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sze ce le d o rea lZaC]1 w ro ku 2012

Cel

Planowana wartość do osiągnięcia
na koniec roku, którego dotyczy plan
4

Nazwa
l

l

2

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

3
Odsetek skazanych, którzy mają
zapewnioną kodeksową norrnę 3 m kw.
Powierzchni celi mieszkalnei

l

l

Cel
2
Zapewnienie
bezpieczeństwa
społecznego poprzez
izolację osób tymczasowo
aresztowanych i skazanych
na karą pozbawienia
wolności

1.
100%

% zatrudnienia w zakładach kamych i aresztach
śledczych

99%

Liczba dodatkowych etatów funkcjonariuszy
sw skierowanych do realizacji zadań ochrony
wewnętrznej, pozyskanych w wyniku
przeniesienia funkcjonariuszy z likwidowanych
posterunków uzbrojonych

O

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

O

CZĘS 'Ć B: Cele priory etowe wyn
L.p

Najważniejsze

Mierniki określające stopień realizacji celu

2.

3.

zadania służące realizacji celu

5
Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w jednostkach
penitencjarnych poprzez kontynuacje działań
obejmujących przesuwanie funkcjonariuszy z
likwidowanych posterunków zewnętrznych
uzbrojonych, w wyniku zastosowania elektronicznych
systemów bezpieczeństwa.
Rozmieszczanie zakresu i możliwości stosowania
Systemu Dozoru Elektronicznego - umożliwienie
orzekania w wyroku przed sąd jurysdykcyjny, iż kara
pozbawienia wolności odbywana będzie w systemie
dozoru elektronicznego.

Odniesienie do dokumentu o
charakterze strategicznym

6
Cel oraz zadania służące jego
realizacji odnoszą się do
zapisów:
-Projekt strategii "Sprawne
państwo"
- Dokumentu "skuteczny
wymiar sprawiedliwości działania Ministerstwa na 500
dni" z sierpnia 2010 r.

Uszczelnienie systemów ochrony jednostek
penitencjarnych. Wykonanie przepisów ustawy o
przeciwdziałaniu narkomani.

n

. za d amowym do rea lZaC]1 w ro ku20 l2
z bu d żetu państwa w ukła dzie
Mierniki określaiace stopień realizacii celu
Podzadania budżetowe służące realizacji celu
Planowana wartość do osiągnięcia na
Nazwa
koniec roku, którego dotyczy plan
4
5
3
1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby
% zaludnienia w zakładach karnych i
aresztach śledczych
Więziennej.
Liczba skazanych objętych systemem
System dozoru elektronicznego
2.
programowego oddzialywania
3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę
Udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów
4.
karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem
i ich rodzinom.
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