
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r.

Poz. 120

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 czerwca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

 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 zarządzeniu nr 59/15/BOF Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 54, z późn. zm.1)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 4 w ust. 3 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
   „9a) Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich  – „DSRiN”;”;
  2) w § 7a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   „1) Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich w części dotyczącej pomocy pokrzywdzonym,”;
  3) w § 14:
   a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
    „6a) opracowywanie koncepcji dotyczących rozwiązań systemowych w wymiarze sprawiedliwości;”,
   b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
     „7)  organizowanie i koordynowanie działalności informacyjnej i promocyjnej, w tym również w zakresie zamieszczanych 

na stronie internetowej (www.ms.gov.pl) i  intranetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
komunikatów, materiałów i innych informacji przygotowywanych przez komórki organizacyjne;”;

  4) w § 16:
   a) uchyla się pkt 2,
   b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
    „5)  zarządzanie portfelem projektów służących realizacji celów strategicznych, w tym zapewnienie standardów zarządzania 

projektami oraz monitorowanie ich realizacji w Ministerstwie Sprawiedliwości;”,
   c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
    „7)  zapewnienie prawidłowości programowania projektów współfi nansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich 

i innych źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej;”,
   d) w pkt 12 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
    „13)  podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i rozwoju alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności 

mediacji.”;
  5) w § 17:
   a) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
    „8)  prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości dotyczących działalności 

prokuratury wynikających z ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177).”,
   b) w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
    „9)  prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości, w tym 

jego redagowanie;”;
  6) w § 18:
   a) w pkt 1:
    – lit. a otrzymuje brzmienie:
     „a) administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, z zastrzeżeniem § 19 pkt 1 i § 21a pkt 1,”,
    – uchyla się lit. c,
   b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
    „2)  opracowywanie rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych, sądów wojskowych i izb 

morskich;”,

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2015 r. poz. 173, 222 i  267 oraz z 2016 r. poz. 92.
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   c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
    „2a) opracowywanie projektów służących usprawnieniu działalności sądów powszechnych;”;
  7) w § 19:
   a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
    „1)  prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego nad działalnością 

administracyjną sądów powszechnych i wojskowych w zakresie wykonania orzeczeń karnych i cywilnych oraz działalnością 
administracyjną sądów powszechnych w zakresie dotyczącym postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych, rodzinnych 
i należności sądowych;”,

   b) uchyla się pkt 17–20;
  8) w § 21 uchyla się pkt 13 i 15–17;
  9) po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu:

„Rozdział 10a
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

  § 21a. Do zakresu zadań Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich należy:
    1)  prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego nad działalnością 

administracyjną sądów powszechnych w sprawach rodzinnych i nieletnich;
    2)  prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad działalnością opiniodawczych zespołów 

sądowych specjalistów;
    3) opracowywanie rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
    4)  prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchniego nadzoru oraz nadzoru pedagogicznego 

nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich;
    5) opracowywanie rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
    6) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem oraz przenoszeniem nieletnich do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
    7) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w zakładach dla nieletnich;
    8) podejmowanie działań mających na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem;
    9)  podejmowanie i koordynowanie realizacji zadań z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości dotyczących przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w szczególności związanych z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
   10) koordynowanie działań z zakresu edukacji prawnej dzieci i młodzieży;
   11) opracowywanie założeń rozwiązań prawnych w zakresie prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich;
   12)  promowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów rodzinnych z organami państwa, samorządu 

terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, służbami pomocniczymi oraz innymi instytucjami.”;

 10) w § 22 w ust. 1 w pkt 1 w lit. d średnik na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. e i f w brzmieniu:
   „e)  prowadzenie ewidencji środków budżetu państwa  dysponenta części budżetowej 37 Sprawiedliwość na zasadach określonych 

w odrębnym zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości,
     f)  prowadzenie spraw w zakresie umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty spłat całości lub części należności 

cywilnoprawnych;”;
 11) w § 23 w ust. 3 w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
   „7)  gospodarowanie sprzętem komputerowym oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi o charakterze informatycznym, pozostającymi 

w zarządzie Ministerstwa Sprawiedliwości.”;
 12) w § 24 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
   „6)  prowadzenie spraw związanych z ewidencją i gospodarowaniem rzeczowymi składnikami majątkowymi pozostającymi w zarządzie 

Ministerstwa Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem § 23 ust. 3 pkt 7;”.

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

         MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

           Zbigniew Ziobro
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