DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Warszawa, dnia 23 maja 2014 r.
Poz. 106
ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 maja 2014 r.
w sprawie powołania Rady do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Radę do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, zwaną dalej „Radą”, jako organ
pomocniczy Ministra Sprawiedliwości.
§ 2. Do zadań Rady należy:
1) proponowanie rozwiązań o charakterze organizacyjno-praktycznym służących implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony oﬁar
przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012 r., str. 57);
2) opiniowanie przedstawianych przez Ministra Sprawiedliwości projektów aktów prawnych, opracowań i propozycji rozwiązań służących
wzmocnieniu pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem.
§ 3. W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący – Minister Sprawiedliwości lub wyznaczony przez niego członek kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości;
2) członkowie:
a) Elżbieta Rusiniak – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
b) Marzena Kordaczuk-Wąs – Komenda Główna Policji,
c) Jolanta Browarska – Komenda Główna Policji,
d) Lidia Mazowiecka – Prokuratura Generalna,
e) Tomasz Piechowiak – „Federacja Subvenia Victima”,
f) Maria Keller-Hamela – Fundacja „Dzieci Niczyje”,
g) Renata Durda – Ogólnopolskie Pogotowie dla Oﬁar Przemocy w Rodzinie,
h) Krystyna Żytecka – Fundacja „Pomoc kobietom i dzieciom (Rozwód, Przemoc, Głód)”,
i) Agnieszka Dąbrowiecka – Ministerstwo Sprawiedliwości,
j) Marzena Kruk – Ministerstwo Sprawiedliwości,
k) Michał Lewoc – Ministerstwo Sprawiedliwości.
§ 4. Członków Rady powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości.
§ 5. Pracami Rady kieruje Przewodniczący lub wyznaczona przez niego osoba.
§ 6. Do udziału w pracach Rady Przewodniczący może zapraszać inne osoby, jeżeli jest to celowe ze względu na realizację zadań Rady,
w szczególności przedstawicieli Departamentu Prawa Karnego w przypadku kiedy członkowie Rady wskażą na potrzebę wprowadzenia
zmian legislacyjnych.
§ 7. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 8. Przewodniczący może powoływać grupy robocze, jeżeli uzna to za celowe dla realizacji zadań Rady.
§ 9. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
§ 10. Kadencja Rady upływa z dniem 31 grudnia 2015 roku. Minister Sprawiedliwości może skrócić kadencję Rady w każdym czasie
jeżeli uzna, że zadania, o których mowa w § 2 zostały zrealizowane.
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§ 11. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości właściwa do spraw pokrzywdzonych
przestępstwem.
§ 12. Rada może, jeżeli uzna to za konieczne, uchwalić szczegółowy regulamin pracy.
§ 13. Koszty związane z działalnością Rady pokrywa się z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów wynikający z udziału w jej pracach.
§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości:
Marek Biernacki

