
Projekt z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R

P R E Z E S A  R A D Y  M I N I S T R Ó W

z dnia 2018 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 39 ust. 5 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. Ministerstwu Sportu i Turystyki nadaje się statut, stanowiący załącznik do 

zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r. 

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki (M.P. 279).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

M. MORAWIECKI

La. zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym

dyrektor
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Załącznik do zarządzenia nr............

Prezesa Rady Ministrów z dnia...........2018 r. (poz......)

STATUT MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

§ 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę 

Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego na podstawie 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318), do spraw objętych działami: 

kultura fizyczna oraz turystyka.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące 

komórki organizacyjne:

1) Departament Ekonomiczno -  Finansowy;

2) Departament Infrastruktury Sportowej;

3) Departament Kontroli i Nadzoru;

4) Departament Prawny;

5) Departament Sportu dla Wszystkich;

6) Departament Sportu Wyczynowego;

7) Departament Turystyki;

8) Biuro Dyrektora Generalnego;

9) Biuro Komunikacji;

10) Biuro Ministra.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu kultura fizyczna zapewniają 

w szczególności:

1) Departament Infrastruktury Sportowej;

2) Departament Sportu dla Wszystkich;

4) Departament Sportu Wyczynowego.

§ 4. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu turystyka zapewnia w szczególności 

Departament Turystyki.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.



- 3-

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 392, z późn. zm.) strukturę organizacyjną ministerstwa określa, w drodze zarządzenia, 

Prezes Rady Ministrów, nadając ministerstwu statut.

Niniejszym zarządzeniem tworzy się w strukturze Ministerstwa Sportu i Turystyki nową 

komórkę organizacyjną tj. Biuro Komunikacji, odpowiedzialną za prowadzenie polityki 

informacyjnej Ministerstwa. Dotychczas zadania w tym zakresie realizowane były przez 

zespół pracowników w ramach jednej z komórek organizacyjnych, jednakże mając na uwadze 

zadania realizowane przez Ministra Sportu i Turystyki należy zauważyć, iż nie sposób 

przecenić roli komunikacji w tym obszarze z szerokimi grupami społecznymi, takimi jak np. 

kibice sportowi czy grupy osób związanych z dziedziną gospodarki jaką jest turystyka oraz 

turystów. Poza prowadzeniem polityki informacyjnej Ministerstwa, Biuro Komunikacji 

realizować będzie także inne zadania związane z komunikacją z podmiotami zewnętrznymi 

w obszarze propagowania sportu i turystyki.

Proponuje się, aby projektowane zarządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia.

Z uwagi na charakter regulacji, która dotyczy wewnętrznych rozwiązań funkcjonowania 

administracji w Polsce i nie jest objęta prawem unijnym, projekt nie podlega notyfikacji w 

trybie przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych oraz obowiązkowi uzyskania opinii instytucji i organów 

Unii Europejskiej oraz Europejskiego Banku Centralnego, o których mowa w uchwale Nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. -  Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 

2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).


