Projekt

USTAWA
z dnia

.

o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 1. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób
pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z 2003 r. Nr 202, poz. 1957,
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 471) wprowadza się
następujące zmiany:
1) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. 1. W

celu

zatrudniania

osób

pozbawionych

wolności mogą być tworzone przy zakładach
karnych

przywięzienne

zakłady

pracy

jako

przedsiębiorstwa państwowe.
2. Przedsiębiorstwo państwowe uzyskuje status
przywięziennego zakładu pracy z dniem wpisu
do właściwego rejestru.
3. Przywięzienny

zakład

pracy

zatrudnia

co

najmniej 20 osób pozbawionych wolności, stanowiących w przeliczeniu na pełne etaty co
najmniej 35% ogółu zatrudnionych w tym zakładzie.”;
2) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a. 1. Status przywięziennego zakładu pracy może
uzyskać

także

spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością lub spółka akcyjna albo

działający w Rzeczypospolitej Polskiej oddział
spółki, która w państwach członkowskich Unii
Europejskiej
Obszaru

lub

państwach

Gospodarczego

Europejskiego

działa

w

formie

prawnej będącej odpowiednikiem polskiej spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki
akcyjnej, zwane dalej „spółką”, jeżeli spełnia
warunek, o którym mowa w art. 3 ust. 3, przez
co najmniej 3 kolejne miesiące.
2. Status

przywięziennego

zakładu

pracy,

na

wniosek spółki, nadaje Minister Sprawiedliwości
w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku
dołącza się dokumenty dotyczące działalności
spółki

oraz

dokumenty

potwierdzające

spełnienie warunku, o którym mowa w art. 3 ust.
3.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien
zawierać w szczególności:
1) firmę, pod którą działa spółka,
2) oznaczenie formy prawnej spółki,
3) siedzibę i adres spółki,
4) numer w rejestrze przedsiębiorców.
4. Minister

Sprawiedliwości

określi,

w

drodze

rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji
wymaganych we wniosku, o którym mowa
w ust. 2, wzór tego wniosku oraz dokumenty,
jakie należy do niego
koniecznością
funkcjonowania
pracy.”;
3) art. 4 otrzymuje brzmienie:
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dołączyć, kierując się

zapewnienia

prawidłowego

przywięziennych

zakładów

„Art. 4. 1. Organem

założycielskim

przedsiębiorstwa

państwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1,
zwanego dalej „przedsiębiorstwem”, jest Minister
Sprawiedliwości.
2. Minister

Sprawiedliwości

nadaje

statut

przedsiębiorstwu.
3. Minister Sprawiedliwości zarządza łączenie i
podział przedsiębiorstwa.
4. Organem

przedsiębiorstwa

jest

dyrektor

przedsiębiorstwa.
5. Dyrektora przedsiębiorstwa powołuje i odwołuje
Dyrektor

Generalny

Służby

Więziennej, po

zasięgnięciu opinii dyrektora zakładu karnego,
przy którym działa przedsiębiorstwo.
6. Minister

Sprawiedliwości

może

upoważnić

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do
wykonywania funkcji organu założycielskiego, z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”;
4) po art. 4 dodaje się art. 4a i 4b w brzmieniu:
„Art. 4a . 1. Minister Sprawiedliwości jest uprawniony do
kontroli

spółek,

które

uzyskały

status

przywięziennych zakładów pracy, w zakresie
spełniania warunku, o którym mowa w art. 3
ust. 3.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, wykonywana
jest przez osoby upoważnione imiennie przez
Ministra Sprawiedliwości, które po doręczeniu
upoważnienia do jej przeprowadzenia mają
prawo do:
1)wstępu na teren przywięziennego zakładu
pracy,
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2)wglądu

do

prowadzonej

dokumentacji

dotyczącej zatrudnienia,

3)żądania od członków zarządu spółki oraz
upoważnionych

pracowników

ustnych

i pisemnych informacji.
3. Minister Sprawiedliwości jest
przeprowadzania

kontroli

uprawniony do
przedsiębiorstw.

