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ZARZĄDZENIE NR 1072/2005
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 17 czerwca 2005 r.

w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia 
wolności oraz praca społecznie użyteczna, oraz wyznaczenia pracownika Urzędu Miasta 
Krakowa do spraw współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a sądami w zakresie 
wykonania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 56 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.), oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 
marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca 
społecznie użyteczna (Dz. U.  Nr 56, poz. 544) – zarządza się, co następuje:

§ 1
Wyznacza się do wykonywania w nich kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie 
użytecznej, orzeczonych przez sąd następujące podmioty (zwane dalej „podmiotami 
wyznaczonymi”):

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie,
2) Zarząd Gospodarki Komunalnej w  Krakowie,
3) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie,
4) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie,
5) Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo-Usługowe Sp. z o.o. w Krakowie,
6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie,
7) Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie,
8) Teatr Ludowy w Krakowie,
9) Teatr „Łaźnia Nowa” w Krakowie,
10)Dom Kultury „Podgórze” w Krakowie,
11)Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie,
12)Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie,  ul. Wielicka 267,
13)Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krakowianka” w Krakowie,
14)Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie,
15)Dom Pomocy Społecznej na os. Sportowym 9 w Krakowie,
16)Dom Pomocy Społecznej na os. Szkolnym 28 w Krakowie,
17)Dom Pomocy Społecznej przy ul. Radziwiłłowskiej 8 w Krakowie,
18)Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w Krakowie,
19)Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43b w Krakowie.

§ 2
1. Obowiązki wynikające ze współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a sądami w 

zakresie wykonania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej należą do 
obowiązków służbowych wyznaczonego pracownika Urzędu Miasta Krakowa.

2. Pracownik Urzędu Miasta Krakowa, o którym mowa w ust. 1, prowadzi wykaz
podmiotów wyznaczonych - o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara 



ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U.  Nr 56, poz. 544), zwany 
dalej „wykazem”.

3. Podmioty wyznaczone informują pracownika Urzędu Miasta Krakowa, o którym mowa 
w ust. 1, o każdej zmianie danych zamieszczonych w wykazie, nie rzadziej jednak niż co 
3 miesiące.

4. Informacje o danych zawartych w wykazie oraz o ich zmianie pracownik Urzędu Miasta 
Krakowa, o którym mowa w ust. 1, przekazuje w terminie 14 dni od otrzymania, 
prezesom sądów rejonowych mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

5. Pracownik Urzędu Miasta Krakowa, o którym mowa w ust. 1, prowadzi korespondencję 
dotyczącą spraw uregulowanych niniejszym zarządzeniem w zakresie pełnomocnictwa 
udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Krakowa.

§ 3
1. W zarządzeniu nr 190/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lutego 2005 r. 

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu 
działania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (z późniejszymi 
zmianami)  w § 3 ust. 6 skreśla się.

2. Traci moc zarządzenie nr 1673/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 września 
2004 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 5
Uwierzytelnione kopie niniejszego zarządzenia wraz z informacją o wyznaczeniu pracownika 
Urzędu Miasta Krakowa, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia, zostaną 
przesłane prezesom sądów rejonowych mających siedziby na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że § 2 ust. 2-5 oraz  § 3 ust. 1 
wchodzą w życie z dniem wyznaczenia pracownika Urzędu Miasta Krakowa
o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia.
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