Projekt: dnia 09 narca 201I r.

ROZPORZADZENTE.
MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI
z d n i a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. .0. 1.1. r. .
w sprawie FunduszuAktyvizacji Zawodowej Skazanychoraz Rozwoju
Przywigziennych Zakladriw Pracy

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu os6b
pozbawionychwolnoSci(Dz. U. Nr 123, poz. 777. z po2n. zm.t'1 zarzqdzasig, co
nastQpuie:

okreSla:
$ 1, Rozporz4dzenie
1 ) szczeg6lowe zasady, tryb i terminy wyplaty przedsigbiorcom ryczah6r'r' z tytulu
zwiqkszonychkoszt6wzatrudnieniaos6bpozbawionychwolno(ci;
2 ) szczeg6lowe zasady oraz tryb finansou'ania dziatah u' zakresie resocjalizacji
os6b pozbarvionych wolnoSci oraz udzielania dotacji i poZyczek podmiotom
zatrudniajqcym
osobypozbawionewolnoSci;
? ) spos6b i tryb dokumentowania wydatktiu' na zatrudnienie os6b pozba'rvionych
wolnoici oraz wysokoSci i przeznacz.en
ia pomocy wraz z wzorami dokumentou'
w tych sprawach.

l)

2)
3)

4)

jesl mowa o:
$ 2. Ilekroi w rozporzqdzeniu
ustawie - rozumie siEprzez to ustawp z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osob
pozbawionychwolno6ci;
Funduszu - rozumie sip przez to Fundusz Aktywizacji Zawodovvej Skazanychoraz
RozwojuPrzywipziennych
ZakladdwPracy,utworzonyna podstawieart.6a ustawy;
jednostce- rozumie sig przez to jednostkgorganizacyjn4Sluzby Wigziennej,kt6ra
skierowalaosobypozbawionewolnoricido zatrudnieniau przedsigbiorcy;
przedsipbiorcy rozumie siq przez to przedsipbiorcpw rozumieniuustawy z dnia

2 lipca 2004 r. o swobodziedzialalnoScigospodarczej(Dz. U. z 2010 r. Nr 220,
poz. 1447,Nr 182,poz. 1228i Nr 239,poz. 1593)l
5 ) ryczalcie - rozumie siE przez to
rycz,ahz tytulu zwigkszonych koszt6w zatrudnienia
os6bpozbawionychwolnoSci.o kt6rym mowa w art. 8 ust.2 ustawy.
'r
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skladadysponentorviFunduszu.za poSrednictwem
jednostki,
$ 3. 1. PrzedsiEbiorca
wniosek o wyplatQ ryczahu wedlug wzoru stanowi4cego zalEcznrk nr I do
rozporzqdzenia.
2. Wniosek o wyplatE rytczahl mo2e by6 zlohony pod warunkiem przekazamana
jednostki caloici Srodk6u'na wynagrodzeniaos6b pozbawionych
rachunekbankor.vy
wolnoSciza okresstanowi4cypodstawQ
do naliczeniaryczahu.
3. PrzedsiEbiorca
mo2esklada6wniosek.o ktorym mowa \\' ust. l. nie czE(ciejniz co
trzy miesi4ce.
4. Wnioski o wyplatp ryczahu sklada sig zachorvuj4cporzqdek chronologiczny
nastppujqcych
po sobieokresowstanowi4cych
podstawQ
do naliczeniarycz.ahu.

$ 4. L Do pienvszegowniosku o rvyplatgryczahu przedsiqbiorcazalqcza
l) potwierdzonekopie:
a) aktualnegoodpisuz wlaSciu.ego
rejestrualbo aktualnegoza3wiadczenia
o wpisic
do ewidencjidzialalno5cigospodarczej,
r.vystawionego
nie wcze(niejniZ 3 miesiqce
przedzloZeniemwniosku,
b) zaSwiadczenia
o wpisie do rejestrupodmiot6wgospodarkinarodowejREGON,
c) decyzjio nadaniunumeruNIP;
2) wystawione przez bank zadwiadczenieo posiadaniurachunku bankowego wraz
z podaniemnumerutego rachunku:
3) dokumentpotwierdzajqcy uprawnienieosoby skladajqcejwniosek do wystqpowania
w imieniu przedsiEbiorcy.
2. Przepisust. I stosujesig odpowiedniorv-przypadkuzmiany danych lub sposobu
reprezentacj
i przedsiqbiorcy.
3. Na Zqdaniejednostki lub dysponentaFunduszuprzedsipbiorcaprzedstawiainne
dokumenty,niezbgdnedo dokonaniaweryfikacji,o kt6rej mowa w $ 5 i $ 6.

