OFERTA ZATRUDNIENIA SKAZANYCH
Areszt Sledczy w Warszawie - Mokotowie zaprasza do wspolpracy w zakresie
zatrudnienia nieodplatnego oraz odplatnego osob pozbawionych wolnosci:

1. ZATRUDNIENIE NIEODPLATNE, w mysl art. 123a § 2 Kodeksu kame go

wykonawczego. Uprawnieni do zatrudnienia:
•

organy administracji publicznej

•

samorz¥iy terytorialne

•

organizacjy poZytku publicznego

•

instytucje charytatywne

Korzysci plyn~ce z zatrudnienia nieodplatnego:
•

zatrudruenie skazanych na podstawie skierowania do pracy najdogodniejsza forma zatrudnienia

eliminuj~ca

zatrudnionych przepis6w Kodeksu Pracy (z

zdecydowanie

koniecznosc stosowania wobec

wyj~tkiem

dzialu X - przepisy bhp oraz

dzialu VI - czas pracy);
•

brak zobowi~ait fmansowych zwi~anych z wynagrodzeniem zatrudnionych
skazanych;

•

mozliwosc zatrudnienia w pemym wymiarze godzin.

2. ZATRUDNIENIE ODPLATNE, w mysl

art.

121

§ 2 Kodeksu kamego

wykonawczego. Uprawnieni do zatrudnienia:
prowadz~ce jednoosobow~

•

osoby

•

Sp6ldzielnie oraz sp6lki

•

przedsiybiorstwa oraz firmy

dzialalnosc

gospodarcz~

Korzysci plyn~ce z zatrudnienia odplatnego
•

brak indywidualnych um6w

0

pracy

zwi~anych

z osadzonymi - praca na podstawie

skierowania do pracy;
•

zgodnie z art. 121 § 9 Kodeksu kamego wykonawczego, w stosunku do skazanych
zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy nie stosuje siy przepis6w prawa

pracy z

wyj~tkiem

przepis6w

dotycz~cych

czasu pracy i bezpieczenstwa i higieny

pracy;
•

skazanym zatrudnionym w pelnym wymlarze godzin przysluguje wynagrodzenie
zapewniaj~ce

osi~gniycie

co najrnniej minimalnego wynagrodzenia, przy czym

wynagrodzenie przysluguje skazanym tylko za faktycznie przepracowane godziny;
•

pracodawca nie odprowadza skladki zdrowotnej , nie rna r6wniez potrzeby wyplacania
zasilku chorobowego za okres przebywania osadzonego na zwolnieniu lekarskim;

•

zgodnie z

Rozporz~zeniem

Ministra Sprawiedliwosci z dnia 23.01.2012r., w sprawie

Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiyziennych
Zaklad6w Pracy, kontrahent moze wnioskowa6

0

wyplaty ryczahu w wysokosci 20%

(wynagrodzen brutto) z tytulu koszt6w zatrudnienia os6b pozbawionych wolnosci.

Przepisy reguluj~ce zatrudnienie os6b pozbawionych wolnosci:
•

Kodeks Kamy Wykonawczy z dnia 06.06.1997r.;

•

Ustawa 0 zatrudnieniu os6b pozbawionych wolnosci z dnia 28.08.1997r.;

•

Kodeks Pracy (dzial VI - czas pracy, dzial X - bezpieczenstwo i higiena pracy)

•

Rozpor~dzenie

Ministra

Sprawiedliwosci

z

dnia

09.02.2014r.

w

spraWle

szczeg6lowych zasad zatrudnienia skazanych.

Dotychczasowa praktyka wskazujy, iz zatrudnienie os6b pozbawionych wolnosci przynosi
zdecydowanie wiele korzysci dla
form~

zatrudniaj~cego,

a dla skazanych jest niezwykle

waZn~

resocjalizacji.

W przypadku zainteresowania w/w

ofe~

zapraszamy do kontaktu z funkcjonariuszem

do spraw zatrudnienia os6b pozbawionych wolnosci, celem om6wienia zasad wsp6lpracy pod
nr

tel.

22640

80

82,

22640

80

email: as_warszawa_mokotow@sw.gov.pl

84,

b~z

przeslanie

infonnacji

na

adres

