MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI - CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ - Warszawa ul. Rakowiecka 37a
Pieczęć nagłówkowa

Okręgowy Inspektorat
Służby Więziennej
w ……………...

MS ZK-2

MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
O ZATRUDNIENIU
TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH
SKAZANYCH I UKARANYCH
Numer statystyczny REGON

ZBIORCZE

data:
raz w miesiacu do 2. dnia za miesiąc poprzedni

L.dz.

Dział 1. Zatrudnienie ewidencyjne osadzonych (w dniu sprawozdawczym)
Wyszczególnienie

Ogółem (wiersz 02 + 13 + 20)

01

ogółem zatrudnieni odpłatnie (wiersz 03 do 11)

02

przywięzienne przedsiębiorstwa państwowe

03

przywięzienne spółki akcyjne lub spółki z o.o.

04

instytucje gospodarki budżetowej

05

produkcja nakładcza

06

kontrahenci pozawięzienni

07

umowa o pracę

08

umowa zlecenie, umowa o dzieło

09

inna podstawa prawna

10

prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych SW

11

wiersz 11 w przeliczeniu na pełnozatrudnionych

12

ogółem zatrudnieni nieodpłatnie (wiersz 14 do 19)

13

z wiersza 13

prace na cele społeczne na rzecz podmiotów i instytucji wymienionych w art.
123a§1kkw, pkt 1-4 (do 90 godz. mies. i powyżej)

14

prace na cele społeczne na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 56§3
kkw oraz innych organizacji pożytku publicznego

15

prace porządkowe oraz pomocnicze - art. 123a §1 kkw na rzecz
jednostek organizacyjnych SW (do 90 godz. mies.)
prace porządkowe oraz pomocnicze na rzecz jednostek
organizacyjnych SW - art. 123a §2 kkw

17

przywięzienne przedsiębiorstwa państwowe na podstawie art.
123a§3 kkw

18

instytucje gospodarki budżetowej na podstwie art. 123a§3 kkw

19

ogółem niezatrudnieni (wiersz 21 do 25)

z wiersza 20

16

20

poza terenem

21

II sprawy

22

niezdolni do pracy

23

brak pracy

24

inne przyczyny

25

Skazani zdolni do pracy

26

Ogółem
(r. 2 i 3)

Tymczasowo
aresztowani

Skazani
i ukarani

1

2

3

miesiąc:

Dział 2. Zatr udnienie osadzonych w miesiacu r ozliczeniowym
Liczba zatrudnionych
Wyszczególnienie

Ogółem (wiersz 02 do 08)

02

przywięzienne spółki akcyjne lub
spółki z o.o.

03

instytucje gospodarki budżetowej

04

zatrudnienie
nieodpłatne

2

tymczasowo
aresztowani

skazani
i ukarani

3

4

Liczba
rob/godz
(w tys.)

Fundusz płac
brutto (w zł)

5

6

05

kontrahenci pozawięzienni

06

umowa o pracę

07

prace porządkowe oraz pomocnicze na
rzecz jednostek organizacyjnych SW

08

prace porządkowe oraz pomocnicze - art.
123a §1 kkw na rzecz jednostek
organizacyjnych SW (do 90 godz. mies.)
prace porządkowe oraz pomocnicze na
rzecz jednostek organizacyjnych SW - art.
123a §2 kkw
prace na cele społeczne na rzecz
podmiotów i instytucji wymienionych w art.
123a§1kkw, pkt 1-4 (do 90 godz. mies. i
powyżej)
prace na cele społeczne na rzecz
podmiotów, o których mowa w art. 56§3
kkw oraz innych organizacji pozytku
publicznego

1

z rubryki 1 :

01

przywięzienne przedsiębiorstwa
państwowe

zatrudnienie
produkcja nakładcza
odpłatne

Ogółem
(r. 3+4)

Rubryka 5
w przelicz. na
pełne etaty

09
10
11
12

przywięzienne przedsiębiorstwa
państwowe na podstawie art. 123a§3 kkw

13

instytucje gospodarki budżetowej na
podstwie art. 123a§3 kkw

14

umowa o dzieło, umowa zlecenie

15

inna podstawa prawna

16
Liczba rob./godz.w m-cu rozliczeniowym

Dział 3. Zobowiązania alimentacyjne osadzonych.
Wyszczególnienie

Liczba zobowiązanych
Ogółem

w tym
zatrudnieni

Liczba potrąceń

Kwota potrąceń
(w zł)

1

2

3

4

zobowiązani z mocy wyroku (zajęcie egzekucyjne w jednostce SW)
* w rubryce 3 podaje się liczbę osadzonych, wobec których dokonano potrąceń alimentacyjnych

Dział 4. Obciążenia administracyjne respondentów

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na:
przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
wypełnienie formularza

Sprawozdanie sporządza funkcjonariusz lub pracownik odpowiedzialny za zatrudnienie osadzonych według stanu o godz. 24.00, ostatniego dnia miesiąca, przy czym dane do działu 2 i 3 podaje
się za miesiąc rozliczeniowy tzn. w dniu 31.01 za grudzień, w dniu 28.02 za styczeń itd. Wiersz 15 i 16 rub. 6 w dziale 2 oraz dział 3 wypełnia się na podstawie danych dostarczonych na piśmie
przez dział finansowy.

Wyjaśnienia dot, sprawozdania można
uzyskać pod nr telefonu:

sporządził:
Miejscowość i data:

Pieczątka imienna oraz podpis osoby działającej
w imieniu sprawozdawcy

.........................................

