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Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 

Ministra Sportu i Turystyki 

za rok 2017 
  

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: 

 monitoringu realizacji celów i zadań, 

 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów 

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,  

 procesu zarządzania ryzykiem, 

 audytu wewnętrznego, 

 kontroli wewnętrznych, 

 kontroli zewnętrznych, 

 innych źródeł informacji: oświadczenia o stanie kontroli zarządczej jednostek 

nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki ( Polska Organizacja Turystyczna, 

Centralny Ośrodek Sportu, Polska Agencja Antydopingowa). 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć 

na treść niniejszego oświadczenia. 

 

........................................................ ............................................................. 
(miejscowość, data) (podpis ministra/kierownika jednostki) 
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Dział II 

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. 

1. Niewystarczająca wiedza pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie kontroli 

zarządczej oraz procesu zarządzania ryzykiem. 

2. Na podstawie dostępnych informacji i dokumentów zidentyfikowano słabości kontroli 

zarządczej i uchybienia dotyczące procesu zarządzania ryzykiem w jednostce nadzorowanej 

przez Ministra Sportu i Turystyki – Centralnym Ośrodku Sportu. Wskutek przeprowadzonych 

audytów wewnętrznych stwierdzono następujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu ww. 

jednostki: 

- zakres czynności osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ewidencji delegacji służbowych 

nie był tożsamy z zakresem działania komórki organizacyjnej wymienionym w 

Regulaminie wewnętrznym COS-OPO w Zakopanem,  

- dla stanowiska do spraw administracji i kancelarii elektronicznej, które 

jest odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji delegacji służbowych w COS-OPO 

w Zakopanem, nie zapewniono zastępstwa w razie nieobecności pracownika, 

- nie dokonano analizy ryzyka i nie sporządzono mapy ryzyk na rok 2017 w podległych 

komórkach organizacyjnych COS-OPO w Zakopanem, 

- kierownicy komórek organizacyjnych COS-OPO w Zakopanem nie sporządzili 

terminowo sprawozdania rocznego planu działalności podległych komórek 

organizacyjnych, 

- stwierdzono różnice między sprzedażą planowaną a sprzedażą zrealizowaną w badanym 

okresie  w COS-OPO w Giżycku, 

Ponadto, w wyniku przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej na poziomie COS 

z siedzibą w Warszawie, zidentyfikowano zastrzeżenia dotyczące przepływu informacji 

pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. 

 

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

zarządczej. 

 

1. Zwiększenie kontroli nad tworzonymi sprawozdaniami i przestrzeganiem procedur 

zewnętrznych i wewnętrznych w jednostkach nadzorowanych. 

2. Zobowiązanie Centralnego Ośrodka Sportu do wdrożenia mechanizmów usprawniających 

proces zarządzania ryzykiem i obszaru związanego z efektywnością i skutecznością 

przepływu informacji w Centralnym Ośrodku Sportu.  

3. Zwiększenie udziału pracowników w procesie zarządzania ryzykiem oraz podniesienie 

świadomości pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie kontroli zarządczej 

poprzez m.in. upowszechnianie wiedzy z tego obszaru (szkolenia, instruktaże), bieżące 

udostępnianie do wiadomości pracowników produktów kontroli zarządczej, (publikacja 
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sprawozdań półrocznych i rocznych z wykonania Planów działalności komórek 

organizacyjnych w Intranecie). 

4. Nowelizacja przepisów ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. 

5. Realizacja zadań niezakończonych w 2017 r. 

 

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 w 2017 roku opublikowano następujące akty prawne: 

 Ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1051); 

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 czerwca 2017 r. w sprawie nadania 

statutu Polskiej Agencji Antydopingowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1256); 

 Ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361); 

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia 

wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz.U. poz. 2465); 

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów 

umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz.U. poz. 2497); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie 

minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością 

wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 

powiązanych usług turystycznych (Dz.U. poz. 2508); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie 

minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej 

w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz.U. poz. 2507). 

2) Zmodyfikowano oraz doprecyzowano procedurę nadzoru, kontroli i monitorowania 

realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, 

których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek 

nadzorowanych. 

3) W celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych informacji, a tym 

samym gwarancji ich poufności, dostępności i integralności zaktualizowano Politykę 

ochrony danych osobowych oraz Politykę bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie 

Sportu i Turystyki. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtg4zdo
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2. Pozostałe działania: 

 

1) Opracowano i wdrożono nową procedurę udzielania zamówień publicznych 

w Ministerstwie Sportu i Turystyki, określającą zasady planowania, przygotowywania 

i przeprowadzania w Ministerstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2) Zaktualizowano i uszczegółowiono instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów 

finansowo – księgowych dysponenta III stopnia środków budżetowych w Ministerstwie 

Sportu i Turystyki. 

3) Zaktualizowano zasady windykacji należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki, 

określające proces dotyczący egzekwowania spłat należności oraz stosowania ulg, w tym 

umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 

publicznoprawnym. 

4) Powołano Komisję Dyscyplinarną w Ministerstwie Sportu i Turystyki w nowym składzie, 

czuwającą nad rozpoznaniem spraw dyscyplinarnych. 

5) W celu usprawnienia obiegu dokumentacji oraz przepływu informacji pomiędzy 

komórkami organizacyjnymi MSiT dokonano weryfikacji i zaktualizowano przepisy 

kancelaryjno – archiwalne.  

6) Kontynuowano działania w zakresie rzetelnego opracowywania celów i monitorujących ich 

wykonanie mierników, na potrzeby planu działalności Ministra Sportu i Turystyki. 

7) Wzmocniono proces zarządzania ryzykiem, zwiększono kontrolę nad tworzonymi 

sprawozdaniami i przestrzeganiem procedur zewnętrznych i wewnętrznych w MSiT. 

8) W celu zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej dokonano 

oceny jej funkcjonowania w drodze samooceny zalecanej w Standardach kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych. Samooceny dokonano z wykorzystaniem 

ankiet dla kadry zarządzającej oraz pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

9) W celu bieżącej aktualizacji oraz doprecyzowania weryfikowano procedury wewnętrzne 

dotyczące funkcjonowania ważnych obszarów Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

10) Zaktualizowano tryb wydawania, rejestracji oraz odwoływania upoważnień 

i pełnomocnictw udzielanych w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 

11) W celu zapewnienia koordynacji działań w zakresie przestrzegania i stosowania zasad 

służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej przez pracowników urzędu, 

ustanowiono funkcję i zadania Doradcy do spraw Etyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 

Zadania Doradcy do spraw Etyki przyczyniają się ponadto do realizacji wytycznych 

zawartych w rekomendacji Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

przyjętej 26 stycznia 2017 r., dotyczącej uczciwości w służbie publicznej. 

12) W celu zapewnienia właściwego wykorzystania możliwości rozwojowych, jakie wynikają 

z udziału pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki w szkoleniach, zobowiązano 

pracowników do dzielenia się wiedzą po ukończonych szkoleniach zewnętrznych 

13) W celu jak najlepszej organizacji pracy urzędu i właściwej komunikacji wewnętrznej 

wprowadzono obowiązek cyklicznych spotkań wewnętrznych dyrektorów komórek 

organizacyjnych z pracownikami. Spotkania mają na celu w szczególności poruszanie 

wszelkich istotnych spraw dla prawidłowego funkcjonowania Departamentów i Biur 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 