\\'tenninie nie dluZszymniz l0 dni roboczychod
iest zoboq'i4zana.
$ 5. l. Jednostka
dnia otrzymaniawnioskuo ryczah:
I ) sprawdzicpod u'zglgdem fbrmalnym i rachunkou.ymoraz potwierdzi6:
a) zawarte we wniosku dane identyfikujqceprzedsigbiorcE.
a w szczeg6lnoSci
ich
zgodnoSd z danymi zawartymi w dokumentach okre6lonych w $ 4 oraz
w podpisanei z przedsiqbiorc4umorvie o zatrudnienie os6b pozbawionych
wolno(ci.
b) wykazanewe wniosku kwoty wynagrodzef przysluguj4cychosobompozbawionym
wolnodci.
c) przekazanie przez przedsigbiorcp caioSci Srodk6rv na wvnagrodzenia osob
pozbawionychwolnoSciza okresstanou,i4cy
podstawgdo naliczeniaryczallu;

J

2) przeslac wniosek wraz z dokumentami. o kttirych mowa w $ .{, dysponentowi
Funduszu.
2. W przypadku stwierdzenia brak6w lub bl9d6w we u'niosku, o kttirym mowa
* ust. l,jednostkazwracawniosekprzedsigbiorcy
w celu ich usunigcia.

$ 6. l. Po otrzymaniuwnioskuo u'yplatpryczaftudysponentFunduszu:
1) ustalakwotQprzyslugujEcego
ryczaltu;
2) przekantje ustalonq kwotp przysluguj4cego ryczahu na rachunek bankowy
przedsipbiorcyw terminie nie dluZszymniz 30 dni od dnia otrzymaniaz jednostki
kompletnegoi prawidlowo wypelnionegorvniosku.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowoSci dysponent Funduszu, 7,a
jednostki.zwracawniosekprzedsiqbiorcy
poSrednictwem
w celu ich usuniEcia.

S 7. l. Udzielenie dotacji lub poZyczki nastppuje na wniosck podmiotu
zatrudniajqcegoosoby pozbawione wolnoici. Wz6r rvniosku stanowi zal4cznik nr 2
do rozporz4dzenia.
2. Dotacjalub poZyczkamoZeby6 udzielonapodmiotowi,kt6ry rv okresie24 miesiEcy
kalendarzowych,
poprzedzajqcych
miesi4czloisnia wniosku,zatrudnialnieprzerwanie
osoby pozbawionewolno6ci. a kwota wynagrodzeriprzysluguj4cychza te miesiqce
osobom pozbawionymwolnoici, stanowila co najmniej 120-krotnoSiminimalnego
wynagrodzenia za pracQ, obowiqzujqcego u' dniu zlo2enia u'niosku. Przerwy
w zatrudnianiuostlb pozbawionychwolnoSci nie przekraczaj4cel4cznie 45 dni
roboczychtraktujesig na r6wni z okesem zatrudnienia.
3. Podmiot. kt6ry otrzymal dotacjq lub poZyczkE,jest zobon'i4zany do zatrudniania
os6b pozbawionychwolno5ci przez okres ina zasadachokreSlonychw umowie,
o kt6rej mowa w g 10.

$ 8. 1. Dotacja mo2e by6 przyznanado wysokoScinie przekraczaj4cejkosztorysorvej
rvartoSciprzedsipwziEcia
lub do wysokoSciponiesionychnaklad6u,.
2. Przyznaniedotacji moZe byi uzaleZnioneod czg6ciowego zaangazowaniairodkdw
wlasnych podmiotu zatrudniaj4cegoosoby pozbawione wolnoSci w realizacjg
przedsiEwzigcia
okreSlonego
we wniosku.
3. Dysponent Funduszu moie uz,ale2ni(,przyznanie dotacji od wniesienia przez
podmiot zatrudniaj4cy osoby pozbawione wolnodci zabezpieczeniazwrotu dotacji.
w razie wykorzystaniajej niezgodnie z celem jej przlznania, w szczeg6lnoSci
w formie porgczenialub gvvarancj
i bankowej,weksla, cesji praw lub ustanouienia
zastawureiestrowego.

