
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, dnia 9 grudnia 2015 r.

Poz. 242

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw regulacji prawnych związanych z dozorem elektronicznym

 Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 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. Powołuje się Zespół do spraw regulacji prawnych związanych z dozorem elektronicznym, zwany dalej „Zespołem”, jako organ 
pomocniczy Ministra Sprawiedliwości.

 § 2. W skład Zespołu wchodzą:
  1) Patryk Jaki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – przewodniczący Zespołu;
  2) Tomasz Darkowski – zastępca przewodniczącego Zespołu;
  3) Mirosław Przybylski – zastępca przewodniczącego Zespołu;
  3) gen. Paweł Nasiłowski – dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego; 
  4) mjr. Michał Ajdarow  – zastępca dyrektora Biura Dozoru Elektronicznego;
  5) Barbara Wilamowska – główny specjalista – kurator specjalista w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji; 
  6) Krzysztof Mycka – sędzia, naczelnik w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji;
  7) Bartosz Jakubowski – sędzia w Departamencie Legislacyjnym;
  8) Kazimierz Ujazdowski – starszy specjalista w Departamencie Legislacyjnym. 

 § 3. Zadaniem Zespołu jest analiza aktualnego stanu prawnego w zakresie rozwiązań prawnych związanych ze stosowaniem dozoru 
elektronicznego.

 § 4. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego, który w szczególności:
  1) inicjuje i organizuje prace Zespołu;
  2) przydziela zadania członkom Zespołu;
  3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu i czuwa nad sprawnym ich przebiegiem;
  4) zaprasza do udziału w pracach Zespołu osoby niebędące jego członkami, których wiedza będzie przydatna do realizacji zadań Zespołu.

 § 5. Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Legislacyjny.

 § 6. Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości są obowiązane do współdziałania z Zespołem, w tym do udostępniania mu 
niezbędnych informacji.

 § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

         MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

           Zbigniew Ziobro


		2015-12-09T15:20:07+0100
	Bogdan Arkita; MS




