Sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci
Zakladu Karnego w Chelmie1^

••

za rok 2014
dla dzialu/dzialow administracji rz^dowej: Sprawiedliwosc2^
CZI£SC A: Realizacja najwazniejszych celow w roku 2014
(w tej cze_sci sprawozdania nalezy wymienic cele wskazane w cz?sci A planu na rok, ktorego dotyczy sprawozdanie)
Mierniki okreslajqce stopien
realizacji celu3^
Lp.
Cel

Zwie.kszenie stopnia realizacji praw
obywatelskich przez system wymiaru
sprawiedliwosci.

Zapewnienie bezpieczenstwa
spolecznego poprzez izolacJQ osob
tymczasowo aresztowanych i
skazanych na kare. pozbawienia
wolnosci oraz resocjalizacJQ
osadzonych.

Nazwa

Odsetek osadzonych
w zaktadach karnych
i aresztach sledczych, ktorzy
majq zapewniona. kodeksowq
norm? powierzchni w celi
mieszkalnej.
Wskaznik readaptacji
osadzonych rozumianyjako
stosunek liczby skazanych
obj^tych nauczaniem,
zatrudnieniem, terapiq
i programem readaptacji,
ktorzy uzyskali warunkowe
przedterminowe zwolnienie
do ogolnej liczby skazanych
uzyskujacych warunkowe
przedterminowe zwolnienie.
Odsetek skazanych objetych
oddziatywaniami
resocjalizacyjnymi.

Planowana
wartosc do
osiqgnifcia na
koniec roku,
ktorego dotyczy
sprawozdanie

Osi^gnieta
wartosc na
Najwazniejsze planowane zadania slu/ace realizacji celu4
koniec roku,
ktorego dotyczy
sprawozdanie

100%

100%

84%

97,44%

62%

63,28%

1. Zarzadzenie stopniem zaludnienia
zaktadow karnych
i aresztow sledczych poprzez realizacje. projektow:
a) Centralna Baza Danych Osob
Pozbawionych
Wolnosci
Noe.Net,
b) Pozyskanie miejsc zakwaterowania dla obywateli polskich,
skazanych na kare pozbawienia wolnosci lub inny srodek
skutkujqcy pozbawieniem wolnosci w Panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej, transferowanych do odbycia tej kary w Polsce.
2. Realizacja projektow zwiqzanych z readaptacjq spotecznq:
a) Realizacja szkoleh podnoszqcych kompetencje spoteczno zawodowe wi^zniow oraz stworzenie warunkow utatwiaj^cych
podtrzymanie wi^zi rodzinnych w celu zwi^kszenia efektywnosci
ich powrotu do Spoteczehstwa po zakohczenia odbywania kary,
b) Stop przemocy DRUGA SZANSA.

3.
Wykonywanie
obowiqzkow
statutowych
jednostek
organizacyjnych Stuzby Wie.ziennej,
4. Resocjalizacja osob pozbawionych wolnosci poprzez
prace..
5. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolnosci,
zwalnianym z zaktadow karnych i aresztow sledczych, rodzinom
tych osob, pokrzywdzonych przest^pstwem i ich rodzinom.

Najwazniejsze
podjfte zadania
sluzace realizacji
celu5)

1. State monitorowanie
zjawiska przeludnienia
2. Racjonalne
rozmieszczenie w celach
mieszkalnych przy
wykorzystaniu wszystkich
wolnych miejsc
3. Wykonanie celow
statutowych jednostek
organizacyjnych Stuzby
Wi^ziennej
4. Prowadzenie
oddziatywah
resocjalizacyjnych poprzez
programy readaptacyjne,
nauczanie, zatrudnienie i
oddziatywania
terapeutyczne
S.Analiza stanu
zatrudnienia osdb
pozbawionych wolnosci

