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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 kwietnia 2017 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:
a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) Departament Prawa Administracyjnego – „DPA”;”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych – „DKO”;”,
c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) Departament Nadzoru Administracyjnego – „DNA”;”,
d) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) Biuro Ochrony i Bezpieczeństwa Cyfrowego – „BO”;”;
2) w § 6 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, przygotowań obronnych oraz obrony cywilnej;”;
3) w § 14 uchyla się pkt 6a;
4) w § 15 w ust. 1 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) osób delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem § 18 pkt 2, 4 i 5,”;
5) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:
„Rozdział 6a
Departament Prawa Administracyjnego
§ 17a. Do zakresu zadań Departamentu Prawa Administracyjnego należy obsługa administracyjno biurowa Komisji do spraw usuwania
skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, o której
mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących
nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. poz. 718).”;
6) rozdział 7 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 7
Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych
§ 18. Do zakresu zadań Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych należy:
1) prowadzenie, w zakresie uprawnień przysługujących Ministrowi Sprawiedliwości, spraw osobowych:
a) sędziów sądów powszechnych i wojskowych,
b) sędziów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin pobierających uposażenie rodzinne,
c) referendarzy sądowych,
d) dyrektorów i zastępców dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana
Sehna w Krakowie oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,
e) dyrektorów sądów i ich zastępców,
f) asesorów sądowych;
2) prowadzenie spraw dotyczących delegowania sędziów i innych pracowników sądów do wykonywania obowiązków w innym sądzie,
a także przenoszenia sędziów i referendarzy sądowych pomiędzy sądami;
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, 120 i 211.
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3) prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości wynikających z przepisów
o odpowiedzialności karnej sędziów oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, referendarzy sądowych i mianowanych
urzędników państwowych zatrudnionych w sądach powszechnych;
4) prowadzenie spraw dotyczących delegowania sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, zawodowych
kuratorów sądowych, urzędników sądów do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi
Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej;
5) prowadzenie spraw dotyczących wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w Ministerstwie Sprawiedliwości;
6) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kompetencji zawodowych sędziów i prokuratorów oraz innych pracowników sądów
i prokuratury delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości;
7) prowadzenie spraw związanych z wnioskami sędziów o przyznanie pomocy ﬁnansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,
do których rozpatrzenia właściwy jest Minister Sprawiedliwości;
8) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem przez Ministra Sprawiedliwości sędziów do składu okręgowych i rejonowych komisji
wyborczych oraz do pełnienia funkcji komisarza wyborczego;
9) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra Sprawiedliwości uprawnień dotyczących zwoływania zebrań
przedstawicieli organów samorządu sędziowskiego;
10) opracowywanie rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz izb morskich;
11) analizowanie rozmieszczenia i obciążenia pracą sędziów i innych pracowników sądownictwa w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych oraz opracowywanie rozwiązań służących racjonalnej etatyzacji i organizacji pracy;
12) prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich oraz wolnych stanowisk referendarza
sądowego i asystenta sędziego, w tym przygotowywanie obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich;
13) prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury;
14) realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z naborem na aplikacje ogólną, sędziowską i prokuratorską, nadzorem nad
tymi aplikacjami oraz przeprowadzaniem egzaminów sędziowskich i prokuratorskich;
15) zatwierdzanie programów zajęć teoretycznych staży urzędniczych w sądach;
16) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad podmiotami, których zadaniem jest zapewnienie poprawności i jakości danych kadrowych
rejestrowanych w systemach centralnych.”;
7) po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:
„Rozdział 7a
Departament Nadzoru Administracyjnego
§ 18a. Do zakresu zadań Departamentu Nadzoru Administracyjnego należy:
1) prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru:
a) administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, z zastrzeżeniem § 19 pkt 1 i § 21a pkt 1,
b) zwierzchniego nad sądami wojskowymi w zakresie organizacji i działalności administracyjnej, z zastrzeżeniem § 19 pkt 1,
c) zwierzchniego nad przewodniczącymi i wiceprzewodniczącymi izb morskich oraz nad trybem postępowania przed izbami morskimi;
2) opracowywanie i realizowanie projektów służących usprawnieniu działalności sądów powszechnych;
3) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu o stwierdzenie nieważności
orzeczenia wydanego wobec osoby represjonowanej za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
4) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu o wykreślenie z rejestru
związku zawodowego, którego organ prowadzi działalność niezgodną z ustawą;
5) prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych dotyczących potwierdzenia okresów osadzenia
osób represjonowanych;
6) prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych związanych z prowadzeniem wykazów mediatorów
w sprawach nieletnich;
7) prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych związanych z prowadzeniem list kandydatów na
kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 700).”;
8) tytuł rozdziału 15 otrzymuje brzmienie:
„Biuro Ochrony i Bezpieczeństwa Cyfrowego”;
9) w § 26:
a) w ust. 1:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do zakresu zadań Biura Ochrony i Bezpieczeństwa Cyfrowego należy:”,
– pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonywanie zadań dotyczących ochrony danych osobowych, z zastrzeżeniem § 27 ust. 3;”,
– pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) realizowanie przedsięwzięć z obszaru zarządzania kryzysowego, pozamilitarnych przygotowań obronnych i obrony cywilnej
w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz koordynacja i nadzór nad ich realizacją w jednostkach organizacyjnych podległych
Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych;”,
– uchyla się pkt 11,
– pkt 12 otrzymuje brzmienie:
12) koordynowanie działań dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego w sądach powszechnych, pozostających w zakresie
uprawnień Ministra Sprawiedliwości;”,

Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości

–3–

Poz. 134

– w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:
„14) wykonywanie zadań zapewniających prawidłowy nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony cyberbezpieczeństwa
w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz jednostkach podległych, w tym wykrywanie i przeciwdziałanie zagrożeniom cyberbezpieczeństwa;
15) monitorowanie i analiza stanu bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni Ministerstwa Sprawiedliwości.”,
b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Dyrektor Biura Ochrony i Bezpieczeństwa Cyfrowego pełni funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
który realizuje zadania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167
i 1948).”;
10) w § 27 w ust. 1:
a) po pkt 5a dodaje się pkt 5b i 5c w brzmieniu:
„5b) koordynowanie zadań nadzorczych Ministra Sprawiedliwości poprzez współpracę z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
Sprawiedliwości w zakresie zagwarantowania efektywnej wymiany informacji między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
Sprawiedliwości odpowiedzialnymi za poszczególne obszary nadzoru;
5c) sprawowanie nadzoru nad Instytutem Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych
dla innych komórek organizacyjnych;”,
b) w pkt 9 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 10.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