+

4. Dotacja moZebyi udzielonana zrefinansou,anie
kosztowprzedsigwzigcia
w caloici
b4dZrv czgScizrealizowanego.
5. Wyplata dotacji nastppujejednorazou'olub w transzach,w terminie okreSlonym
w umowie.o kt6rei mowa w $ 10.

qcej75%owartoSci
$ 9. l. PozyczkamoZeby6 udzielonado wysokoScinie przekraczaj
kosztorlsoue.jprzedsiguzigcia.
2. Dysponent Funduszu mo2e uzale2nii przyznanie po2yczki od wniesienia
przez podmiot zatrudniaj4cy osoby pozbarvioncwolnoici zabezpieczeniajej splaty,
w szczeg6lnoSci
w formie porpczenialub gwarancjibankowej,weksla,cesji praw lub
ustanowienia
zastawurejestrou
ego.
3. Pol.yczkaze Srodk6wFunduszujest nieoprocentowana.
4. Wyplata po2yczkinastgpujejednorazou'olub rv transzach.w terminie okre(lonym
w umowie,o kt6rcj mowa w $ 10.

S 10. l. DysponentFunduszu,udzielaj4cdotacji lub poLycz.ki,zawieraz podmiotem
zatrudniajqcym
osobypozbawionewolnoici umowQ.
2. Przedzawarciemumowy. na 24daniedysponentaFunduszupodmiot zobowi4zanl'
jest dostarczyidokumenty.o kt6rychmowa w $ 4 ust. I pkt l.

$ 11. 1. Podmiot,z kt6rym zostalaza\yartaumowa.jest zobowi4zanydo:
l) prowadzenia wyodrgbnionej ervidencji ksiggowej otrzymanych Srodk6u' oraz
dokonywanychz tvch irodk6w wydatk6w;
2) sporzEdzeniai przekazania dysponentowi Funduszu, w terminie 15 dni od dnia
zakoficzenia realizacji przedsigwzipcia. rozliczenia wykorzystania otrzymanych
irodk6rv w zakresierzeczowym i finansowym,z zaslrze2eniemusI. 2.
2. Na Z4daniedysponentaFunduszu.podmiot wnioskujqcy o przyznaniedotacji
na zrefinansowanie
koszt6wprzedsigu'ziqcia
przedstawiarozliczenie,
zrealizowanego
o ktcirym mowa w ust. 1 pkt 2. przedzaq'arciemumowy.
3. Dysponent Funduszujest uprawniony do kontroli podmiotu, o kt6rym morva
w ust. 1, w zakresieprawidlowo6ciwydatkowaniadotacji i po2yczekotrzymanych
z Funduszu.

S 12. l. Na uzasadnionywniosek podmiotu,o kt6rym mowa w $ 11 ust. 1, mo2na
w szcze96lnoSci:
1) odroczy6termin splatypo2yczki:
2) zamieni(poZyczkqw caloScilub rv czpScina dotacjgl
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3) prolongowai termin realizacji przedsigwzigcia oraz przedlo2enia rozliczenia
wykorzystaniaotrzymanychSrodk6w,o kt6rychmowa w $ 11 ust.1pkt 2.
2. Zmiany,o kt6rychmowa w ust. l. wymagaj4zmianyumowy.

$ 13. l. Podmiot"kt6ry wykorzystal dotacjg lub poZyczkqniezgodniez celem jej
przyz.nania,j est zobowiEzanydo jej zwrotu wraz z odsetkamiw wysokoSciokre6lonej
jak dla zalegloScipodatkowych,w terminie 15 dni od dnia stwierdzeniatakiego
uykorzystania.
2. Zwrotowi podlega ta czqSi dotacji lub poZ-vczki.kt6ra zostala wykorzystana
niezgodniez celemjej przyznania.
3. Odsetki od dotacji lub po2yczkipodlegaj4cejzwrotowi naliczasig, pocz:pvszyod
dnia ich przekazaniana rachunekbankou.ypodmiotu.

$ 14. Podmiot, kt6ry wykorzystal dotacjg lub poZyczkq niezgodniez celem jej
przyznaniai pomimo wezwania nie dokonal jej zwrotu wraz z nale2nymi odsetkami.
traci na okres I roku prawo do ubieganiasig o udzieleniedotacji lub poZyczki
z Funduszu.

wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia2).
S 15. l. Rozporz4dzenie
z zaslrze2eniemusI. 2.
2. Ryczah, o kt6rym mowa w $ 4. wyplaca sig poczqwszy od *ynagrodzeh
przyslugujqcych
osobompozbawionymwolnoSciod dnia 8 marca201I r.

