Sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci
Z A R O K 2011.
Areszt Sledczy w Kielcach; ul. Zagnanska 155,25-563 Kielce

STOPIEN WYKONANIA CELOW PRZYJ^TYCH DO REALIZACJI W ROKU 2011

CZ^SC A: Realizacja najwazniejszych celow w roku 2011
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Zapewnienie
bezpieczenstwa
spolecznego poprzez
izolacj^ osob
tymczasowo
aresztowanych
i skazanych na kar^
pozbawienia wolnosci

Mierniki okreslajace stopien realizacji celu
planowana
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Najwazniejsze
wartosc do
wartosc na koniec
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% zaludnienia
w jednostce

97%

93,2%

Wykonywanie kary
pozbawienia
wolnosci
i tymczasowego
aresztowania

Najwazniejsze podj^te dziatania
sluz^ce realizacji celu

7
Wlasciwe transportowanie
osadzonych do innych jednostek
penitencjarnych zgodnie z typem
i rodzajem zaktadu karnego,
do ktorego zostali skierowani
decyzj^ komisji penitencjarnej.

Sprawna dziatalnosc
resocjalizacyjna wobec
osob skazanych na
kar^ pozbawienia
wolnosci
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~oz

Aresztu S

235

338

Liczba skazanych
obj^tych
oddzialywaniem
terapeutycznym

104

108

13%

12%

100%

100%

Odsetek osadzonych
korzystaj^cych
z mozliwosci
odplatnego
zatrudnienia
Odsetek osadzonych
majqcych zapewnionq
norm^ 3m
powierzchni celi
mieszkalnej

Zapewnienie
wykonywania kary
pozbawienia wolnosci
w warunkach
zapewniaj^cych
osobom skazanym
i tymczasowo
aresztowanym
przestrzeganie ich
praw

1

Liczba skazanych
obj^tych systemem
programowanego
oddziatywania

itOR

ppik Knysztaf

(data i podpis kierowni

Kielcach

arczyk

jednostki)

Wykonywanie kary
pozbawienia
wolnosci
i tymczasowego
aresztowania

Wykonywanie
obowiqzkow
statutowych
jednostek
organizacyjnych
Sluzby Wi^ziennej

Wzmozone oddzialywania
penitencjarne, maj^ce na celu
motywowanie skazanych
do odbywania kary w systemic
programowanego oddzialywania.
Poza 2 oddzialami
terapeutycznymi znajduj^ si^
skazani oczekujqcy na
wyznaczenie terminu terapii
lub oczekuj^cy na
wytransportowanie do oddzialu
terapeutycznego
w wyznaczonym ZK.
1. Podzial na mniejsze cz^stki
etatow skazanych zatrudnionych
wewn^trz jednostki;
2. Podj^te rozmowy z
kontrahentami zewn^trznymi.
1. Wlasciwe rozmieszczanie
tymczasowo aresztowanych,
ukaranych i skazanych;
2. Wlasciwe transportowanie
osadzonych do innych jednostek
penitencjarnych zgodnie z typem
i rodzajem zakladu karnego,
do ktorego zostali skierowani
decyzj^ komisji penitencjarnej.

