Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi
za rok 2011
dla działu / działów administracji rządowej: 755
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2011
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.
1

1

Cel
2

Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa
wykonywania kary pozbawienia wolności oraz
resocjalizacji i readaptacji społecznej osób
skazanych na karę ograniczenia i pozbawienia
wolności

nazwa
3

4

Najważniejsze planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące
realizacji celu

5

6

7

Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w
jednostkach penitencjarnych poprzez
przesuniecie funkcjonariuszy z
likwidowanych posterunków zewnętrznych
uzbrojonych w wyniku zastosowania
elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

Wzmocnienie ochrony wewnętrznej w
jednostkach penitencjarnych poprzez
przesuniecie funkcjonariuszy z
likwidowanych posterunków zewnętrznych
uzbrojonych w wyniku zastosowania
elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

Zapewnienie osadzonym kodeksowej
normy 3 m2

Zapewnienie osadzonym kodeksowej normy
3 m2

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

2

2

odsetek osadzonych, którzy mają
zapewnioną kodeksową normę 3 m2
powierzchni celi mieszkalnej

100,00%

100,00%

% zaludnienia w zakładach karnych i
aresztach śledczych

97,00%

99,60%

165

197

Objęcie skazanych oddziaływaniami
ukierunkowanymi na przeciwdziałanie
uzależnieniom

Objęcie skazanych oddziaływaniami
ukierunkowanymi na przeciwdziałanie
uzależnieniom

322

1. wykonywanie obowiązków statutowych
jednostek organizacyjnych SW. 2. System
dozoru elektronicznego. 3. Resocjalizacja
osób pozbawionych wolności poprzez
pracę. 4. Udzielanie pomocy osobom
pozbawionym wolności zwalnianym z
zakładów karnych i aresztów śledczych,
rodzinom tych osób, pokrzywdzonym
przestępstwem i ich rodzinom.

1. wykonywanie obowiązków statutowych
jednostek organizacyjnych SW. 2. System
dozoru elektronicznego. 3. Resocjalizacja
osób pozbawionych wolności poprzez
pracę. 4. Udzielanie pomocy osobom
pozbawionym wolności zwalnianym z
zakładów karnych i aresztów śledczych,
rodzinom tych osób, pokrzywdzonym
przestępstwem i ich rodzinom.

liczba skazanych objętych
oddziaływaniami terapeutycznymi

2

planowana
osiągnięta
wartość do
wartość na
osiągnięcia na
koniec roku,
koniec roku,
którego
którego
dotyczy
dotyczy
sprawozdanie
sprawozdanie

Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego
liczba skazanych objętych systemem
poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych
programowego oddziaływania
i skazanych na karę pozbawienia wolności

290

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym
w roku 2011
(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)

Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.
1
1
2
3
4

Cel
2

nazwa
3

planowana
osiągnięta
wartość do
wartość na
osiągnięcia na
koniec roku,
koniec roku,
którego
którego
dotyczy
dotyczy
sprawozdanie
sprawozdanie
4
5

Najważniejsze planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące
realizacji celu

6

7

Najważniejsze planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące
realizacji celu

6

7

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2011
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.
1
1
2
3
4

Cel
2

Mierniki określające stopień realizacji celu
planowana
osiągnięta
wartość do
wartość na
osiągnięcia na
koniec roku,
koniec roku,
którego
którego
dotyczy
dotyczy
sprawozdanie
sprawozdanie
nazwa
3
4
5

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2011
Zakład Karny Nr 1 w Łodzi przekroczył w 2011 roku miernik % zaludnienia, który to współczynnik szacowany był na poziomie 97,00%, zaś osiągnięta wartość wynosi 99,60%. Przekroczenie miernika o 2,6% spowodowane
było czynnikami na które dyrekcja zakładu nie ma wpływu: duża ilość skazanych przetransportowanych z innych jednostek oraz znaczna ilość przyjęć skazanych i tymczasowo aresztowanych kobiet. Przekroczenie miernika
miernika nie skutkowało ograniczeniem kodeksowej normy 3m² na osobę.

