrowi kierującemu określonym 

działem administracji rządowej lub przez niego nadzorowany.  

 

Rozdział 4 

Jawnośd i przejrzystośd finansów publicznych 

 

Art. 34. 1. Zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi jest realizowana przez:  

pkt 6 lit. c zapewnianie radnym danej jednostki samorządu terytorialnego dostępu do sprawozdania z 

wykonania planu audytu za rok poprzedni;  

pkt 11 podawanie do publicznej wiadomości treści planów działalności, sprawozdao z wykonania pla-

nów działalności oraz oświadczeo o stanie kontroli zarządczej, o których mowa w art. 70.  

 

Rozdział 6 

Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej  

w jednostkach sektora finansów publicznych 

 

Art. 68. 1. Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działao po-

dejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadao w sposób zgodny z prawem, efektywny, osz-

czędny i terminowy.  

2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:  

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;  



2) skuteczności i efektywności działania;  

3) wiarygodności sprawozdao;  

4) ochrony zasobów; 

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 

6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 

7) zarządzania ryzykiem.  

 

Art. 69. 1. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej na-

leży do obowiązków:  

1) ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej, zwanego dalej "mini-

strem kierującym działem", z zastrzeżeniem ust. 2;  

2) wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu tery-

torialnego; 

3) kierownika jednostki.  

2. Minister Sprawiedliwości zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli  

zarządczej w kierowanym przez niego dziale administracji rządowej, w zakresie spraw niezastrzeżo-

nych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów paostwowych i z uwzględnieniem zasa-

dy niezawisłości sędziowskiej.  

3. Minister Finansów określi w formie komunikatu i ogłosi, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finan-

sów, standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zgodne z międzynarodowymi 

standardami.  

4. Minister Finansów może określid w formie komunikatu i ogłosid, w Dzienniku Urzędowym Ministra 

Finansów, szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.  

5. Minister kierujący działem może określid w formie komunikatu i ogłosid, w dzienniku urzędowym 

ministra, szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli  zarządczej dla kierowanych przez niego działów 

administracji rządowej.  

 

Art. 70. 1. Minister kierujący działem sporządza, do kooca listopada każdego roku, plan działalności 

na rok następny dla kierowanych przez niego działów administracji rządowej.  

2. Plan działalności zawiera w szczególności określenie celów w ramach poszczególnych zadao budże-

towych wraz ze wskazaniem podzadao służących osiągnięciu celów oraz mierniki określające stopieo 

realizacji celu i ich planowane wartości.  

3. Minister kierujący działem sporządza do kooca kwietnia każdego roku sprawozdanie z wykonania 

planu działalności oraz składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie 

kierowanych przez niego działów administracji rządowej.  



4. Minister kierujący działem może zobowiązad kierownika jednostki w dziale do sporządzania planu 

działalności na rok następny dla tej jednostki oraz sporządzania sprawozdania z wykonania planu 

działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie kiero-

wanej przez niego jednostki.  

5. Plan działalności, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli 

zarządczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.  

6. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia o stanie kontroli zarząd-

czej, biorąc pod uwagę cele kontroli zarządczej oraz zakres odpowiedzialności za jej funkcjonowanie.  

7. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania oraz elementy planu 

działalności i sprawozdania z wykonania planu działalności, mając na uwadze potrzebę zapewnienia 

przejrzystości informacji zawartych w tych dokumentach.  

 

Art. 71. Do zadao Ministra Finansów w zakresie koordynacji kontroli zarządczej w jednostkach sekto-

ra finansów publicznych należy w szczególności:  

1) upowszechnianie standardów, o których mowa w art. 69 ust. 3; 

2) wydawanie wytycznych; 

3) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami; 

4) współpraca z komitetami audytu, o których mowa w art. 288. 