Kontrola ma na celu sprawdzenie prawidłowości
wykonywania zadań określonych w ustawie,
w szczególności:
1) badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa,
2) badanie i ocenę sytuacji finansowej, majątkowej i dochodowej,
3) badanie realizacji zadań przedsiębiorstwa
jako przywięziennego zakładu pracy.
4. Kontrolę, o której mowa w ust. 3, przeprowadzają

wyznaczeni

kontrolę

przez

funkcjonariusze

zarządzającego
i

pracownicy

Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz
kontrolerzy sprawujący kontrolę finansową

i

gospodarczą.
5. Minister

Sprawiedliwości

rozporządzenia,
przeprowadzania

określi,

w

drodze

szczegółowy sposób i tryb
kontroli

z uwzględnieniem

przedsiębiorstw,

rodzajów

kontroli,

częstotliwości, dokumentowania jej wyników
oraz wykorzystania wyników kontroli, mając na
względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw.
Art. 4b.1. W przypadku gdy spółka, która uzyskała status
przywięziennego zakładu pracy, przez okres 3
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kolejnych

miesięcy

nie

spełnia

warunku,

o którym mowa w art. 3 ust. 3, Minister
Sprawiedliwości

w

drodze

decyzji

administracyjnej pozbawia ją tego statusu, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Minister Sprawiedliwości, w drodze decyzji
administracyjnej,

na

wniosek

spółki,

która

uzyskała status przywięziennego zakładu pracy,
wyraża zgodę na zachowanie tego statusu mimo
niespełniania warunku, o którym mowa w art. 3
ust. 3, na czas określony, nie dłuższy jednak niż
6 miesięcy, jeżeli zakład karny nie może
skierować do zatrudnienia wymaganej liczby
osób pozbawionych wolności.
3. W przypadku utraty statusu przywięziennego
zakładu pracy, spółka może ubiegać się o
ponowne jego nadanie, po upływie 12 miesięcy
od dnia jego utraty.”;
5) w art. 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. W przypadku gdy w poprzednim roku podatkowym
średnioroczne

zatrudnienie

osób

pozbawionych

wolności w przeliczeniu na pełne etaty stanowiło mniej
niż 50% ogółu zatrudnionych, zwolnienia, o których
mowa

w ust. 1 pkt 2-4, wynoszą 50% przy

zatrudnieniu co najmniej 35% osób pozbawionych
wolności.
3. Jeżeli w poprzednim roku podatkowym zatrudnienie
osób pozbawionych wolności w przeliczeniu na pełne
etaty wynosiło mniej niż 35% ogółu zatrudnionych,
zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, nie
przysługują.”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.1)) w art. 17
wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 po pkt 49 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje
się pkt 50 w brzmieniu:
„50) dochody przywięziennych zakładów pracy, o których
mowa w art. 3 ust. 2 i art. 3a ust. 1 ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych
wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z 2003 r. Nr 202,
poz. 1957, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r.
Nr 66, poz. 471 ), w tej części, od której co najmniej
25% równowartości należnego od nich podatku dochodowego zostanie przekazane na Fundusz Rozwoju
Przywięziennych

Zakładów

Pracy,

w

terminach

określonych dla wpłat tego podatku.”;
2) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 50, przysługuje
przywięziennemu zakładowi pracy, o którym mowa
w art. 3 ust. 2 i art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
(Dz. U. Nr 123, poz. 777, z 2003 r. Nr 202, poz. 1957,
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 66,
poz. 471), jeżeli w poprzednim roku podatkowym
średnioroczne

zatrudnienie

osób

pozbawionych

wolności w tym zakładzie, w przeliczeniu na pełne
etaty, wyniosło co najmniej 50% ogółu zatrudnionych;
do ogółu zatrudnionych wlicza się pracowników w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z poźn. zm.2))
oraz osoby pozbawione wolności.”.

6

Art. 3. Przywięzienne zakłady pracy, utworzone jako przedsiębiorstwa
państwowe

na

podstawie

przepisów

dotychczasowych,

stają

się

przywięziennymi zakładami pracy w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

7

1

2

)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i
703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz.
820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z
2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr
217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz.
894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135
i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199,
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz.
1847.
)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr
113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111,
poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135,
poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr
10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426 i Nr 89, poz. 589.
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