M I NI S T E RS P R A W I E D L I W O S C I

" Niniejsze rozporzqdzeniebylo poprzedzonerozporzqdzeniemMinistra Sprawiedliwosci z dnia 1 czerwca
2005r. w sprawieFunduszuRozwojuPrzywigziennvch
Zaklad6wPracy(Dz. U. Nr 103,poz.869).

UZASADNIENIE

Projektowanerozporz4dzeniestanowi wypelnienie delegacjinaloZonejna Ministra
SprawiedliwoSciprzez ustawQz dnia 3 lutego 201I r. o zmianie ustawy Kodeks
karny wykonalvczy oraz niekt6rychinnych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 202). Ustawa,
zmieniajqcaprzedewszystkimKodekskamy wykonawczy.zostalauchwalonau' celu
dostosowania
systemuprawa do wyroku TrybunaluKonstytucyinegoz dnia 23 lutego
2010 r. (sygn.akt P 20109),stwierdzajqcego
niezgodnoSiprzepisuart. 123 Q 2 zdanie
pierwszeKodeksukarnegowykonawczegoz Konstytucj4RzeczypospolitejPolskiej.
Zmiana przepis6w polega na zagwaranto$'aniuuzyskiwania przez osobl' pozbau'ione
wolnodci co najmniej minimalnegowynagrodzeniaza pracg (w poprzednimstanie
prawnym skazani uzyskiwali polowg tej krvoty). No*'elizacja nie sprowadzilasiE
jednakZe tylko do uwzglpdnienia bezpodrednich skutk6w orzeczenia Trybunafu
Konstytucyjnego, lecz r6.rvnieZ zaklada stworzenie mechanizm6w sprzyjaj4cych
tworzeniu nou'ych miejsc pracl' dla os6b pozbau'ionychwolnoSci. Zapisy takie
za:wiera zmiana do ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu os6b
pozbawionychwolnoSci.po3wigconejzagadnieniomzu'i4zan1'mz organizovvaniem
pracy dla skazanych.Wy2sze koszty pracy Swiadczonejprzez osoby pozbarvione
wolnoSci, a w efekcie T.naczqcyspadek jej atrakcljnodci z punktu widzenra
pracodawc6w,wymagaly wprowadzenianowych rozwiqzah. W miejsce istniejqcego
Funduszu Rozwoiu Przywigziennych Zaklad6w Pracy r.vprowadzonoFundusz
Aktyrvizacji Zawodowej Skazanychi Rozrvoju PrzywipziennychZaklad6w Pracy,
zwany dalej ..Funduszem''.W intencji ustawodawcy ma to byi instrument
dostarczaj4cy
zachgtdla przedsigbiorc6w,
ktorzy zatrudniaj4skazanychlub zdecydujq
sig w przyszloScina zaof'erowanieim pracy'.Srodki nowego Funduszumaj4 byi
przeznaczanena pomoc adresowan4 do - og6lnie rzecz biorqc - "podmiot6w
zatrudniajqcychosoby pozbawionewolno(ci". a przybierajqcqtak jak dot4d postai
poZyczekbqdZ dotacji. Poprzednioz tej fbrmy pomocy mogly korzystai jedynie
przywigziennezaklady pracy, u ymienione w art. 3 ust. 2 ustawy. Dodatkowo
znowelizowanaustawa o zatrudnianiu oscib pozbawionl'ch wolnoSci przewiduje
vr,prowadzenierekompensat,vdla przedsiqbiorc6w z tytulu zvr,.ipkszonychkoszt6w
zatrudnienia os6b pozba.r,r'ionych
wolnoSci, spou'odowanychrealizacjq u.yroku
Trybunalu Konstytucyjnego
rvczah w rvysoko(ci 20% r,r'artoSciwynagrodzeri
przysluguj4cych
zatrudnionymosobompozbawionymwolnoSci.
Wyplaty z Funduszu (przeznaczonena ryczahy. dotacje i pozyczki), zgodnie
