Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” Sp z o.o. powstały
w 1994 roku.
Spółka mieści się w Koziegłowach koło Poznania czyli
w samym sercu Wielkopolski.
Jest to jeden z największych w Polsce zakładów
produkujących mięsa drobiowe różnych gatunków oraz
wędliny drobiowe i pasztety. Zakłady Drobiarskie Koziegłowy
szczycą się 100% udziałem kapitału polskiego.

Profil produkcyjny firmy:

- Skup i ubój kurczaków i indyków;
- Produkcja schłodzonych i mrożonych tuszek z kurczaka
i indyka
- Produkcja schłodzonych i mrożonych elementów z
kurczaka i indyka;
- Produkcja mięsa drobiowego odkostnionego
mechanicznie;
- Produkcja wędlin drobiowych na bazie tylko i wyłącznie
własnych surowców
Zakłady Drobiarskie Koziegłowy Sp. z o.o.
dziennie produkują i wysyłają do klientów setki ton towaru.

Zatrudnienie – zasoby ludzkie
Ważnym aspektem dla Zakładów Drobiarskich

Koziegłowy jest posiadanie wykwalifikowanej oraz
przeszkolonej kadry pracowniczej. Mimo bardzo dużej
automatyzacji produkcji nadal jednym z kluczowych

elementów w procesie produkcyjnym jest czynnik ludzki.
Zakłady Drobiarskie Koziegłowy wykorzystują
możliwości pozyskiwania pracowników.
Zasoby ludzkie w zakładzie składają się z 3 grup:
- naszych pracowników,
- pracowników tymczasowych
- osób osadzonych skierowanych do pracy.

różne

Współpraca Zakładów Drobiarskich Koziegłowy
z Zakładem Karnym w Koziegłowach
 Zakłady Drobiarskie Koziegłowy współpracują
z Zakładem Karnym w Koziegłowach w zakresie
zatrudnienia od 1996.
 Współpraca cały czas się rozwija i obie strony dążą
do wzrostu zatrudnienia osób osadzonych.

 Poniżej tabela przedstawiająca zatrudnienie
skazanych w Zakładach Drobiarskich od 2007 r.

Średniomiesięczny stan zatrudnienia w latach 2007-2017
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Ważnym aspektem współpracy jest lokalizacja Zakładów Drobiarskich
i Zakładu Karnego w Koziegłowach – działki obu Zakładów przylegają
do siebie, jest to najbliższe sąsiedztwo.

Zakład Karny

Zakłady Drobiarskie Koziegłowy

Mapka satelitarna

Ważne elementy współpracy
Ze względu na duży rozwój firmy wzrasta zapotrzebowanie na
pracowników.
Mimo wzrostu zatrudnienia osób skazanych na przestrzeni lat nadal
jego poziom jest zbyt niski. Wynika to z następujących przyczyn:
Zbyt mała liczba miejsc dla skazanych w Zakładzie Karnym w
Koziegłowach.
- Kluczowe - rozbudowa Zakładu Karnego w Koziegłowach.
Biorąc pod uwagę fakt aglomeracji poznańskiej gdzie stopa
bezrobocia jest poniżej naturalnej Zakład Karny w Koziegłowach
jest idealną lokalizacją na umieszczanie osób pozbawionych
wolności, które mogą pracować.
Zakład Karny w Koziegłowach posiada wykwalifikowaną i
doświadczoną kadrę w zakresie zatrudnienia skazanych, co
ułatwi uaktywnienie się na rynku pracy większej liczy skazanych.
Współpraca obu Zakładów trwa ponad 20 lat, mamy wypracowane
odpowiednie procedury i zasady działania.

Praca to najważniejszy krok do powrotu do normalnego życia .

Korzyści ze współpracy
Współpraca Zakładów Drobiarskich Koziegłowy
z Zakładem Karnym w Koziegłowach niesie duże
korzyści zarówno dla spółki jak i dla skazanych.
Spółka zatrudniając skazanych zyskuje:
-

potrzebną siłę roboczą za minimalne wynagrodzenie

- pomoc publiczną w formie ryczałtu z tytułu
zwiększonych kosztów zatrudnienia ( 35% wartości
wypłaconych wynagrodzeń brutto)( FAZS)

Korzyści dla skazanych z tytułu odpłatnej pracy

1. Aspekt resocjalizacyjny:

 Kontakt ze światem zewnętrznym, wyrabianie nawyku
pracy i odpowiedzialności za wykonywane zadania
 Odpłatna praca w czasie kary pozbawienia wolności
pozwala na ubieganie się o świadczenia pracownicze:
emerytura, renta, zasiłki
 wzrost świadomości,
obowiązkiem

że

praca

jest

codziennym

 przyuczenie się do zawodu i możliwość funkcjonowania
na rynku pracy
 kontakt z osobami wolnymi
pomaga odnaleźć się
w społeczeństwie po odbyciu kary
 Akceptacja w pracy
– dzięki
wieloletniemu
doświadczeniu zakład wypracował odpowiednie relacje
pomiędzy osobami na wolności a skazanymi
 Możliwość podjęcia pracy
w
standardach po zakończeniu kary

firmie

o

wysokich

2. Aspekt materialny
 Odpłatna praca pozwala spłacać zadłużenia:
alimentacyjne lub inne, naprawić szkody w ramach
art. 46 k.k.
 Rodzina może otrzymać pomoc materialną
 Skazany posiada środki do własnej dyspozycji – np. na
zakupy w kantynie
 Kumulowane środki
pozwolą na łatwiejsze
rozpoczęcie życia po odbyciu kary np. wynajem
pokoju, mieszkania
 Skazany może wykorzystać środki na rozwój
intelektualny np. na zajęcia kulturalno – oświatowe

Podsumowanie:
 Mimo wieloletniej współpracy i wypracowanego
systemu
ciągle
napotykamy
na
trudności
w zatrudnianiu skazanych- firma się rozwija, zwiększa
możliwości zatrudnienia a ze względu na małą ilość
skazanych zatrudnienie nie jest wystarczające.
 Koniecznym rozwiązaniem byłoby
Zakładu Karnego w Koziegłowach

powiększenie

 Rozbudowa Zakładu Karnego będzie inwestycją, która
szybko się zwróci w aspekcie państwowym.
 Skazani będą zarabiać podczas odbywania kary co
pozwoli na usamodzielnienie po opuszczeniu zakładu
i życie na własny rachunek

