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ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu
i Turystyki
Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz.
392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowiącym załącznik do
zarządzenia nr 6 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 6) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Projekty pism i dokumentów informujących o rozstrzygnięciach finansowych wymagają uzgodnienia
z Departamentem Ekonomiczno-Finansowym.”;
2) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi
komórki organizacyjnej lub wskazanemu przez niego zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej,
z zastrzeżeniem § 31 ust. 6 i ust. 10.”;
3) w § 16 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) nadzoruje realizację obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej,
a w szczególności przygotowywanie informacji przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Ministerstwa oraz odpowiedzi na wnioski o udostępnienie
informacji publicznej, a także obowiązków wynikających z przepisów o ponownym wykorzystywaniu
informacji sektora publicznego, a w szczególności w zakresie wniosków o ponowne wykorzystywanie
informacji sektora publicznego;”;
4) w § 18 w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) załatwianie skarg i wniosków oraz petycji, udzielanie odpowiedzi na kierowaną do Ministerstwa
korespondencję, załatwianie wniosków w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz w zakresie
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;”;
5) w § 24:
1) Minister

Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. 1. DEPARTAMENT EKONOMICZNO-FINANSOWY odpowiada za koordynację realizacji
zadań związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu części 25 – kultura fizyczna i części 40 –
turystyka, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, a także zapewnia obsługę
finansowo-księgową dysponenta głównego oraz dysponenta trzeciego stopnia Ministerstwa.”,
b) w ust. 2:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu oraz wykonaniem planów
finansowych w części 25 – kultura fizyczna i części 40 – turystyka, państwowych funduszy celowych
w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowego oraz w układzie rzeczowo-finansowym;”,
- uchyla się pkt 4,
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dysponenta głównego oraz dysponenta trzeciego stopnia
środków budżetowych Ministerstwa w części 25 – kultura fizyczna i części 40 – turystyka oraz
dysponenta środków państwowych funduszy celowych;”;
6) w § 29 w ust. 2 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 16 w brzmieniu:
„16) przygotowywanie decyzji w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych dla reprezentantów
Polski, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.”;
7) w § 31:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. 1. BIURO DYREKTORA GENERALNEGO odpowiada za realizację zadań związanych
z zapewnieniem funkcjonowania i ciągłości pracy Ministerstwa, organizacją pracy, realizacją polityki
personalnej oraz z zakresami audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej określonymi przepisami ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Biuro odpowiada także za realizację spraw
związanych z obsługą administracyjno-gospodarczą Ministerstwa, z gospodarowaniem majątkiem,
gospodarką lokalową, zamówieniami publicznymi, bezpieczeństwem i higieną pracy, obsługą
informatyczną oraz zapewnia właściwe narzędzia i warunki pracy pracownikom Ministerstwa.
Dodatkowo do zadań Biura należy całość spraw w ramach realizacji zadań określonych ustawą z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167), a także wykonywania
zadań obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.”,
b) w ust. 2:
- uchyla się pkt 1 i pkt 2,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) naliczanie i przekazywanie do wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych;”,
- uchyla się pkt 10,
- pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) prowadzenie ewidencji pozaksięgowej składników majątkowych Ministerstwa w module QNT
„Środki trwałe”;”;
8) w § 32 w ust. 2:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) koordynacja realizacji obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej
oraz o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;”,
b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
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„12) koordynacja działań komórek organizacyjnych w zakresie dokonywania zakupu materiałów
promocyjnych na potrzeby Ministerstwa;”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki
Witold Bańka