z nowymi zapisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu os6b
pozbawionychwolnoSci.bgd4 finanso.rvane
ze irodk6w pienipznych,pochodz4cych
m.in. z potrqcef25% wynagrodzef,przyslugujqcych
skazanym.
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Poniewa2wprowadzenierekompensat
dla przedsiqbiorc6w.
zatrudniaj4cych
osoby
pozbawionewolnoici oraz inne niz do tej pory okreSleniekrpgu podmiot6w.kt6re
mog4 korzysta6 ze u'sparciarv postaci dotacji i poZyczekz Funduszuwymaga
ustalenia ram, w jakich mog4 byi przyznau'ane,wprowadzono do ustawy
o zatrudnianiu os6b pozbawionych wolno6ci upow-aZnieniedla Ministra
Sprawiedliwo5cido doprecyzowaniatych kwestii, w szczeg6lno6cipo to, by
zagwarantowanebylo racjonalnei efektywnegospodarowanieSrodkamiFunduszu.
Na podstawieart. 8 ust 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o zatrudnianiuos6b
pozbawionychrvolnoSci,w brzmieniu nadanym ustaw4 z dnia 3 lutego 20ll r.
Minister SprawiedliwoSci
winien okreilii szczeg6lowezasadyoraz tryb finansowania
dzialaf w zakresieresocjalizacjios6bpozbawionychwolnoSci.o kt6rych mowa w art.
8 ust. 1 ustawy, a takle szczeg6lowezasady,tryb i terminy wyplaty ryczah6w oraz
udzielania po2yczeki dotacji, jak r6wnieZ sposobi tryb dokumentowaniawydatk6w
na zatrudnienieos6b pozbawionychwolno6ci oraz wysoko(ci i przeznaczeniapomocy
wraz z wzorami dokument6rvw tych sprawach.urvzglgdniajqcmo2liwoSci finansowe
Funduszu.
Zgodnie z delegacj4 ustawowq. w projekcie rozporzqdzenia Ministra
SprarviedliwoSciokreSlonoszczeg6lowezasadyoraz tryb i terminy wyplaty ryczalt6rv
jesl na
oraz dotacji i poZyczek.Pomoc w postacidotacji i poZyczekprzeznacz.ana
finansowanie dzialaf wskazanych w art. 8 ust. I ustawy, natomiast ryczalt sllzy
wyr6wnaniuwy2szychkoszt6wzatrudnieniaskazanych.
l. Od $ 3 do $ 6 opisanotryb. zasadyi terminy uyplacaniaprzedsigbiorcy
ryczahu.
Ryczalt, zgodnie z zapisem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 28 sierpnia
1997r. o zatrudnianiuos6b pozbawionl'chwolnoSci.bpdziewyplacanyna wniosek
przedsigbiorcy.W projekcie wymienione zostaty dokumenty,kt6re do pierwszego
rvniosku o wyplatq ryczaltu zobou'i4zany bpdzie dolqczyi przedsiqbiorca,w celu
dokonaniaiego weryfikacji. Proponujesig, aby sprawdzeniapoprau.noScidanych
zawartych we wniosku z tymi dokumentami oraz zawarl4 umo\4'q pomipdzy
przedsipbiorcq a jednostkq organizacl'jn4 Slu2by Wigziennej dokonywai u, tej
jednostce,kt6ra bezpoSredniozawiera umowp o zatrudnianiuos6b pozbawionych
wolnoici. Jednostkadokona r6u,'nie2kontroli wywi4zywania sip przedsiEbiorcy
z przekazywaniaSrodk6u' z tytulu wynagrodzeniaskazanychna rachunek bankowy
jednostki. Zgodnie z projektem, rvniosek.po zweryfikowaniu zostanieprzeslany
dysponentowi Funduszu.
jq przedsigbiorcl.
i przekaZe

