Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Aresztu Śledczego w Giżycku1)
za rok 2016
dla działu/działów administracji rządowej: .......................................... 2)
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2016
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
Mierniki określające stopień realizacji celu3)
Lp.

Cel

1

2

1

Zapewnienie
bezpieczeństwa
społecznego
poprzez izolację
osób TA i
skazanych na
karę
pozbawienia
wolności

nazwa

3
Odsetek
osadzonych w
zakładach karnych
i aresztach
śledczych, którzy
mają zapewnioną
kodeksową normę
powierzchni celi
mieszkalnej

planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie

osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji celu4)

Najważniejsze podjęte
zadania służące
realizacji celu5)

4

5

6

7
1. Stałe monitorowanie
stanu zaludnienia
2. Ścisła współpraca
działów i służb w zakresie
właściwego
rozmieszczania
osadzonych
3. Priorytetowe
traktowanie zadań
związanych z
transportowaniem
osadzonych - kontrola
czynności transportowych
realizowanych przez
poszczególne służby.
4. Propagowanie wśród
skazanych możliwości
stosowania Systemu
Dozoru Elektronicznego.
5. Propagowanie wśród
ogółu osadzonych
pozytywnych aspektów
udziału w programach
readaptacji społecznej,
odbycia terapii, podjęcia
nauki lub pracy.
Wzbudzanie w skazanych
woli współdziałania w
kształtowaniu jego
społecznie pożądanych
postaw za pomocą
dostępnych form
oddziaływań.
6. Realizacja zadań
określonych w
Zarządzeniu nr 19/16
Dyrektora Generalnego
Służby Więziennej z dnia
14 kwietnia 2016r w
sprawie szczegółowych
zasad prowadzenia i
organizacji pracy
penitencjarnej oraz
zakresów czynności
funkcjonariuszy i
pracowników działów
penitencjarnych i
terapeutycznych oraz w
Rozporządzeniu Ministra

100%

Wskaźnik
readaptacji
osadzonych
rozumiany jako
stosunek liczby
skazanych objętych
nauczaniem,
zatrudnieniem,
terapią i
programami
readaptacji, którzy 87%
uzyskali
warunkowe
przedterminowe
zwolnienie do
ogólnej liczby
skazanych
uzyskujących
warunkowe
przedterminowe
zwolnienie

100%

1.Zapewnienie
właściwego stanu
technicznego bazy
zakwaterowania dla
osadzonych.
2. Dostosowanie
przeznaczenia jednostek
penitencjarnych do
kategorii osadzonych.
100%

3. Szkolenia kadry
penitencjarnej.

Sprawiedliwości z dnia 14
sierpnia 2003 w sprawie
sposobów prowadzenia
oddziaływań
penitencjarnych w
zakładach karnych i
aresztach śledczych (Dz.
U. z dnia 29 sierpnia 2003
r.),
7. Nadzór ze strony
kierownika DP pracy
wychowawców i
psychologa oraz
realizacja szkoleń
działowych.
2

Zapewnienie
bezpieczeństwa
społecznego
poprzez izolację
osób TA i
skazanych na
karę
pozbawienia
wolności oraz
resocjalizację
osadzonych

Odsetek skazanych
objętych
działaniami
50%
resocjalizacyjnymi

1. Wykonywanie kary
pozbawienia wolności w
warunkach izolacji
więziennej oraz
tymczasowego
aresztowania
74,31%

2. Kary alternatywne
wobec kary pozbawienia
wolności
3.Resocjalizacja osób
pozbawionych wolności
poprzez pracę i pomoc
postpenitencjarną

1. Propagowanie wśród
ogółu osadzonych
pozytywnych aspektów
udziału w programach
readaptacji społecznej,
odbycia terapii, podjęcia
nauki lub pracy.
Wzbudzanie w skazanych
woli współdziałania w
kształtowaniu jego
społecznie pożądanych
postaw za pomocą
dostępnych form
oddziaływań.
2. Realizacja zadań
określonych w
Zarządzeniu nr 19/16
Dyrektora Generalnego
Służby Więziennej z dnia
14 kwietnia 2016r w
sprawie szczegółowych
zasad prowadzenia i
organizacji pracy
penitencjarnej oraz
zakresów czynności
funkcjonariuszy i
pracowników działów
penitencjarnych i
terapeutycznych oraz w
Rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości z dnia 14
sierpnia 2003 w sprawie
sposobów prowadzenia
oddziaływań
penitencjarnych w
zakładach karnych i
aresztach śledczych (Dz.
U. z dnia 29 sierpnia 2003
r.)
3. Nadzór ze strony
kierownika DP pracy
wychowawców i
psycholog

______
1)
Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez
kierownika jednostki - nazwę jednostki.
2)
Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając
nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.
3)
Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na

rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym
dokumencie.
Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach
planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.
W przypadku, gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok,
którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące
realizacji tego celu.

4)

5)

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie
zadaniowym w roku 2016
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy
wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)
Mierniki określające stopień realizacji celu3)
Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku, którego
dotyczy
sprawozdanie

osiągnięta wartość
na koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

Planowane
podzadania
budżetowe służące
realizacji celu4)

Podjęte
podzadania
budżetowe służące
realizacji celu5)

1

2

3

4

5

6

7

1

1.

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2016
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
Mierniki określające stopień realizacji celu3)
Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku, którego
dotyczy
sprawozdanie

osiągnięta wartość
na koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

Najważniejsze
planowane zadania
służące realizacji
celu4)

Najważniejsze
podjęte zadania
służące realizacji
celu5)

1

2

3

4

5

6

7

1

1.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2016
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie
istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane
zadań służących realizacji celów)
1. Właściwa realizacja transportów oraz monitoring zaludnienia cel mieszkalnych pozwolił zapewnić
normę kodeksową powierzchni celi mieszkalnej dla każdego z osadzonych.
2. Rozbieżność między wskaźnikiem osiągniętym na koniec roku 2015 a wartością planowaną do
osiągnięcia odnośnie stosunku liczby skazanych objętych oddziaływaniami którzy uzyskali warunkowe
przedterminowe zwolnienie wynika z racjonalnego wnioskowania o udzielenie wpz oraz w wyniku objęcia
oddziaływaniami penitencjarnymi zatrudnieniem większej grupy osadzonych.
3. Rozbieżność między wartością osiągniętą na koniec roku 2015 a wartością planowaną do osiągnięcia
odnośnie odsetka skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi powstała w wyniku większej
aktywności oddziaływań penitencjarnych wobec skazanych.

Podpisał : Dyrektor mjr Waldemar Plaga

