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Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt rozporządzenia w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne 

Autor   Ministerstwo Sprawiedliwości  

Projekt z dnia 25 lipca 2022 r. 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ----------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 
nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

§8 ust. 1  W zakresie pierwszej opinii 
dotyczącej potrzeb sądu 
rejonowego w zakresie 
wykonywania prac społecznych 
przez nieletnich na rok 2022 
proponuje się wprowadzenie 
alternatywnego rozwiązania  
tj. uznania opinii prezesa sądu 
oraz informacji o wyznaczeniu 
podmiotów przez odpowiednio 
wójta/burmistrza/prezydenta 
sporządzanych na podstawie 
przepisów dotychczasowych  
tj. Rozporządzenia z 1 czerwca 
2020 r. w sprawie podmiotów,  
w których jest wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca 
społecznie użyteczna  

Zgodnie z projektowanym §8  
1. Prezes sądu rejonowego 
przedstawi pierwszą opinię 
dotyczącą potrzeb sądu 
rejonowego w zakresie 
wykonywania prac społecznych 
przez nieletnich  na rok 2022 - do 
dnia 30 września 2022 r., a na rok 
2023 r. - do dnia 15 listopada 
2022 r.  
2. Właściwy organ gminy 
wyznaczy pierwsze podmioty  
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania 
opinii, o której mowa w ust. 1. 
 
W konsekwencji – w skrajnym 
przypadku przez 2 miesiące  
nie będzie obowiązywał żaden 
wykaz podmiotów, w których 
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wykonywane będą prace 
społeczne.  
W naszej ocenie prawnie 
dopuszczalne wprowadzenie  
w nowym rozporządzeniu 
przepisu, który pozwoli na 
stosowanie w 2022 r. wykazów 
sporządzonych na podstawie 
dotychczasowych przepisów, 
zwłaszcza że przepisy obecnie 
obowiązujące i projektowane są 
zbieżne.  
Celem nie będzie utrzymanie  
w mocy dotychczasowych 
przepisów a jedynie skutków 
aktów i czynności podjętych na 
ich podstawie.  
W naszej ocenie będzie to zgodne 
z §132 w zw. z §30 Zasad techniki 
prawodawczej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


