
ZARZl\DZENIE Nr ;(0)8 NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia j 9 lc 0 tPFota.. 2019 r. 

w sprawie wyznaczania podmiotow, na rzecz ktorych skazani mog~ wykonywac prace 
na cele spoleczne, prowadzenia ich wykazu i przekazywania informacji dyrektorom 

zakladow karnych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzetdzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 56 § 2 i art. 123a § 5 i § 6 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679, 1694, 
2020 i 2070) oraz § 4 rozporzetdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 21 sierpnia 2017 r. 
w sprawie trybu wyznaczania podmiotow, na rzecz ktorych skazani moget wykonywac prace 
na cele spoleczne, oraz czynnosci tych podmiotow w zakresie wykonywania pracy (Dz. U. 
poz. 1676) 

zarz~dzam, co nast~puj e: 

§ 1. Wyznaczam podmioty, na rzecz ktorych skazani moget wykonywac prace na ce1e 
spoleczne zgodnie z wykazem stanowietcym zaletcznik do niniej szego zarzetdzenia. 

§ 2. UpowaZniam Beat~ StrzeleckCl, Zast~pc~ Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia 
i Obslugi Dzialalnosci Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urz~du 
Miasta Lodzi do: 
1) przekazania informacji 0 wyznaczonych podmiotach dyrektorom zakladow karnych; 
2) przekazania radzie gminy informacji od dyrektorow zakladow karnych 0 mozliwosci 

wykonywania pracy przez skazanych, informacji 0 liczbie i tresci zgloszonych 
zapotrzebowan oraz 0 podmiotach 0 ktorych mowa w § 1; 

3) przekazania dyrektorom zakladow karnych informacji 0 kai:dej zmianie danych 
zamieszczonych w wykazie podmiotow, 0 ktorym mowa w § 1; 

4) prowadzenia i aktualizowania szczegolowego wykazu podmiotow 0 ktorym mowa w § 1. 

§ 3. Wykonanie zarzetdzenia powierzam Dyrektorowi Biura Promocji Zatrudnienia 
i Obslugi Dzialalnosci Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urz~du 
Miasta Lodzi. 

§ 4 Traci moc zarzetdzenie Nr 9678NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 2 listopada 
2018 r. w sprawie wyznaczania podmiotow, na rzecz ktorych skazani moget wykonywac prace 
na cele spoleczne, prowadzenia ich wykazu i przekazywania informacji dyrektorom zakladow 
karnych. 

§ 4. Zarzetdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zahlcznik 
do zarzCldzenia Nr .2Jo J e NIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia J fj l~b blpo-oia.. 2019 r. 

Wykaz podmiotow, na rzecz ktorych skazani mog~ wykonywac prace na cele spoleczne. 

Lp. N azwa podmiotu Adres 

1. Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuiicze 92-338 L6dz, 
Dom Pomocy Spolecznej w Lodzi ul. Przybyszewskiego 255/267 

2. Poleski Osrodek Sztuki 94-030 L6dz, 
ul. Krzemieniecka 2a 

3. Przedszkole Miejskie nr 14 91-403 L6dz, 
ul. Lubeckiego 5 

4. Schronisko dla Z wierzClt w Lodzi 91-610 L6dz, 
ul. Marmurowa 4 

5. ZarzCld Gospodarowania Odpadami 93-469 L6dz, 
ul. Sanitariuszek 70/72 


