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Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ministra Sportu i Turystyki

za rok 2018

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

Warszawa, 25 kwietnia 2019 r. Minister Sportu i Turystyki

                                                                                         Witold Bańka

                                                                                            /-podpisany cyfrowo/

(miejscowość, data)  (podpis ministra/kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1. Niewystarczające zaangażowanie i wiedza pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w zakresie identyfikacji ryzyk w systemie kontroli zarządczej. 

2. Nie został zrealizowany cel ujęty w Planie działalności Ministra Sportu i Turystyki na 2018 
rok pod nazwą: ,,Zapewnienie sprawności regulacyjnej i przyjaznego otoczenia prawnego dla 
turystyki” poprzez ,,Przekazanie Radzie Ministrów projektu nowelizacji ustawy o Polskiej 
Organizacji Turystycznej”. 
W tej sprawie została podjęta decyzja, aby prace związane z nowelizacją ustawy o Polskiej 
Organizacji Turystycznej poprzedzić przygotowaniem: „Białej księgi regulacji systemu 
promocji turystycznej w Polsce”. Dokument ten swoim zakresem obejmie m.in. zagadnienia 
dotyczące: systemu promocji turystycznej oraz jego finansowanie, a także zagadnienia 
dotyczące świadczenia usług hotelarskich oraz usług przewodników turystycznych i pilotów 
wycieczek.

3. Nie w pełni został zrealizowany cel określony w Planie działalności Ministra Sportu 
i Turystyki na 2018 rok pod nazwą: ,,Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich” w zakresie liczby 
dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych. Planowana wartość miernika: 1200, 
osiągnięto wartość 1049. 

4. Na podstawie dostępnych informacji i dokumentów zidentyfikowano słabości kontroli 
zarządczej w jednostkach nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki:
– w Centralnym Ośrodku Sportu (w sześciu jednostkach organizacyjnych) oceniono, 
iż w odniesieniu do ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego 
kontrola zarządcza funkcjonuje w ograniczonym stopniu; 
– w Polskiej Organizacji Turystycznej zidentyfikowano słabości polegające 
na niewystarczającym systemie nadzoru nad Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji 
Turystycznej.
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2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli 
zarządczej.

1. Upowszechnianie wiedzy oraz aktywizowanie do współpracy wśród pracowników MSiT 
w zakresie identyfikacji i monitorowania ryzyk w procesie zarządzania ryzykiem.

2. Zobowiązanie Centralnego Ośrodka Sportu do wyeliminowania wykrytych w wyniku 
audytów wewnętrznych uchybień w zakresie ochrony danych osobowych 
oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

3. Zobowiązanie Polskiej Organizacji Turystycznej do podjęcia działań mających na celu 
wyeliminowanie słabości w systemie nadzoru nad Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej 
Organizacji Turystycznej.

4. W ramach koordynacji kontroli zarządczej w MSiT wspieranie i bieżące informowanie 
komórek organizacyjnych o sposobie rzetelnego opracowywania celów i monitorujących 
ich wykonanie mierników, na potrzeby planu działalności Ministra Sportu i Turystyki 
oraz planów działalności komórek organizacyjnych.

5. Udostępnianie do wiadomości pracowników dokumentacji kontroli zarządczej poprzez 
publikację w Intranecie planów i sprawozdań komórek organizacyjnych MSiT.

6. Realizacja zadań niezakończonych w 2018 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 2018 roku opublikowano następujące akty prawne:

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 
dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry 
narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata 
lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
(Dz. U. poz. 695);

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie kwartalnej 
informacji o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 
składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. poz. 1019);

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wzoru 
deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających 
nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 1174);
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 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną 
Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Turystycznych (Dz. U. poz. 721);

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Centralnej 
Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 
Powiązanych Usług Turystycznych (Dz. U. poz. 518);

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej 
(Dz. U. poz. 293);

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej 
(Dz. U. poz. 739).

