OFERTA ZATRUDNIENIAN SKAZANYCH
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy z Aresztem
Śledczym , w Białymstoku w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności. Istnieje
możliwość wykonywania pracy przez skazanych (kobiety i mężczyźni) na terenie aresztu.
Tutejsza jednostka penitencjarna dysponuje pomieszczeniami, w których kontrahent
pozawięzienny mógłby zatrudnić skazanych. Udostępnienie pomieszczenia odbywa się na
zasadzie umowy dzierżawy.
Korzyści:
Brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy, składka ZUS obowiązuje:
(ubezpieczenie
emerytalne,
rentowe,
wypadkowe,
fundusz
pracy,
fundusz
gwarantowanych świadczeń pracowniczych, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne,
nie odprowadza się składki zdrowotnej ), pracodawca nie płaci za czas nieobecności
skazanego w pracy, nie stosowanie przepisów prawa pracy - z wyjątkiem przepisów
dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wynagrodzenie naliczane
jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody
nieobecności,
Pracodawca zapewnia:
·

szkolenie BHP

·

badania lekarskie
W ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia dla
osadzonych, zawierana jest umowa.

Zgodnie z art. 121§ 2 Kodeksu Karnego Wykonawczego skazanego można zatrudnić na
podstawie skierowania do pracy, a „wynagrodzenie przysługujące skazanemu
zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający
osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę…” (art.123§2).
Z dniem 1 czerwca 2017r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z
dnia 30 maja 2017r w sprawie Funduszu aktywizacji zawodowej ,w myśl którego z
tytułu kosztów zatrudnienia przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione
wolności wnioskując otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń
przysługujących zatrudnionym osobom.
Przepisy regulujące zatrudnienie osadzonych:
Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997r., Ustawa o zatrudnianiu osób
pozbawionych wolności dnia 28 sierpnia 1997r., Kodeks pracy, Rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych zasad
zatrudniania skazanych.
W przypadku zainteresowania nasza ofertą, proszę o kontakt z tutejszą jednostką.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. Tel. ( 085) – 665 – 54 – 89 , ( 085) – 665
– 54 – 69 lub drogą e – mail – maria.zabicka@sw.gov.pl , elzbieta.szostko@sw.govl.pl.

