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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 84. posiedzeniu w dniu 3 lutego 2011 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych 
ustaw. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Grzegorz Schetyna 
 
 
 

u
Data publikacji



 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia 3 lutego 2011 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw1) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, 
z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

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

„1) potrąceń w wysokości 10 % wynagrodzenia przysługującego za pracę skaza-
nych 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 co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na 
podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego mie-
sięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej miesięcznej nor-
my pracy. W wypadku przepracowania niepełnej miesięcznej normy 
czasu pracy lub niewykonania pełnej miesięcznej normy pracy wyna-
grodzenie wypłaca się proporcjonalnie do ilości czasu pracy lub wyko-
nanej normy pracy. W razie zatrudnienia skazanego w niepełnym wy-
miarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie ustala się w kwocie pro-
porcjonalnej do liczby godzin zatrudnienia, biorąc za podstawę kwotę 
minimalnego wynagrodzenia za pracę.”; 

3) w art. 125 § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawio-

nych wolności oraz ustawę z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks 
karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, 
poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 
2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, 
poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, 
poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 
1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, 
Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 
1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, 
poz. 842 i Nr 182, poz. 1228. 
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„§ 1. Z przysługującego skazanemu 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.3)).”; 

4) w art. 218 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Tymczasowo aresztowany zatrudniony odpłatnie otrzymuje wynagrodzenie 
pomniejszone o kwotę potrąceń, o których mowa w art. 125 § 1.”; 

5) w art. 242 § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. Przez pojęcie wynagrodzenia przypadającego skazanemu rozumie się 
kwotę, pozostałą po dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia przysługują-
cego składek na ubezpieczenie społeczne, kwoty na Fundusz Pomocy 
Postpenitencjarnej i kwoty na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skaza-
nych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, stanowiącą pod-
stawę do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycz-
nych.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. 
Nr 123, poz. 777, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

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

„4) instytucja gospodarki budżetowej.”; 

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 Aktywiza-
cji”, 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.5)).”; 

                                                
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1957, z 2004 r. Nr 273, 

poz. 2703, z 2006 r. Nr 66, poz. 471 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.  
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1957, z 2004 r. Nr 273, 

poz. 2703, z 2006 r. Nr 66, poz. 471 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241. 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, 

poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 
2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, 
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3) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. 1. Środki Funduszu Aktywizacji przeznacza się na finansowanie działań w 
zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, a w szczególności 
na: 

1) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności 
oraz ochronę istniejących, 

2) tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezbędnej dla dzia-
łań resocjalizacyjnych, 

3) modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji, 

4) organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób 
pozbawionych wolności, 

5) organizowanie szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej i umie-
jętności poszukiwania pracy.  

2. Z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolno-
ści przedsiębiorcy zatrudniający te osoby otrzymują ze środków Fundu-
szu Aktywizacji ryczałt w wysokości 20 % wartości wynagrodzeń przy-
sługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności; wypłata ry-
czałtu następuje na wniosek tych przedsiębiorców. 

3. Ze środków Funduszu Aktywizacji mogą być przyznawane pożyczki 
bądź dotacje podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności. 

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
zasady oraz tryb finansowania działań, o których mowa w ust. 1, a tak-
że szczegółowe zasady, tryb i terminy wypłaty ryczałtów oraz udziela-
nia pożyczek i dotacji, jak również sposób i tryb dokumentowania wy-
datków na zatrudnienie osób pozbawionych wolności oraz wysokości i 
przeznaczenia pomocy wraz z wzorami dokumentów w tych sprawach, 
uwzględniając możliwości finansowe Funduszu Aktywizacji.”; 

4) art. 8a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8a. Zwolnienia określone w art. 6 oraz pomoc ze środków Funduszu Aktywi-
zacji 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 zosta-
ła o nich poinformowana przed podjęciem decyzji o pomocy na restruktu-
ryzację.”. 

 

                                                                                                                                             
poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, 
poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 
1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, 
Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 
1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, 
poz. 842 i Nr 182, poz. 1228. 
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Art. 3. 

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) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) w art. 67 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do 
naprawienia szkody w całości albo w części, a może na niego nałożyć obo-
wiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1–3, 5, 7a lub 7b, a ponadto orzec 
świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 lub nawiązkę oraz zakaz 
prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2. Nakładając na 
sprawcę przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy lub groźby bez-
prawnej wobec osoby najbliższej obowiązek wymieniony  w art. 72 § 1 pkt 7b 
sąd określa sposób kontaktu sprawcy z pokrzywdzonym.”;”; 

2) w art. 2:  

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

„2) potrąceń w wysokości 10 % wynagrodzenia przysługującego za pracę skaza-
nych zatrudnionych w formach określonych w art. 121 § 2,”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) w art. 242 § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. Przez pojęcie wynagrodzenia przypadającego skazanemu rozumie 
się kwotę, pozostałą po dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia przy-
sługującego 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 nalicze-
nia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.”.”. 

 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 8 marca 2011 r. 

 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 (-) Grzegorz Schetyna 
 
 
 
 
 

 

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

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 

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


