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DODATKOWE  SPRAWOZDANIE 

 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ, 
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

oraz 

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) 
 

o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy 
 

Senat na 62. posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2010 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu – 
zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. ustosunkowały się do 
zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. 

Komisje poparły wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3 i 4 zestawienia wniosków i wnoszą o ich 
przyjęcie przez Senat wraz z projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 920 S. 

 

W załączeniu przekazujemy informację o zgodności z prawem Unii Europejskiej 
poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania projektu ustawy. 
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Rodziny i Polityki Społecznej 

(-) Mieczysław Augustyn 

u
Data publikacji



 

 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny 

wykonawczy 

 

 

 Uwaga:  

Poprawki nr 1, 2, 3 i 4 należy głosować łącznie. 

 

1)  tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

"Ustawa z dnia … o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy 

oraz niektórych innych ustaw"; 

 

Poprawka sen. 
M. Augustyna 
poparta przez 
połączone komisje 

2)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 43 w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) potrąceń w wysokości 10 % wynagrodzenia 

przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych 

w formach określonych w art. 121 § 2,"; 

2) w art. 123 § 2 otrzymuje brzmienie: 

"§ 2. Wynagrodzenie przysługujące skazanemu 

zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy 

ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie 

kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, 

przy przepracowaniu pełnego miesięcznego 

wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej 

miesięcznej normy pracy. W wypadku 

przepracowania niepełnej miesięcznej normy 

czasu pracy lub niewykonania pełnej miesięcznej 

normy pracy wynagrodzenie wypłaca się 

proporcjonalnie do ilości czasu pracy lub 
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wykonanej normy pracy. W razie zatrudnienia 

skazanego w niepełnym wymiarze czasu pracy 

najniższe wynagrodzenie ustala się w kwocie 

proporcjonalnej do liczby godzin zatrudnienia, 

biorąc za podstawę kwotę minimalnego 

wynagrodzenia za pracę."; 

3) w art. 125 § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Z wynagrodzenia za pracę potrąca się 10% na cele 

Funduszu określone  w art. 43 oraz 25% na cele 

Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych 

oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, 

utworzonego na podstawie art. 6a ustawy z dnia 

28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób 

pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777 

z późn. zm.)."; 

4) w art. 242 § 15 otrzymuje brzmienie: 

"§ 15. Przez pojęcie wynagrodzenia przypadającego 

skazanemu rozumie się kwotę, pozostałą po 

dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia 

przysługującego składek na ubezpieczenie 

społeczne, kwoty na Fundusz Pomocy 

Postpenitencjarnej i kwoty na Fundusz 

Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz 

Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, 

stanowiącą podstawę do naliczenia zaliczki na 

podatek dochodowy od osób fizycznych."."; 

 

3)  po art. 1 dodaje się art. 1a i art. 1b w brzmieniu: 

"Art. 1a. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób 

pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777 z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

"4) instytucja gospodarki finansowej."; 
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2) w art. 6a: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"1. Tworzy się Fundusz Aktywizacji Zawodowej 

Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych 

Zakładów Pracy, zwany dalej "Funduszem 

Aktywizacji", którego dysponentem jest 

Dyrektor Generalny Służby Więziennej. 

2. Fundusz Aktywizacji jest państwowym 

funduszem celowym.", 

b) w ust. 3: 

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

"Przychodami Funduszu Aktywizacji są:", 

- w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 

się pkt 3 w brzmieniu: 

"3) środki pieniężne pochodzące z potrącenia 

określonego w art. 125 § 1 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy 

(Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.)."; 

3) w art. 8: 

a) w ust. 1: 

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

"Środki Funduszu Aktywizacji przeznacza się na 

finansowanie działań w zakresie resocjalizacji 

osób pozbawionych wolności, a w szczególności 

na:", 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób 

pozbawionych wolności oraz ochronę 

istniejących,", 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

"2. Ze środków Funduszu Aktywizacji mogą być 
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przyznawane pożyczki bądź dotacje podmiotom 

zatrudniającym osoby pozbawione wolności. 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady oraz tryb 

finansowania działań, o których mowa w ust. 1, 

a także udzielania pożyczek i dotacji, jak 

również sposób i tryb dokumentowania 

wydatków na zatrudnienie osób pozbawionych 

wolności oraz wysokości i przeznaczenia 

pomocy, uwzględniając możliwości finansowe 

Funduszu Aktywizacji."; 

4) art. 8a otrzymuje brzmienie: 

"Art. 8a. Zwolnienia określone w art. 6 oraz pomoc ze 

środków Funduszu Aktywizacji nie 

przysługują przywięziennym zakładom 

pracy, określonym w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2, 

które są w okresie restrukturyzacji 

przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy 

publicznej, chyba że Komisja Europejska 

została o nich poinformowana przed 

podjęciem decyzji o pomocy na 

restrukturyzację.". 

Art. 1b. W ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - 

Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz 

ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 40, poz. 

227) w art. 2:  

1) w pkt 2, w art. 43 w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) potrąceń w wysokości 10 % wynagrodzenia 

przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych 

w formach określonych w art. 121 § 2,"; 

2) w pkt 5, § 15 otrzymuje brzmienie: 

"§ 15. Przez pojęcie wynagrodzenia przypadającego 

skazanemu rozumie się kwotę, pozostałą po 
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dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia 

przysługującego składek na ubezpieczenie 

społeczne, kwoty na Fundusz Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej i kwoty na Fundusz 

Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz 

Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, 

stanowiącą podstawę do naliczenia zaliczki na 

podatek dochodowy od osób fizycznych."."; 

 

4)  art. 2 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r., 

z wyjątkiem art. 1a pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2011 r.". 

 

Poprawka sen. 
M. Augustyna 
poparta przez 
połączone komisje 

 



 
 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


