ZAKLAD KARNY W WARSZAWIE-BlALOLF;CE
OFERTA DLA KONTRAHENTOW - ZATRUDNIENIE OSOB POZBAWIONYCH WOLNOSCI
Osoby pozbawione wolnosci odbywaj~ce kar~ w Zakladzie Karnym w Warszawie - Bialol~ce oraz Oddziale
w Popowie mog~ podj~c prac~ odplatnj} i nieodplatn~ na podstawie skierowania do pracy.
Zatrudnienie skazanych przynosi wymierne korzysci dla zatrudniaj~cego, a dla skazanych jest istotn~ form~
procesu resocjalizacji.
Zewn~trznym

1. W zakresie zatrudnienia nieodplatnego mozna zatrudniac skazanych na rzecz:

•

organow administracji publicznej
samorz~dow terytorialnych
organizacji poiytku publicznego
instytucji charytatywnych

Korzysci:
• praca wykonywana bez wynagrodzenia
• brak indywidualnych umow 0 prac~ - skierowanie do pracy
• dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administracj~ zakladu karnego
2. W zakresie zatrudnienia odplatoego mozna zatrudniac skazanych na rzecz:
kontrahentow zewn~trznych
Korzysci:
• brak indywidualnych umow 0 prac~ - skierowanie do pracy
• skladka ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, brak skladki zdrowotnej)
• wynagrodzenie przysluguj~ce skazanemu zatrudnionemu w pelnym wymiarze czasu pracy ustala si~
w sposob zapewniaj~cy osi~gni~cie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prac~
skazanym przysluguje wynagrodzenie wyl~cznie za faktycznie przepracowane godziny
• dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administracj~ zakladu karnego
• w przypadku podj~cia wsp6lpracy w zakresie zatrudnienia osob pozbawionych wolnosci
przedsi~biorcy, maj~ mozliwosci ubiegania si~ 0 pomoc publiczn~ w postaci ryczaltu z Funduszu
Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywi~ziennych Zakladow Pracy z tytulu
zwi~kszonych kosztow zatrudnienia osob pozbawionych wolnosci.
Ponadto, wszystkie podmioty zatrudniaj~ce odplatnie osoby pozbawione wolnosci mog~ ubiegac si~
o udzielenie pomocy z funduszu pomocy publicznej w postaci nieoprocentowanych pOZyczek
b~d:i dotacji.
Informacje i zasady udzielania pomocy okreslone zostaly w Rozporz~dzeniu Ministra Sprawiedliwosci
z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju
Przywi~ziennych Zakladow Pracy (Dz. U. Z 2014 r. poz. 53)
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http://www.bip.sw.gov.pIlStronylFunduszeAktyw.aspx
W obu formach zatrudnienia pracodawca zapewnia:
dojazd do i z miejsca pracy
• szkolenie BHP
badania lekarskie
• odziez robocz~
Przepisy regu/ujqcy zatrudnienie osadzonych:
• Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997r.
Ustawa 0 zatrudnianiu osob pozbawionych wolnosci z dnia 28 sierpnia 1997r.
• Kodeks pracy (dzial VI - czas pracy i X - bezpieczeiistwo i higiena pracy, bez prawa pracy)
Rozporz~dzenie Ministra SprawiedliwoSci z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie szczegolowych zasad
zatrudniania skazanych
W przypadku zainteresowania w/w ofertll moma nawif!Zac kontakt z funkcjonariuszem do spraw zatrudnienia
skazanych, w celu omowienia zasad wsp61pracy pod nr tel: 22 27 97 407, fax 22 27 97 321.