kt6ry

ustali

kwotg

przysluguj4cego

ryczahu

Wskazane w projekcie rozporz.4dzenia terminy gwarantuj4 rzetelnoSi
przeprowadzeniaprzez jednostkg i dysponentaFunduszuwskazanychw projekcie
czvnnoSci.

Do projektu rozporz4dzenia dol4czono rvz6r wniosku o wyplatQ ryczahu
(zalqczniknr l).
2. W $$ od 8 do 14 zawarto szczeg6lowy opis trybu udzielania dotacji
i poZyczki (na wniosek podmiotu zatrudniaj4cegoosoby pozbawione wolnoSci),
warunki, jakie musz4 byi wypelnione przez podmiot zatrudniaj4cy skazanych,
maksymalnewysokodcidotacii i po2yczekw odniesieniudo realizowanegozadania,
spos6b ich wyplaty, spos6b prowadzonej ewidencji otrzymanych Srodk6rv oraz
gwarancjezwrotu dotacji (w przypadkachwskazanychw projekcie) i splaty poZyczki.
Wskazanotakze prawa i obovvi4zkipodmiotu,ubiegaj4cego
sig o udzieleniepomocy
w formie dotacji bqdZ po2yczki. r,r' tym zakres jego odpowiedzialnoici z tytulu
wykorzystaniadotacjilub po2yczkiniezgodniez celemjej przyznania.
Proponuje sip, aby dysponent Funduszu.udzielaj4c dotacji lub poiryczki, zawarl
z podmiotemzatrudniajqcym
osobypozbawionewolnosciumowQ.
Do projektu rozporz4dz.eniadolqczono rv'zorwniosku o wyplatp dotacji/po2yczki
(zalqczniknr 2).
3. Projekt zawiera ponadtodefinicje pojpi, u2ytych w rozporz4dzeniu(g 2).
4. Zakladasig, 2e projekt wejdzie w 2ycie w terminie 14 dni od daty ogloszenia.
z zastrzeZeniem,2e wyplata ryczahu z tytulu zu'iEkszonychkoszt6w zatrudnienia
przyslugiwaibEdzieza okresod dnia 8 marca20Il r., tj. dnia wejSciaw 2ycie ustawy
z dnia3lutego 2011 r. o zmianieustawy Kodekskarny wykonawczyorazniekt6rych
innych ustaw.
Projekt nie zavtieraprzepis<iw,technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji
zgodnie z trybem przewidzianymw rozporzqdzeniuRady Ministr6w z dnta23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobufunkcjonou'aniakrajowego systemu notyfikacji norm
i akt6wprawnych(Dz. U. Nr 239,po2.2039orazz2004r. Nr 65, poz.597).
Projekt zostaniezamieszczonyna stronie internetowejBiuletynu Informacji
PublicznejMinistersnvaSprawiedliwoSci,
zgodniez art. 5 ustaw,vz. dnia7 lipca 2005
r. o dzialalnoSci
lobbingowejw procesiestanowieniaprawa(Dz. ll. Nr 169,poz. 1414
orazz 2009r. Nr 42, poz. 337)
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OCENA SKUTKoW REGULACJI
l. Konsultacje spoleczne.
Projekt skonsultowano z zatrudniaj4cymi osoby pozbawione wolnoSci
przedsiEbiorstwamipafstrvowymi i instl,tucjami gospodarkibudzetowej,
dla kt6rych
organemzaloZycielskim
j estMinister Sprawie<IliwoSci.
w trakcie konsultacji zdecydowanawigkszos6wskazanychpowyzej podmiot6w nie
wniosla uwag, b4dZ zaopiniowala projekt pozytywnie. Wniesione uwagi zostaty
uwzglpdnione.
2. Podmioty na ktrire oddzialuje regulacja.
Niniejszaregulacjaoddziaiujena sferg 2ycia gospodarczego.
Regulac.iara ma tak'e
zastosowanie wobec populacji osadzonych w zakladach karnych i aresztach
Sledczych,
3. Wplyw regulacji na sektor finans6w publicznych.
wejdcie w 2ycie rozporzqdzenianie spowoduje skutk6w finansowych dra budzetu
Pafstrva.
4. Wptyro regulacji na rynek pracy, konkurencyjno56 gospodarki
i przedsipbiorczosd,w tym na funkcjonowanie przedsigbiorstw, oraz sytuacjg
i rozw6j regionalny.
Wprowadzenie rv Zycie nowych zapis6w moZe miei wptyw na sytuacJQ
i rozw6j regionalny oraz na konkurency.jnoSi gospodarki. poprzez $.zrost
zainteresowaniamozliwo(ciq uzyskania przez podmioty zatrudniaiqce osoby
pozbawionewolnosciczpsciowegozwrotu koszt6wzatrudnieniaskazanych.w
chwili
obecnejnie jest moZliweprognozowanie
skali tegozjawiska.
5. ZgodnoS6projektu rozporz4dzeniaz prawem Unii Europejskiej:
Przedmiotrozp<trzqdzenia
nie jest objpty zakresemprawa Unii Europejskie.j.

