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W  odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2016r. nr IX.517.47.2016.TRo uprzejmie 

informuję, że w jednostkach penitencjarnych, wg stanu na dzień 31.12.2015r. 

przebywało 3 676 skazanych odbywających karę za przestępstwo określone w art. 

209§1 Kodeksu karnego z 1997r. Dodatkowo, w stosunku do 1638 osob 

wprowadzone zostały do wykonania prawomocne orzeczenia, w których kary 

wymierzono na podstawie art. 209§1 kk i bęaą one wykonywane w następnej 

kolejności.

Dane statystyczne dotyczące poziomu zatrudnienia osadzonych 

z zobowiązaniami alimentacyjnymi z lat 2013-2015 przedstawiają się następująco:

ROK

ŚREDNIA UCZ BA 
SKAZANYCH 

ZOBOWIĄZANYCH 
ALIMENTACYJNIE

ŚREDNIA LICZBA 
ZATRUDNIONYCH 

SPOŚRÓD 
ZOBOWIĄZANYCH

WSKAŹNIK % 
ZATRUDNIONYCH 

WOBEC 
ZOBOWIĄZANYCH

2013 13 595 3 416 25%

2014 13 451 3 626 27%

2015 (1 -XI) 13 054 3 796 29%

Zgodnie z nadesłanymi do zakładów karnych i aresztów śledczych nakazami 

egzekucyjnymi, w latach 2 0 1 3 -2 0 1 5  dokonywano następujących potrąceń:



ROK UCZBA POTRĄCEŃ KWOTA POTRĄCEŃ 
(W ZŁ)

ŚREDNIA RATA 
ALIMENTACYJNA 

(W ZŁ)

2013 40 550 8 731 938 215,41

2014 43 559 9 678 341 222,14

2015 (l-XI) 41 456 9 997 643 241,17

Dodatkowo przedstawiam również posiadane informacje na temat poziomu 

zadłuzenia osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych wg stanu na 

dzień 31.12.2015r.

RODZAJ
ZADŁUŻENIA

KWOTA ZADŁUŻENIA 
(W ZŁ)

LICZBA OSADZONYCH 
POSIADAJĄCYCH 

ZADŁUŻENIA

UCZBA
OSADZONYCH
ZADŁUŻONYCH

Alimenty zaległe 729 841 367 12 523 X

Alimenty bieżące 
(miesięczne)

8 171050 11 577 X

Inne zadłużenia 359 712 804 14 299 X

Ogółem X X 22 463

Informuję, że przy kierowaniu skazanych do zatrudnienia uwzględnia się 

dyspozycję zawartą w art. 122§2 kkw. Pracę zapewnia się przede wszystkim 

skazanym z zobov ązaniami alimentacyjnymi. Należy jednak podkreślić, że 

w procesie doboru i kwalifikowania osadzonych do pracy uwzględnia się również 

szereg innych czynników, m.in. względy bezpieczeństwa i porządku w jednostce, 

wykształcenie, kwaLiKacje i umiejętności zawodowe oraz konieczność niwelowania 

stwierdzonych u osadzonych deficytów. Służba Więzienna dysponuje obecnie 3800 

etatami kalkulacyjnymi zatrudnienia odpłatnego, co nie daje możliwości zapewnienia 

pracy wszystkim chętnym. Zarówno w jednostkach organizacyjnych Służby 

Więziennej, u kontrahentów pozawięziennych oraz w przywięziennych zakładach 

pracy występuje wiele stanowisk wymagających posiadania określonych kwalifikacji, 

umiejętności, czy wręcz uprawnień zawodowych. Najczęstszymi przyczynami



uniemożliwiającymi zatrudnienie osób odbywających karę pozbawienia wolności 

i posiadających zobowiązania alimentacyjne są:

1. Stan zdrowia i Konieczność SKierowania na leczenie, w tym także szpitalne.

2. Stwierdzone deficyty wymagajace zastosowania również innych niż praca 
oddziaływań penitencjarnych.

3. Konieczność objęcia terapią ze względu na stwierdzone uzależnienie.
4. Brak wyuczonego zawodu, kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz 

doświadczenia.

5. Konieczność skierowania do szkoły lub na kursy zawodowe celem 

uzupełnienia wykształcenia, bądź zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Pomimo występujących trudności, odsetek skazanych oDjętych oddziaływaniami 

resocjalizacyjnymi poprzez pracę stale wzrasta. Na podkreślenie zasługuje także 

fakt, że dodatkowo, ponad 2500 skazanych z zobowiązaniami alimentacyjnymi 

zatrudnionych jest w formie nieodpłatnej. Okres takiego zatrudnienia służy 

ną zęściej tch aktywizacji zawodowej oraz pozwala ocenić posiadane umiejętności.

Aktualnie trwają intensywne prace zespołu, utworzonego w porozumieniu 

z Mmisterstwem Sprawiedliwości mające na celu wypracowanie rozwiązań 

organizacyjnych i prawnych ukierunkowanych na rozwój zatrudnienia oraz objęcie jak 

najwiekszej liczby skazanych, w tym skazanych z zobowiązaniami alimentacyjnymi, 

zatrudnieniem w formie odpłatnej i nieodpłatnej.
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