
Nazwa projektu
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu 
Ministerstwu Sportu i Turystyki

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu
Pan Minister Witold Bańka

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Data sporządzenia

Źródło:
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1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Zmiany w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Sportu i Turystyki w celu usprawnienia pracy urzędu w zakresie 
prowadzenia polityki informacyjnej.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Utworzenie w strukturze organizacyjnej MSiT nowej komórki organizacyjnej tj. Biura Komunikacji przyczyni się do 
usprawnienia pracy urzędu w zakresie prowadzenia polityki informacyjnej. 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.

3. Jak problem  został rozwiązany w innych krajach, w  szczególności krajach członkowskich OECJM JE?

Nie dotyczy

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Pracownicy MSiT Zmiany w strukturze 

organizacyjnej MSiT
(dodąj/usuń)
(dodąj/usuń)
(dodąj/usuń)
5. Informacje na temat zakresu, czasu Im ania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt nie podlega konsultacjom publicznym. Zakres oddziaływania obejmuje Ministerstwo Sportu i Tuiystyki.



6. W pływ ita sektor finansów publicznych
(ceny stałe z ....... r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian min zł]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem
budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Wydatki ogółem
budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania

Wejście w życie projektowanego zarządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków dla sektora 
finansów publicznych. Koszty związane z utworzeniem i funkcjonowaniem nowej komórki 
organizacyjnej w strukturze Ministerstwa będą pokrywane z posiadanych środków.

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w  tyram funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obyw ateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)
W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe z 
....... r.)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)

W ujęciu 
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

(dodaj/usuń)
Niemierzalne (dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

Projekt zarządzenia nie zawiera przepisów mających bezpośredni wpływ na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, 
obywateli i gospodarstwo domowe.



8. Zmisma obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjmyeh) wynikających z projektu
LJ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

H tak
0  nie
1 1 nie dotyczy

U  zmniejszenie liczby dokumentów J  zwiększenie liczby dokumentów
H zmniejszenie liczby procedur i 1 zwiększenie liczby procedur

f~l skrócenie czasu na załatwienie sprawy f~l wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
□  inne: □  inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich □  tak
elektronizacji. H nie

n  nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na ry nek pracy

Projekt zarządzenia nie zawiera przepisów mających wpływ na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

U środowisko naturalne U demografia (~~1 informatyzacja
U sytuacja i rozwój regionalny Ul mienie państwowe [U zdrowie
H inne:

Omówienie wpływu Brak wpływu.

11. Planowane wykonanie przepisów' aktu prawnego

Z dniem wejścia w życie przepisów zarządzenia tj. z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosow ane?

Przedmiotowy projekt ma charakter wewnętrzny i dotyczy zmiany struktury organizacyjnej MSiT, dlatego nie przewiduje 
się ewaluacji zaproponowanych rozwiązań.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Brak.