Zal4cznik N 1

Wnioseko wyplatQryczaftuz tytulu zwigkszonychkoszt6wzatrudnieniaos6b pozbawionychwolno6ci
Po&trra prawna:

Art I ult 2 udawy z dnlr 28 d6.pnie 1997 .. o z*udnianlu oe6b poubadonych wolno6ci (Dr. U. Nr 123, p@. 777,
r p6tn. zm.)
P.zedehllo.ca, ]C6nmu na podstawls a 8 u3t 2 Gtawy prz$luguJe ryczatt z tl^t tu zwlQbzonych kGzt6w
zstudnlenla c6b lpEbawlonych wolno6ci.
Dyt€kbr GeneralnySftdby Wi?zicnnoj - Contralny Zar.4d SIL*by Wiezlennej, ul. Rakowiecka37A 02621 WaEzanra.

Skltdajecy:
Adrt.ltl

A. Daneldenffikacyine przed:Qbiorcy:
A.1.Nazwaiadres siedziby(miejscazamieazkania)
pzedsiebiorcy
,I. REGON

2.NIP

3. Pelnanazwaprzedsiebiorcyr

4- Skr6cona nazwa przedsiebiorcy

5. Kod pocztowy
L____t__J-

|

6. Miejscowosd

7. Ulaca

8. Nrdomu

I

10. Telefon'z

1 1 .F a k s

12. E-mai13

13. Forma prawna

A.2. Adres do korespondencjiprzedsigbiorcya

B. Wniooeko wyphte ryczaltu
19.Okres,kt6Bgo dotyczywniosek
od miesiEca |

20.Celwniosku

21. Naleinakwotaryczaltu

roku
|

|

roxu

do miesiaca L____t_J

D

Dotyczqcywyplatyryczaltu

D

Korygujqcy

22. Rachunekbankowyprzedsiebiorcy,na kt6ry ma by6 przekazanyryczaft:
|
L____.1____.t

|

|

|

|

|

|

|

|

|

pzyslugujlce osobompozbawionymwolnogciza okres obj€tywnioskiem(wynikajecez tist ptacr:
23.Wynagrodzenia

i Nalezypodacpelna
nazweprzedsrebrorcy
ujawnionqw odpowiednim
rejestrzetubewidencli.
' Nalezpodac
wlasowynumerkterunkowv
mtetscovlosc
3 Nalezypodad
adrese-mailowyosobywyznaczonel/odpowredzralnel
za kontaktyz dysponentem
Funduszu
' Nale2y
jest innynjz adressiedzibypzedsiQbiofcy
wypelniijezeliadresdo korespondencji

9. Nr lokalu

24.Oswiadczam.
te:
- danezawartewe wnioskus4 zgodneze
-

stanemprawnymi faktycznym,

pzekazdem na rachunek bankowy jednostki calo66 5;odk6w
ria wy'nagrodzenia os6b poubawionych wolnogci za okres objQty
Jestem Swiadomy(a)odpowiedzialnosci karnej za zeznanie nieprawdy lub
zataienie praMy.
26. lmie, nazwiskoipodpis przedsiebiorcylub osoby upowainionej
t

/

t

l

r

t

r

t

l

c' lnformacja.jodno6tki o-lganizacyjneislutby wigziennej,za poG_rudnictwem
kt6rci wniCer prrckazlwanyisst
dysPonentowiFunduszuAktywizacjiZawodowejsiozanyih o;tr Rozwoju#yrie"6;;ffi
z.ktad6u,pracy

Potwierdza. ie:
zawarte we wniosku dane identyfik^uj4c.e-przedsiqbiorcQsE zgodne
z danymi zawartymi w podpisanej z pzedsiebiorc.l umowie
o zat.udnienieos6b pozbawionychwolno6ci:
wynagrodzenia przyslugu.iace zatrudnionym u przedsiebiorcy osobom pozbawionych
wolnosci za okres oblety wnioskiem wyniosty
|

|

|

|

I

|

|

|

tdt

I

q

przedsiQbiorca
pzekazal na rachu-nekbankowy
iednostki calosc 6rodk6w na wynagrodzeniaos6b pozbawionychwolnosci za okres
obiQtywnioskiem,stanowiacypodstawQdo nalicz'enia
ryczaftu.
2. Miejscowo66, data

3. lmie,nazwiskoi podpisosoby reprezentujecei
jednostkelub osoby upowaznionel

D. Decy:ja dFponenta Funduszu
'1.Nale2na

kwota ryczaltu

2. Ryczaltwyp.lacony
wczesniejza okres
ob.ietywnioskiem

3. Kwotaryczaltudo wyplaty

Podpis kierownikakomorki organizacyjnejCent.alnego
Zaeqdu Stu2by Wiqziennej oOslugulqcl.i Fundusz

Przyznqqi zatwierdzamdo wyplaty ryczaltw kwocie
ol(reslonejw poz.3.