2. W ramach zobowiązania Centralnego Ośrodka Sportu do usprawnienia procesu zarządzania 
ryzykiem, jakości sprawozdawczości oraz efektywności i skuteczności przepływu 
informacji wewnątrz jednostki, zarządzeniem nr 28 Ministra Sportu i Turystyki 
z 12 grudnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia instytucji gospodarki 
budżetowej pod nazwą ,,Centralny Ośrodek Sportu” (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 92) 
zmieniono statut COS (określono zakres informacji, które powinny znaleźć się 
w sprawozdaniach COS oraz zakres obowiązku uzyskania zgód na dokonywanie 
określonych czynności prawnych, dostosowując treść statutu do obowiązujących przepisów 
prawa).

3. Zweryfikowano stan dotychczasowych prac nad strategią COS oraz przekazano dokładne 
wytyczne i oczekiwania co do treści tego dokumentu. 

4. Zmieniono strukturę wewnętrzną Polskiej Organizacji Turystycznej w celu ograniczenia 
bieżących kosztów jej funkcjonowania oraz usprawnienia zarządzania jednostką 
(rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej 
(Dz. U. poz. 739). 

5. W zakresie planowanej nowelizacji ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej podjęte 
zostały wstępne prace analityczne dotyczące zagadnień szeroko rozumianego systemu 
promocji turystycznej w Polsce oraz przeprowadzono konsultacje eksperckie 
z przedstawicielami branży turystycznej. W ramach działań poprzedzających 
przedmiotową nowelizację ustawy rozpoczęto przygotowania „Białej księgi regulacji 
systemu promocji turystycznej w Polsce”, która obejmie swoim zakresem system promocji 
turystycznej oraz jego finansowanie.

6. W ramach zwiększenia udziału pracowników MSiT w procesie zarządzania ryzykiem 
i kontroli zarządczej publikowano plany oraz sprawozdania komórek organizacyjnych 
w Intranecie. Na bieżąco udzielano pracownikom wsparcia poprzez przekazywanie 
instrukcji i wyjaśnień w przedmiotowym zakresie.
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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 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Wprowadzono Politykę rachunkowości dla dysponenta III stopnia Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w zakresie części 25 – Kultura fizyczna, części 40 – Turystyka.

3. Powołano Komitet Audytu przy Ministrze Sportu i Turystyki w nowym składzie 
dla zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 
oraz skutecznego audytu wewnętrznego.

4. Wprowadzono nowe przepisy wewnętrzne odnośnie zasad i trybu postępowania 
z dokumentacją w Ministerstwie Sportu i Turystyki ze względu na wprowadzenie systemu 
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

5. Kontynuowano działania w zakresie rzetelnego opracowywania celów i monitorujących ich 
wykonanie mierników, na potrzeby planu działalności Ministra Sportu i Turystyki.

6. Wzmocniono proces zarządzania ryzykiem, zwiększono kontrolę nad tworzonymi 
sprawozdaniami i przestrzeganiem procedur zewnętrznych i wewnętrznych w MSiT.

7. 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 
anonimowych ankiet dla kadry zarządzającej oraz pracowników Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

8. W celu bieżącej aktualizacji oraz doprecyzowania weryfikowano procedury wewnętrzne 
dotyczące funkcjonowania ważnych obszarów Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

9. Została utworzona nowa komórka organizacyjna MSiT Biuro Komunikacji - Zarządzeniem 
nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania statutu 
Ministerstwu Sportu i Turystyki (M.P. poz. 926). Wśród jej zadań znalazło się kreowanie 
i realizacja polityki informacyjnej oraz pozytywnego wizerunku Ministerstwa.

10. Zarządzeniem nr 15 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniającym 
zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, Dz. Urz. Min. Spor. Poz. 53) zmieniono komórkę organizacyjną MSiT 
sprawującą nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Sportu i Polską Agencją Antydopingową.
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