Zestawienie jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym
w dziale/działach administracji rządowej kierowanym/kierowanych przez
(proszę wybrać odpowiednio z listy rozwijanej w komórce poniżej)

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
a) jednostki, które rozpoczęły prowadzenie audytu wewnętrznego (i na dzień 31 grudnia prowadziły audyt)

L.p.

Nazwa jednostki sektora
finansów publicznych

(ulica, nr, kod, miasto)

2

3

1

Adres jednostki

Adres e-mail jednostki

Forma jednostki zgodnie
z art. 9 ustawy o finansach
publicznych

4

(proszę wybrać odpowiednio
z listy rozwijanej)
5

Podstawa prawna prowadzenia
audytu wewnętrznego
(proszę wybrać odpowiednio z listy
rozwijanej)
6

art. 274 ust. 2 pkt 1 państwowa
ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków
sekretariat@ank.gov.pl
1 Archiwum Narodowe w Krakowie
jednostka budżetowa
jednostka budżetowa
b) jednostki, które kontynuowały prowadzenie audytu wewnętrznego jednostki i prowadziły audyt wewnętrzny w roku sprawozdawczym (w tym z ewentualną przerwą w
trakcie roku; na dzień 31 grudnia prowadziły audyt)
Forma jednostki zgodnie
Podstawa prawna prowadzenia
z
art.
9
ustawy
o
finansach
Nazwa jednostki sektora
Adres jednostki
audytu wewnętrznego
L.p.
Adres e-mail jednostki
publicznych
(ulica, nr, kod, miasto)
finansów publicznych
(proszę wybrać odpowiednio z listy
1

2

3

4

(proszę wybrać odpowiednio
z listy rozwijanej)
5

rozwijanej)
6

muzyczna@amuz.gda.pl

uczelnia publiczna

art. 274 ust. 4 decyzja
kierownika jednostki

ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź

rektorat@asp.lodz.pl

uczelnia publiczna

art. 274 ust. 2 pkt 2 uczelnia
publiczna

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 5 00-068
Warszawa

rektorat@asp.waw.pl

uczelnia publiczna

art. 274 ust. 2 pkt 2 uczelnia
publiczna

4

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w
Krakowie

pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków

rektor@asp.krakow.pl

uczelnia publiczna

art. 274 ust. 2 pkt 2 uczelnia
publiczna

5

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ul. Targ Węglowy 6 80-836 Gdańsk

rektorat@asp.gda.pl

uczelnia publiczna

art. 274 ust. 4 decyzja
kierownika jednostki

6

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

ul. Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław

rector@asp.wroc.pl

uczelnia publiczna

art. 274 ust. 2 pkt 2 uczelnia
publiczna

7

Archiwum Narodowe w Krakowie

ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków

sekretariat@ank.gov.pl

jednostka budżetowa

art. 274 ust. 2 pkt 1 państwowa
jednostka budżetowa

8

Biblioteka Narodowa

al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa

państw. instytucja kultury

art. 274 ust. 4 decyzja
kierownika jednostki

9

Centrum Edukacji Artystycznej

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

jednostka budżetowa

art. 274 ust. 2 pkt 1 państwowa
jednostka budżetowa

1

Akademia Muzyczna w Gdańsku

ul. Łąkowa 1/2, 80-743 Gdańsk

2

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

3

biblnar@bn.org.pl

sekr@cea.art.pl

jednostka budżetowa

art. 274 ust. 2 pkt 1 państwowa
jednostka budżetowa

info@nid.pl

państw. instytucja kultury

art. 274 ust. 4 decyzja
kierownika jednostki

ul. Tamka 43 00-355 Warszawa

nifc@nifc.pl

państw. instytucja kultury

art. 274 ust. 4 decyzja
kierownika jednostki

Polski Instytut Sztuki Filmowej

ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 00-071
Warszawa

pisf@pisf.pl

państw. osoba prawna

art. 274 ust. 4 decyzja
kierownika jednostki

14

Teatr Wielki - Opera Narodowa

Plac Teatralny 1 00-950 Warszawa

office@teatrwielki.pl

państw. instytucja kultury

art. 274 ust. 4 decyzja
kierownika jednostki

15

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

ul. Okólnik 2 00–368 Warszawa

info@chopin.edu.pl

uczelnia publiczna

art. 274 ust. 2 pkt 2 uczelnia
publiczna

16

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Al. Karola Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

office@uap.edu.pl

uczelnia publiczna

art. 274 ust. 2 pkt 2 uczelnia
publiczna

17

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w
Łodzi

ul. Targowa 61/63,
90-323 Łódź

rektorat@filmschool.lodz.pl

uczelnia publiczna

art. 274 ust. 2 pkt 2 uczelnia
publiczna

10

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ul. Rakowiecka 2D 02-517 Warszawa

ndap@archiwa.gov.pl

11

Narodowy Instytut Dziedzictwa

ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa

12

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

13

c) jednostki, które mimo zobowiązania nie prowadziły na dzień 31 grudnia audytu wewnętrznego

L.p.

1

Nazwa jednostki sektora
finansów publicznych

(ulica, nr, kod, miasto)

2

3

Adres jednostki

Adres e-mail jednostki

Forma jednostki zgodnie
z art. 9 ustawy o finansach
publicznych

4

(proszę wybrać odpowiednio
z listy rozwijanej)
5

(proszę wybrać odpowiednio z listy
rozwijanej)

Przyczyna nieprowadzenia
audytu wewnętrznego/ew.
okres prowadzenia audytu w
roku

6

7

Podstawa prawna prowadzenia
audytu wewnętrznego

d) jednostki, które zaprzestały prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym w wyniku wygaśnięcia zobowiązania do jego prowadzenia (w tym jednostki, które przestały być zobowiązane
do prowadzenia audytu wewnętrznego wraz z końcem roku sprawozdawczego).
Forma jednostki zgodnie
Podstawa prawna prowadzenia
Podstawa wygaśnięcia
z art. 9 ustawy o finansach
Nazwa jednostki sektora
Adres
jednostki
audytu
wewnętrznego
L.p.
Adres e-mail jednostki
prowadzenia audytu
publicznych
(ulica, nr, kod, miasto)
finansów publicznych
(proszę wybrać odpowiednio z listy
wewnętrznego
(proszę wybrać odpowiednio
rozwijanej)
1

2

3

4

z listy rozwijanej)
5

6

7

