Sprawozdanie z wykonania planu działalności
za rok 2014 r.
Część A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2014
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)
L.p.

Mierniki określające stopień realizacji celu

Cel

nazwa

Planowana
wartość do
osiągnięcia
na koniec
roku,
którego
dotyczy
sprawozda
nie

Osiągnięta
wartość na
koniec
roku,
którego
dotyczy
sprawozda
nie

4

5

1

2

3

1

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

Odsetek
skazanych
objętych
oddziaływaniami
resocjalizacyjnym
i

Zapewnienie wykonywania kary
pozbawienia wolności w
warunkach zapewniających
osobom skazanym i tymczasowo
aresztowanym przestrzeganie ich
praw

Odsetek
osadzonych,
którzy mają
zapewnioną
kodeksową normę
3m2 powierzchni
mieszkalnej

100

3

Zapewnienie bezpieczeństwa
wykonywania kary pozbawienia
wolności i tymczasowego
aresztowania

Liczba
osadzonych
przypadających
na 1
funkcjonariusza

3,14

4

Zwiększenie dostępności świadczeń Odsetek badań

2

Najważniejsze planowane zadania służące
realizacji celu

6
65,18

7
1. Wykonywanie obowiązków
statutowych jednostek
organizacyjnych Służby Więziennej
2. Resocjalizacja osób pozbawionych
wolności poprzez pracę

100

3

0

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

3. Udzielenie pomocy osobom
pozbawionym wolności, zwalnianym z
zakładów karnych i aresztów
śledczych, rodzinom tych osób,
pokrzywdzonym przestępstwem i ich
rodzinom
4. Zarządzanie stopniem zaludnienia
zakładów karnych i aresztów
śledczych poprzez realizację
projektów:
a)

Centralna Baza Danych Osób

Wykonywanie obowiązków
statutowych jednostek
organizacyjnych Służby
Więziennej
Resocjalizacja osób
pozbawionych wolności poprzez
pracę
Udzielenie pomocy osobom
pozbawionym wolności,
zwalnianym z zakładów karnych
i aresztów śledczych, rodzinom
tych osób, pokrzywdzonym
przestępstwem i ich rodzinom

Realizacja projektów związanych

zdrowotnych w podmiotach
specjalistycznych
leczniczych dla osób pozbawionych wykonywanych w
wolności
podmiotach
leczniczych dla
osób
pozbawionych
wolności

Pozbawionych Wolności
Noe.NET,
b) Pozyskanie miejsc
zakwaterowania dla obywateli
polskich, skazanych na karę
pozbawienia wolności lub inny
środek skutkujący pozbawieniem
wolności w państwach
członkowskich Unii Europejskiej,
transferowanych do odbycia tej
kary w Polsce.
5. Realizacja projektów związanych z
readaptacją społeczną:
a) Realizacja szkoleń podnoszących
kompetencje społecznozawodowe więźniów oraz
stworzenie warunków
ułatwiających podtrzymywanie
więzi rodzinnych w celu
zwiększenia efektywności ich
powrotu do społeczeństwa po
zakończeniu odbywania kary.
b) Stop przemocy DRUGA
SZANSA.

z readaptacją społeczną:
a) Realizacja szkoleń
podnoszących kompetencje
społeczno-zawodowe więźniów
oraz stworzenie warunków
ułatwiających podtrzymywanie
więzi rodzinnych w celu
zwiększenia efektywności ich
powrotu do społeczeństwa po
zakończeniu odbywania kary.

Część B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2014
(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)
NIE DOTYCZY
L.p.

1

Cel

2

Mierniki określające stopień realizacji celu
nazwa

Planowana
wartość do
osiągnięcia
na koniec
roku, którego
dotyczy
sprawozdani
e

Osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie

3

4

5

Planowane podzadania budżetowe
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte
zadania służące
realizacji celu

6

7

Część C: Realizacja innych celów w roku 2014
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

NIE DOTYCZY
L.p.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu
nazwa

1

2

3

Najważniejsze
planowane zadania
Planowana wartość do Osiągnięta wartość na
służące realizacji celu
osiągnięcia na koniec koniec roku, którego
roku, którego dotyczy dotyczy sprawozdanie
sprawozdanie

Najważniejsze podjęte
zadania służące
realizacji celu

4

7

5

6

Część D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2014
(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)
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