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Sprawozdanie z wykonania planu dziatalnosci
ZA ROK 2015
Areszt Sledczy w Kielcacli
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STOPIEN WYKONANIA CELOW PRZYJl^TYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015
CZ^SC A: Realizacja najwazniejszych cel6w w roku 2015
Lp.
Cel
Mierniki okre^lajqce stopien realizacji celu
planowana warto^c do osiijgiii^ta wartosd
nazwa
osiqgni^cia na koniec na koniec roku,
roku, ktdrego dotyczy ktorego dotyczy
sprawozdanie
sprawozdanie
1
2
3
4
5
Zwi^kszenie stopnia Odsetek osadzonych w
1
100%
100%
zakladach karnych i aresztach
realizacji praw
obywatelskich przez ^ledczych, ktorzy maj^
zapewnionq kodeksowq norm^
system wymiaru
powierzchni w celi
sprawiedliwosci
mieszkalnej.

Wskaznik readaptacji
osadzonych rozumiany jako
stosunek liczby skazanych
obj^tych nauczaniem,
zatrudnianiem, terapiij i
programami readaptacji,
ktorzy uzyskali warunkowe

89,50%

92,31%

Najwazniejsze planowane
Najwazniejsze podjgte
zadania stuzqce realizacji celu dzialania sluzqce realizacji
celu
6
1. Adaptacja pomieszczeh
niemieszkalnych w celu
pozyskania dodatkowych
miejsc zakwaterowania
wigzniow;
2. Pozyskanie nowych miejsc
zakwaterowania osadzonych w
wyniku realizowanych prac
remontowych i
inwestycyjnych;
3. Wnioskowanie o zmian^
przeznaczenia jednostek
penitencjarnych,
uwzgl^dniajqcq potrzeby w
zakresie zakwaterowania
poszczegolnych kategorii
osadzonych;
4. Realizacja projektow
zwiqzanych z readaptacjq
spolecziiij: szkolenia
podnoszqce kompetencje
spoleczno-zawodowe wi^zniow
oraz stwarzanie warunkow
ulatwiajqcych
podtrzymywanie wi^zi

7
1. Wlasciwe rozmieszczanie
tymczasowo aresztowanych,
ukaranych i skazanych;
2. Wlasciwe
trans portowanie
osadzonych do innycli
jednostek penitencjarnych
zgodnic z typem i rodzajem
zakladu karnego, do ktorego
zostali skierowani decyzjq
komisji penitencjarnej.

1. Szeroka oferta
oddzialywah
resocjalizacyjnych;
2. Motywowanie skazanych
do aktywnego
uczestniczenia w procesie
resocjalizacji.

przedterminowe zwolnienie
do ogdlnej liczby skazanych
uzyskujqcych warunkowe
przedterminowe zwolnienie.
2

Odsetek skazanych objitych
Zapewnienie
bezpieczehstwa
oddzialywaniami
spolecznego poprzez resocjalizacyjnymi.
izolacjf osob
tymczasowo
aresztowanych i
skazanych na kary
pozbawienia wolnosci
oraz resocjalizacji
osadzonych.
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55%

72,53%

rodzinnych w celu zwiekszenia
efektywno^ci ich powrotu do
spoteczenstwa po zakonczeniu
odbywania kary; projekt „
Stop przemocy. DRUGA
SZANSA".
1. Wykonywanie kary
pozbawienia wolnosci w
warunkach izolacji wieziennej
oraz tymczasowego
aresztowania;
2. Kary alternatywne wobec
kary pozbawienia wolnosci;
3. Resocjalizacja osob
pozbawionych wolnosci
poprzez prace i pomoc
postpenitencjarnq.

1. Realizacja programow
readaptacji spolecznej;
2. Motywowanie skazanych
do odbywania kary w
systemic programowanego
oddziatywania.

