
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 

Ministra Sportu i Turystyki

za rok 2016

Dział i

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej 
kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań 
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla 
zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanych przeze mnie działach administracji rządowej kultura fizyczna 
oraz turystyka w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna 
kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, 
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane 
w dziale II oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie 
sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

Z  monitoringu realizacji celów i zadań,
Z samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych,
Z procesu zarządzania ryzykiem,
Z  audytu wewnętrznego,
Z kontroli zewnętrznych,
Z innych źródeł informacji: oświadczenia o stanie kontroli zarządczej jednostek 

podległych i nadzorowanych MSiT (Polska Organizacja Turystyczna, Centralny 
Ośrodek Sportu, Biuro Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie).

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty łub okoliczności, które mogłyby 
wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Okv
{miejscowość, data) równika jednostki)
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Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1) Zidentyfikowano słabości kontroli zarządczej w jednostkach podległych 
i nadzorowanych:

- w trakcie przeprowadzonych audytów w Centralnym Ośrodku Sportu zidentyfikowano 
uchybienia dotyczące procesu zarządzania ryzykiem.

2) Wyniki kontroli i audytów realizowanych w 2016 r. wykazały niewystarczające 
zabezpieczenie w Ministerstwie Sportu i Turystyki obszaru odpowiedzialnego 
za dokonywanie oceny wniosków na realizację zadań publicznych przez podmioty 
zewnętrzne, niewystarczające wykorzystanie narzędzi umożliwiających bieżącą kontrolę 
i nadzór nad realizacją zadań publicznych przez podmioty zewnętrzne oraz brak skutecznego 
nadzoru i kontroli realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, do którego 
zobowiązany jest Minister Sportu i Turystyki jako dysponent części budżetowej przepisami 
ustawy o finansach publicznych.

3) Nieukończenie części działań zaplanowanych do realizacji i wskazanych w oświadczeniu 
o stanie kontroli zarządczej Ministra Sportu i Turystyki za 2015 r.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli 
zarządczej.

1. Kontynuacja realizacji działań niezakończonych w 2016 r.

2. Prowadzenie działań w celu wypracowania skutecznych mechanizmów kontrolnych 
(procedur) w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji finansowych;

3. Usprawnienie w Centralnym Ośrodku Sportu procesu zarządzania ryzykiem i obszaru 
związanego z efektywnością i skutecznością przepływu informacji, które będą 
realizowane systematycznie do czasu wyeliminowania błędów.
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Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli 
zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

1. W Dzienniku Ustaw z dnia 25 sierpnia 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 
22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy
0 ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
1 Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. poz. 1334). Przepisy
dotyczące utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jako rachunku 
prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz objęcia ochroną 
Funduszu klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych weszły w życie z dniem 9 września 2016 r. Natomiast pozostałe przepisy 
ustawy, w szczególności dotyczące obowiązków nałożonych na organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych w zakresie terminowego odprowadzania składek 
do funduszu oraz prowadzenia wykazu umów zawartych z klientami, weszły w życie 
z dniem 26 listopada 2016 r.

2. Opracowano projekt nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych, który w styczniu 2017 r. został skierowany do konsultacji publicznych, 
a w marcu br. do uzgodnień międzyresortowych.

3. Opracowano projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, który został przyjęty przez 
Radę Ministrów 20 grudnia 2016 r.

4. Wzmocniono proces zarządzania ryzykiem, zwiększono kontrolę nad tworzonymi 
sprawozdaniami i przestrzeganiem procedur zewnętrznych i wewnętrznych, częściowe 
usprawnienie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami 
organizacyjnymi na poziomie COS oraz COS-OPO.

2. Pozostałe działania:

1. Opracowano i wdrożono procedurę postępowania w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.

2. Doprecyzowano procedurę w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania 
i załatwiania skarg i wniosków oraz petycji w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

3. Uaktualniono procedurę w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
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4. Uaktualniono informacje w sprawie Komisji Dyscyplinarnej w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki.

5. Uaktualniono politykę rachunkowości dla dysponenta III stopnia w zakresie części 
25 -  Kultura fizyczna, Części 40 -  Turystyka Ministerstwa Sportu i Turystyki.

6. Opracowano nowij procedurę przygotowywania odpowiedzi 
kierowane do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

na zapytania dziennikarzy
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