Projekt z dnia 13 kwietnia 2017 r.
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I
z dnia ...................... 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych
Na podstawie art. 129 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666 i 768) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz. U. poz. 242 oraz z 2011 r. poz. 746)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. Skierowanie skazanego do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych
Służby Więziennej obowiązuje w okresie przebywania skazanego w zakładzie karnym,
w którym nastąpiło skierowanie.”;

2)

w § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) umowę o zatrudnienie nieodpłatne skazanych przy pracach na cele społeczne
zawartą przez dyrektora zakładu karnego z podmiotem wyznaczonym przez
właściwy organ gminy na postawie art. 123a § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny wykonawczy.”;

3)

w § 21 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Skazanemu po roku nieprzerwanej pracy przysługuje zwolnienie od pracy
adekwatne do formy zatrudnienia w dniu, w którym nabył uprawnienia do zwolnienia od
pracy.”;

4)

uchyla się § 29;

5)

w § 34 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dokumenty wymienione w punktach B, C, D i H załącznika nr 2 mogą być
prowadzone w formie elektronicznej.”;

6)

w § 35:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Administracja zakładu karnego wydaje skazanemu, który był zatrudniony

odpłatne w czasie pobytu w zakładzie karnym zaświadczenie o zatrudnieniu.”;
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b)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Zaświadczenie dotyczące wyłącznie okresów zatrudnienia nieodpłatnego

wydaje się na wniosek skazanego.”;
7)

w załączniku nr 2 do rozporządzenia lit. a otrzymuje brzmienie:
„A. Akta zatrudnieniowe – symbol R-1 format 450 mm x 320 mm”.
§ 2. Druki oznaczone jako „Akta osobowe część „C”” mogą być stosowane do

wyczerpania zapasów.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
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UZASADNIENIE
Głównym celem projektu rozporządzenia jest dostosowanie rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania
skazanych (Dz. U. z 2004 r. poz. 242 oraz z 2011 r. poz. 746) do nowego brzmienia przepisu
art. 123a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r.
poz. 665, 666 i 768) zmienionego ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy –
Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 204).
W tym celu proponuje się zmianę przepisu § 13 rozporządzenia zmienianego, który
określa podstawę do kierowania skazanych do zatrudnienia nieodpłatnego poprzez
dookreślenie, że skierowanie takie następuje na podstawie umowy o zatrudnienie nieodpłatne
skazanych przy pracach na cele społeczne zawartą przez dyrektora zakładu karnego z
podmiotem wyznaczonym przez właściwy organ gminy na postawie art. 123a § 6 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy. Tryb wyznaczania podmiotów i
tworzenia ich wykazu reguluje odrębne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które
zostanie wydane na podstawie art. 123a § 8.
Ponadto projekt przewiduje następujące zmiany rozporządzenia.
1) Dodanie przepisu § 4a, który ma na celu wyeliminowanie wątpliwości dotyczących
czasu i miejsca obowiązywania decyzji dyrektora zakładu karnego o skierowaniu do pracy
skazanego. W praktyce wątpliwości pojawiają się po przetransportowaniu skazanego do innej
jednostki penitencjarnej. Przepis przesądza, że takie skierowane obowiązuje tylko przez czas
przebywania skazanego w zakładzie karnym, w którym je wydano.
2) Dodanie przepisu § 21 ust. 2, który ma na celu jednoznaczne określenie rodzaju
zwolnienia od pracy, jakie powinno być udzielane skazanemu zatrudnionemu w ciągu roku w
różnych, ale bezpośrednio następujących po sobie formach tj. odpłatnie i nieodpłatnie. Prawo
do zwolnienia od pracy wynika z art. 124 Kodeksu karnego wykonawczego.
3) Uchylenie § 29 jest konieczne z uwagi na niezgodność tego przepisu z Kodeksem.
Żaden przepis ustawy nie wprowadza bowiem ograniczeń w udzielaniu zwolnień od pracy dla
osób zatrudnionych przy wymienionych tam pracach w wymiarze poniżej 90 godzin.
4) Poprzez dodanie w § 34 ust. 3 umożliwia się prowadzenie rejestru zatrudnienia,
rejestru finansowego osadzonego, rejestru zatrudnienia nieodpłatnego osadzonego, a także
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procedowania wniosków o zatrudnienie w formie elektronicznej, a nie tylko papierowej. Od
2017 roku stało się to możliwe z uwagi na uruchomienie w centralnym zbiorze danych
modułu dotyczącego zatrudnienia skazanych.
5) Zmiany w zakresie wydawania zaświadczeń (§ 35 rozporządzenia) mają na celu
ograniczenie biurokracji związanej z wystawianiem zbędnych zaświadczeń, które nie
stanowią podstawy do uzyskiwania jakichkolwiek świadczeń, czy uprawnień. W praktyce
zaświadczenia o zatrudnieniu przy pracy nieodpłatnej nie są powszechnie wykorzystywane,
więc proponuje się, by ich wydawanie następowało na wniosek skazanego. Co do
zaświadczeń o zatrudnieniu odpłatnym, to ich wydawanie pozostanie obligatoryjne.
6) Zmiana nazwy druku określonego w lit. a załącznika nr 2 wynika ze zmian
nazewnictwa pozostałych akt używanych w jednostkach penitencjarnych. Nie ma już bowiem
akt osobowych część A i akt osobowych część B, a w ich miejsce wprowadzono akta
ewidencyjne i teczkę osobopoznawczą. Z tego powodu nazwa „Akta osobowe część „C””
zostaje zmieniona na „Akta zatrudnieniowe”.
Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz.
2039, z późn. zm.) projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji Komisji
Europejskiej.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt został udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie
Rządowy Proces Legislacyjny oraz na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości
w zakładce „Projekty aktów prawnych – prawo karne”.

