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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany statutu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158) zarządza się, co następuje:
§ 1. W statucie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, stanowiącym załącznik do zarządzenia z dnia 12 września 2016 r. w sprawie
nadania statutu Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 167) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą „Instytut Wymiaru
Sprawiedliwości” w otoku.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych nad tworzeniem, stosowaniem,
aksjologią prawa, zjawiskami przestępczości, patologii społecznej, pokrzywdzenia przestępstwem oraz przystosowywanie wyników
tych badań do potrzeb praktyki, ich wdrażanie, a także upowszechnianie i edukacja prawna.
2. W szczególności przedmiotem działalności Instytutu jest badanie:
1) funkcjonowania instytucji prawnych w praktyce wymiaru sprawiedliwości;
2) ustroju, organizacji i funkcjonowania organów ochrony prawnej, również na tle otoczenia społecznego;
3) systemu kształcenia kadr do służby publicznej w wymiarze sprawiedliwości, funkcjonowania zawodów prawniczych, systemu
pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego;
4) aksjologii prawa oraz etyki zawodów prawniczych;
5) w zakresie ekonomicznej analizy prawa i wymiaru sprawiedliwości;
6) zagadnień informatyzacji wymiaru sprawiedliwości;
7) przyczyn i uwarunkowań naruszeń prawa;
8) rozmiarów, struktur i dynamiki przestępczości oraz innych zjawisk i zachowań patologicznych;
9) problematyki wykonywania kary oraz resocjalizacji i readaptacji przestępców;
10) instytucji prawa polskiego w ich historycznym rozwoju, z uwzględnieniem badań interdyscyplinarnych oraz na tle prawnoporównawczym;
11) alternatywnych metod rozwiązywania konﬂiktów;
12) wykrywania, zapobiegania, przeciwdziałania przyczynom i uwarunkowaniom przestępczości oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia
przestępstwem;
13) systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem;
14) systemu wspierania osób i rodzin zagrożonych dysfunkcyjnością.
3. W związku z prowadzoną działalnością Instytut może:
1) organizować krajowe i międzynarodowe konferencje, seminaria, przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym, edukacyjnym,
informacyjnym oraz prowadzić działalność wydawniczą i dokumentacyjną;
2) organizować i prowadzić kształcenie, studia podyplomowe, kursy doszkalające i szkolenia, a także studia doktoranckie związane
z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
3) podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizować i zlecać badania.”;
4) w § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Dyrektor może powoływać zespoły w sprawach należących do przedmiotu działania Instytutu. Członkom zespołu może
przysługiwać wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej z tytułu uczestnictwa w pracach zespołu, doradztwa lub
przygotowywanych opinii.”;
3) w § 8 w ust. 2 uchyla się pkt 4.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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