^ Nalezy podac nazw? ministra, zgodnie z rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministrow w sprawie szczegolowego zakresu dzialania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest
sporzqdzane przez kierownika jednostki - nazwe^ jednostki.
2' Nalezy wypelnic tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporza^dzane przez ministra, podaja^c nazwy wszystkich dzialow administracji rza^dowej przez niego kierowanych.
3^ Nalezy podac co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy eel jest ujejy w budzecie zadaniowym na rok, ktorego dotyczy sprawozdanie, nalezy podac przypisane celowi
mierniki wskazane w tym dokumencie.
4' Nalezy wpisac zadania siuzqce realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczegolnych cz^sciach planu na rok, ktorego dotyczy sprawozdanie.
5) W przypadku gdy wskazany eel byl uj^ty w budzecie panstwa w ukladzie zadaniowym na rok, ktorego dotyczy sprawozdanie, nalezy podac wszystkie podjete podzadania
budzetowe siuzace realizacji tego celu.

CZESC B: Realizacja celow priorytetowych wynikajqcych z budzetu panstwa w ukladzie zadaniowym w roku 2014
(w tej cz^sci sprawozdania nalezy wymienic cele wskazane w cze_sci B planu na rok, ktorego dotyczy sprawozdanie. Nie nalezy wymieniac celow
uprzednio wskazanych w cze_sci A)

Lp.
1
1

2
3
4

Cel

nazwa

2

3

Mierniki okreslaj^ce stopien realizacji celu3)
planowana wartosc do osi^gniecia na osia_gnieta wartosc na koniec roku,
koniec roku, ktorego dotyczy
ktorego dotyczy sprawozdanie
sprawozdanie
4
5

Planowane podzadania
budzetowe sluzace realizacji
celu4)
6

Podjete podzadania
budzetowe sluzace realizacji
celu^
7

1
CZ^SC C: Realizacja innych celow w roku 2014
(w tej cz^sci sprawozdania nalezy wymienic cele wskazane w cze_sci C planu na rok, ktorego dotyczy sprawozdanie)
Lp.

1
1

Cel

nazwa

2

3

Mierniki okreslajqce stopieri realizacji celu3)
planowana wartosc do osiagniecia na
osiijgnifta wartosc na koniec roku,
koniec roku, ktorego dotyczy
ktorego dotyczy sprawozdanie
sprawozdanie
4
5

Najwazniejsze planowane
zadania sluzqce realizacji celu 41
6

Najwazniejsze podj^te
zadania sluzqce realizacji
celu5)
7

2
3
4

CZ^SC D: Informacja dotyczqca realizacji celow obj^tych planem dzialalnosci na rok 2014
(nalezy krotko opisac najwazniejsze przyczyny, ktore wplynejy na niezrealizowanie celow, wystapienie istotnych roznic w piano wanych
i osiajjnie/tych wartosciach miernikow lub podj^cie innych niz planowane zadan sluza^cych realizacji celow)
ZaMad Karny w Cheimie przekroczyi w roku 2014 miernik % ,,odsetek skazanych objf tych oddziatywaniami resocjalizacyjnymi", ktory to wspotczynnik
szacowany byt na poziomie 62,00%, zas osiajgniqta wartosc wynosi 63,28%. Przekroczenie miernika o 1,28 % zwiqzane byio z wdrozeniem
w zindywidualizowany proces resocjalizacji wiqkszej liczby osob pozbawionych wolnosci. Zaktad Karny w Chetmie przekroczyf w roku 2014 miernik
,,wskaznik
readaptacji
osadzonych
rozumiany jako stosunek
liczby
skazanych
obj$tych
nauczaniem, zatrudnieniem, terapig
i programem readaptacji, ktorzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogolnej liczby skazanych uzyskuja_cych warunkowe
przedterminowe zwolnienie.", ktory to wspofczynnik szacowany byt na poziomie 84%, zas os/a_gm"efa wartosc wynosi 97,44% Przekroczenie miernika
o 13,44% spowodowane byio faktem, iz osadzeni ktorym dyrektor wyste_puje z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie, ob/'ec/ 33
oddziatywaniami penitencjarnymi w zakresie zatrudnienia, nauki, terapii, realizacji programow readaptacji spolecznej.
I up. DYREKTORA
Aikl.xlu K.irncKO w chctmic
i DYRfKT'ORA
, wx^hclmic

(podpis ministra/kierownika j ednostki)

