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Szanowna Pani Przewodnicząco,
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r., w sprawie podmiotów,
w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
(Dz.U. Nr 56, poz. 544) zrezygnowano z dotychczas obowiązującego uprawnienia
zakładów, w których jest wykonywana praca skazanych, do ulgi w podatku dochodowym w
wysokości 50% kwoty określonej w § 11 ust. 1 tego rozporządzenia, tj. ustalonej w trybie
art. 58 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego (Kkw). Było to konsekwencją zmiany art. 58 §
4 Kkw, w którym skreślono upoważnienie Rady Ministrów do określenia takiej ulgi
z powodu niezgodności tego unormowania z art. 217 Konstytucji RP.
Niestety, to korzystne dla zakładów zatrudniających skazanych uregulowanie do
tej pory nie zostało wprowadzone do ustawy. Przeprowadzona w ten sposób likwidacja
ulgi w podatku dochodowym wpływa natomiast negatywnie na decyzje podmiotów, w
których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
Dotyczą one zarówno ograniczenia liczby skazanych przyjętych do pracy przez podmioty
określone w § 1 ust. 2, jak i gotowości przyjęcia skazanych do pracy przez podmioty,
o których mowa w § 13 cyt. rozporządzenia.

Na opisane wyżej konsekwencje likwidacji ulgi w podatku dochodowym
wskazywali przedstawiciele zakładów pracy, które zatrudniają skazanych, w trakcie
zorganizowanego w dniu 26 listopada 2004 r. pod patronatem Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy oraz Rzecznika Praw Obywatelskich seminarium na temat: „Nowe
wyzwania polityki karnej i społecznej. Praca społecznie użyteczna w m.st. Warszawie 
stan aktualny i perspektywy".
Mając na uwadze potrzebę tworzenia właściwych warunków do wykonywania kar
nieizolacyjnych, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o
Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) uprzejmie
proszę Pana Ministra o spowodowanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która przywróci
podmiotom wykonującym karę ograniczenia wolności oraz pracę społecznie użyteczną,
prawo do ulgi w podatku dochodowym.
Z pismem o podobnej treści zwróciłem się równocześnie do Przewodniczących
Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawstwa i
Praworządności Senatu RP.
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