PLAN DZIAŁALNOŚCI
NA ROK 2012
dla Aresztu Śledczego w Hajnówce
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012
Mierniki określające stopień realizacji
celu²
Nazwa
l.p.

1
1

Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec
roku,którego
dotyczy plan

cel

2
Zwiększenie
skuteczności i
bezpieczeństwa
wykonywania kary
pozbawienia wolności
oraz resocjalizacji i
readaptacji społecznej
osób skazanych na kary
ograniczenia
pozbawienia wolności (z
uwzględnieniem osob
poddanych probacji)

Zapewnienie
bezpieczeństwa
społecznego poprzez
izolację osób
tymczasowo
aresztowanych i
skazanych na karę
pozbawienia wolności.

3

4

1.Odsetek
osadzonych którzy
mają zapewnioną
normę 3m2
powierzchni celi
mieszkalnej

100,00%

2.% zaludnienia w
jednostce
penitencjarne

99,00%

3.Liczba urządzeń
służących do
wykrywania
przedmiotów
niebezpiecznych i
niedozwolonych,w
szczególności
narkotyków i
substancji
psychotropowych.

0

% zaludnienia w
zakładach karnych i
aresztach śledczych

99,00%

Liczba skazanych
objętych systemem
programowanego
oddziaływania

90

Najważniejsze zadania
służące realizacji celu³

Odniesienie do dokumentu
o charakterze strategicznym

5

6

1.Rozmieszczenie zakresu
i możliwości stosowania
Systemu Dozoru
Elektronicznego
-umożliwienie orzekania w
wyroku przez sąd
jurystykcyjny, iż kara
pozbawienia wolności
odbywana będzie w
systemie dozoru
elektronicznego
2.Uszczelnienie systemów
ochrony jednostek
penitencjarnych.
3.Wykonywanie przepisów
ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.

Cel oraz zadania służące
jego realizacji odnoszą się
do zapisów:
- Projektu strategii
„Sprawne państwo”
Dokumentu „Skuteczny
wymiar sprawiedliwości –
działania Ministerstwa
Sprawiedliwości na 500
dni” z sierpnia 2010 r.

1.Wykonywanie
obowiązków statutowych
jednostek organizacyjnych
Służby Więziennej.

²Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok,którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki
wskazane w tym dokumencie.
³W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok,którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe
wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.

2.System Dozoru Elektronicznego
3.Resocjalizacja osób pozbawionych
wolności.
4.Udzielanie pomocy osobom pozbawionym
wolności zwalnianym z jednostek
podstawowych i ich rodzinom

CZĘŚĆ C:Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2012
(w tej części planu,należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)
Mierniki określające stopień realizacji celu
L.p.

Cel

1

2

1

Najważniejsze zadania służące
Planowana wartość do
realizacji celu
osiągnięcia na koniec
roku,którego dotyczy plan

Nazwa

3

Przygotowanie osadzonych do
Realizacja szkoleń dla
funkcjonowania w społeczeństwie po osadzonych zgodnie z
opuszczeniu jednostki
umowami o
dofinansowaniu
projektów
systemowych w
ramach programu
Operacyjnego Kapitał
Ludzki zawartymi
przez CZSW w
Warszawie

30-12-2011
.............................................................
data

4
tak/nie

5
Realizacja POKL

Dyrektor
Aresztu Śledczego w Hajnówce
mjr mgr Roman Paszko
...................................................................................
kierownik jednostki

