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ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 20 czerwca 2018 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 i 18 oraz z 2017 r. poz. 51)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu, Gabinetu
Politycznego, Dyrektora Generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Sekretarz Stanu i Podsekretarz Stanu są odpowiedzialni za realizację zadań powierzonych
przez Ministra i wykonują je we współdziałaniu z Dyrektorem Generalnym oraz przy pomocy
dyrektorów komórek organizacyjnych.
2. Zakresy czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego określa
zarządzenie Ministra w sprawie zakresów czynności Członków Kierownictwa Ministerstwa.”;
3) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W razie nieobsadzenia stanowiska Sekretarza Stanu lub jego nieobecności, Ministra zastępuje
w pełnym zakresie Podsekretarz Stanu.”,
b) uchyla się ust. 3;
4) w § 6:
1) Minister

Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie §
1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
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a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dokumenty przedstawione do podpisu Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu parafuje
dyrektor właściwej komórki organizacyjnej lub upoważniony pracownik, z zastrzeżeniem ograniczeń
wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności art. 24 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Projekty pism i dokumentów informujących o rozstrzygnięciach prawnych, które wymagają
zastosowania wykładni prawa powszechnie obowiązującego lub są szczególnie skomplikowane pod
względem prawnym wymagają uzgodnienia z Departamentem Prawnym lub osobą zatrudnioną na
stanowisku radcy prawnego w komórkach organizacyjnych Ministerstwa zatrudniających takie osoby.”;
5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny realizuje z uwzględnieniem wniosków
i ocen wyrażanych przez Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarza Stanu.”;
6) w § 18 w ust. 2 po pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 21 w brzmieniu:
„21) współpraca z Departamentem Prawnym w zakresie realizacji zadań wynikających z wykonywania
przez Ministra funkcji organu nadzorującego w stosunku do podmiotów wymienionych w §
27 ust. 2 pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa.”;
7) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Termin przedstawienia opinii do materiałów, które mają być przedmiotem obrad posiedzenia Rady
Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji,
Komitetu do Spraw Europejskich, Komitetu Społecznego Rady Ministrów lub innych organów, określa
każdorazowo Biuro Ministra lub Departament Prawny w zakresie, o którym mowa w § 27 ust. 2 pkt 4.”;
8) w § 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. 1. DEPARTAMENT KONTROLI i NADZORU odpowiada za prowadzenie kontroli
działalności jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, jednostek
w stosunku do których Minister uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie przepisów odrębnych,
a także za prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych oraz za sprawowanie
nadzoru nad działalnością polskich związków sportowych.”,
b) w ust. 2:
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem wywieraniu wpływu na przebieg i wyniki
zawodów sportowych;”,
- uchyla się pkt 3 i pkt 7;
9) w § 27:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„§ 27. 1. DEPARTAMENT PRAWNY odpowiada za działania legislacyjne w Ministerstwie oraz
obsługę prawną Ministra oraz Ministerstwa, a także za sprawowanie nadzoru nad spółkami, w stosunku
do których Minister wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa z tytułu posiadanych udziałów albo akcji,
Centralnym Ośrodkiem Sportu z siedzibą w Warszawie, Polską Agencją Antydopingową z siedzibą
w Warszawie oraz Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie.”,
b) w ust. 2:
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Koordynowanie przekazywania projektów aktów normatywnych przygotowywanych
w Ministerstwie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, Komitet Rady
Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Społeczny Rady Ministrów;”,
- w pkt 5:
--lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
projektów rozstrzygnięć z zakresu prawa pracy,”,
--

po lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. g w brzmieniu:
„g) opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa projektów
umów i porozumień;”,

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a. Czynności, o których mowa w pkt 5 lit. a, f i g mogą realizować, w zakresie spraw pozostających
we właściwości komórek organizacyjnych Ministerstwa, również komórki organizacyjne Ministerstwa,
zatrudniające osobę na stanowisku radcy prawnego.”,
- pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) realizacja – we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, realizującymi
w szczególności zadania w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego – zadań
wynikających z wykonywania przez Ministra funkcji organu nadzorującego nad:
a) spółkami, w stosunku do których Minister wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa
z tytułu posiadanych udziałów albo akcji,
b) Centralnym Ośrodkiem Sportu z siedzibą w Warszawie,
c) Polską Agencją Antydopingową z siedzibą w Warszawie,
d) Instytutem Sportu
w Warszawie;”;

–

Państwowym

Instytutem

Badawczym

z siedzibą

10) w § 31 uchyla się ust. 7 i 8;
11) w § 32 w ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) koordynowanie opiniowania projektów dokumentów rządowych w ramach uzgodnień
międzyresortowych oraz przewidzianych do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów,
Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Społeczny
Rady Ministrów oraz Radę Ministrów;”,

Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki

–4–

Poz. 53

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i organami administracji rządowej w zakresie
udziału Członków Kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach Rady Ministrów i Stałego Komitetu
Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitetu do Spraw Europejskich
oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów w tym koordynacji przygotowania materiałów na te
posiedzenia;”,
c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. koordynacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów honorowych lub uczestnictwem
w komitetach honorowych Ministra, Sekretarza i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie;”,
d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13. obsługa sekretarska Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarza Stanu;”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki
Witold Bańka

