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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 23 marca 2017 r. 

o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności 

 

(druk nr 453) 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. O ZATRUDNIANIU OSÓB POZBAWIONYCH 

WOLNOŚCI (Dz. U. z 2014 r. poz. 1116 oraz z 2016 r. poz. 2260) 

 

Art. 8. 

1. [Środki Funduszu Aktywizacji przeznacza się na finansowanie działań w zakresie 

resocjalizacji osób pozbawionych wolności, a w szczególności na:] <Środki Funduszu 

Aktywizacji przeznacza się na finansowanie działań w zakresie resocjalizacji oraz 

wykonywania kary pozbawienia wolności, w szczególności na:> 

1)   tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności oraz ochronę 

istniejących; 

[2)   tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezbędnej dla działań 

resocjalizacyjnych;] 

<2) tworzenie i utrzymanie w zakładach karnych infrastruktury związanej z 

realizacją ustawowych zadań Służby Więziennej;> 

3)   modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji; 

4)   organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych 

wolności; 

5)   organizowanie szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności 

poszukiwania pracy. 

[2. Z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorcy 

zatrudniający te osoby otrzymują ze środków Funduszu Aktywizacji ryczałt w wysokości 

20% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym 

wolności; wypłata ryczałtu następuje na wniosek tych przedsiębiorców.] 
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<2. Z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności 

przedsiębiorcy zatrudniający te osoby otrzymują ze środków Funduszu Aktywizacji 

ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym 

osobom pozbawionym wolności; wypłata ryczałtu następuje na wniosek tych 

przedsiębiorców.> 

3. Ze środków Funduszu Aktywizacji mogą być przyznawane pożyczki bądź dotacje 

podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności. 

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady oraz tryb 

finansowania działań, o których mowa w ust. 1, a także szczegółowe zasady, tryb i terminy 

wypłaty ryczałtów oraz udzielania pożyczek i dotacji, jak również sposób i tryb 

dokumentowania wydatków na zatrudnienie osób pozbawionych wolności oraz wysokości 

i przeznaczenia pomocy wraz z wzorami dokumentów w tych sprawach, uwzględniając 

możliwości finansowe Funduszu Aktywizacji. 

 