5. Podpis dysponentaFunduszu

5 Nalezpodac
wlasciwynumerkterunkowy
mtejscowoscl
" Nale2ypodacadrese-mairowy
osobywyznaczonej/odpowiedziarnej
za kontaktyz dysponentern
Funduszu

Zalqcznik N 2

Wniosek o udzieleniedotacji / po2yczkil
Po&tam pnrnar
Stltdal*y:
Ad|t.{:

Art 8 ust, 3 ustawy z dnL 28 slsrpnle tgtz r. o zatrudnlaniu os6b pozbawionych wolno6cl (Dz. U. t{r 123, W- 717,
z p6tn, an.).
Podmlot zaft(hahcy oaoby p@bawionewolno6ci,
Dyrcktor Gsneralny s|dby Wlezlennoj- CentralnyZarrld $dby Wi?ziennoj,ul. Rrkwlocke 37A,02.521Warlzaw.

A.1. Nazwai adres siedziby(miejscazamieszkania)podmiotu
1. REGON

2,NIP

3. Pelna nazwa Dodmiotu'

4. Skr6cona nazwa Dodmiotu

5. Kod pocztowy

'lO. TeleIon3

6. Miejscowo56

8. Nr domu

7. Ulica

1'1.Faks

9. Nr lokalu

'12.E-mail'

13. Forma prawna

A.2. Adres do korespondencjipodmiotu5

81. Wskazaniezadaniazgodniez art. I ust. 1 ustawy.

82. Opis zadania uwzglgdniajqcytermin, cykl i miejsce realizacji, cel, zasiqg
terytorialny,liczbeuczestnik6winnewa2ne,zdaniemwnioskodawcyinformacje.

....

83. Okre6lenieprzewidywanych(uzyskanych)rezultat6wprzedsiqwziqcia.

..''...'......'..''....''........''...''...........'...'''....'.....''......'....
1 Niepotzebne
skreslie.
' NaEiy podai pe{nanazwQpodmrotu
ulawnionE
w odpowiednirn
relestrzetobewidencji.
' Nalei podaawlaScwynumer
kterunkowy
mtelscowosci.
" NalezypodaCadrese-mailowyosobywyznaczonej/odpowiedzialnej
za kontaktyz Dysponentem
Funduszu.
" Nalezywypelniijezeliadresdo korespondencji
jest innyniZadfessiedzibypftedsiebiorcy.

2

c 1 . Prefiminarz calkowitych koszt6w zadania, uwzgtgdniaiqc
y 2r6drafinansowania
wraz z harmonogramemrealizacji.

c2' wnioskowana kwota.dohili t po2yczki6,spos6b jej wypraty oraz proponowane
zabezpieczenie
zwrotu.

c.2.1.

.Proponowanyharmono€ramsprat poiyczki z okresreniemwysokosci rat
i terminukarencjisplatyt.

D' o6wiadczenieo spernieniuwymog6w,o kt6rychmowaw

s 7 ust. 2 rozporz4dzenia.
Niniejszymoswiadczam,2e w okresie24 miesiecykarendarzowych,poprzedzaiqcych
miesiqczlo2eniawn.iosfu,zatrudniarem
nieprzeru,tanie
osobypoz'bawionewotnosci,
a kwota wynagrodzehprzysrugui4cychza te miesiqce'osoboi jozbawionym
wolnosci, stanow a co najmniej 121-krotnosi minimarnegowynagrodzeniaza
pracq' obowiqzuiqcegow dniu zro2eniawniosku. w okresiepowyzizym prze^y
w zatrudnianiu osob pozbawionychwornoscinie przekraczaly'tqcinie 4s dni
roboczvch.

3. lmie,nazwiskoi podpisosobyreprezentujqcej
podmiotlub o"oby ,po*"2n,one1

'Niepokzebne
' Wypelniaa skreslia
wytqcznie
w pEypadku,gdywniosekdotyczyudzielenia
pozvczki

