PLAN DZIAtALNOSCI
OSRODKA SZKOLENIA SLUZBY WI^ZIENNEJ W KULACH
NAROK2013

CZQSC A: Najwazniejsze cele do realizacji w roku 2013
Mierniki okreslaja^ce stopieri realizacji celu
L.p.

Cel

Zwiejcszenie skutecznosci i
bezpieczeristwa
wykonywania kary
pozbawienia wolnosci oraz
resocjalizacji i readaptacji
spolecznej osob skazanych
na kary ograniczenia i
pozbawienia wolnosci.

nazwa

Realizacja harmonograrnu
szkolenia i doskonalenia
zawodowego Sluzby
Wi^ziennej w Osrodku
Szkolenia SW w Kulach.

planowana wartosc
do osia£nie_cia na koniec roku, ktorego dotyczy plan

Najwazniejsze zadania
shiza^ce realizacji celu

100 % ujetych w Harmonogramie realizacji szkolenia i
doskonalenia zawodowego Sluzby Wiqziennej w Osrodku
Szkolenia Sluzby Wiqziennej w Kulach w roku 2013:
1. Realizacja szkolenia zawodowego dla podoficerow Sluzby
Wi^ziennej o specjalizacji ochronnej.
2. Realizacja narad instruktazowo - szkoleniowych z zakresu
informatyki.
3. Realizacja szkolenia dla zespohi ds. wdrozenia w SW
Zintegrowanego Systemu Zarza^dzania .
4. Realizacja V Miqdzynarodowego Seminarium Technik
Interwencyjnych i Samoobrony im. Romka Smoka.
5. Realizacja kursokonferencji dla sruzb inwestycyjno remontowych.
6. Realizacja narady instruktazowo - szkoleniowej dla Zespohi
Projektowego ds. rozwoju systemu Centralna Baza Danych
Osob Pozbawionych Wolnosci Noe.NET.
7.Realizacja szkolenia Windows Serwer 2008-Ushigi
katalogowe.
S.Szkolenie dla personelu sluzby medycyny pracy oraz
promotorow zdrowia.
9,Realizacja XIII Mistrzostw SW w pilce siatkowej.
10.Realizacja V Mistrzostw Sluzby Wie^ziennej w plywaniu.

l.Zapewnienie
logistyczne szkoleri i
kursow ( noclegi,
wyzywienie).
2. Zapewnienie
odpowiedniej kadry
pedagogicznej i
szkoleniowej oraz
zabezpieczenie
dydaktyczne szkolen i
kursow (sale
wykladowe, materialy
dydaktyczne i
pomocnicze,
urza^dzenia
wspomagaja^ce proces
dydaktyczny.

Odniesienie
do dokumentu
o charakterze
strategicznym
1. ,,Sprawne
Panstwo20112020".
2. Strategia
Rozwoju Kraju
2020.

2.

Sprawdzenie gotowosci do
dzialania specjalnie
tworzonych jednostek
zniilitaryzowanych,
stawiennictwa osob, ktorym
zostaly nadane przydzialy
org.-mobil. przez
wojskowych komendantow
uzupelnieri.
Doskonalenie zgrywania
systemu kierowania
elementow bazy
formowania.

Realizacja harmonogramu 100 % ujQtych w Harmonogramie realizacji szkolenia i
szkolenia i doskonalenia
doskonalenia zawodowego Sluzby Wiejziennej w Osrodku
Szkolenia Sluzby Wie^ziennej w Kulach Oddzial Zamiejscowy
zawodowego Sluzby
Wi^ziennej w Osrodku
Sulejowie w roku 2013:
Szkolenia SW w Kulach
1. Kursy przygotowawcze.
2. Warsztaty profilaktyki stresu.
3. Trening umiejqtnosci psychospolecznych.
4. Prowadzenie projektow i wdrazania zaawansowanych
systemow informatycznych.
5. Kursokonferencje:
1) dla dyrektorow szkol przy ZK i AS,
2) dla runkcjonariuszy prowadza^cych sluzb^
mundurowa^
6. IV Krajowy Zjazd Delegatow i XV-lecia KZEiR SW.
7. Narada instruktazowo-szkoleniowa dla kierownikow
j.o. SW w zakresie ochrony informacji niejawnych.
8. Narada na temat zmian w przepisach ubiorczych
funkcjonariuszy SW.
9. Narada w zakresie ochrony systemow
informatycznych.
10. Posiedzenie Zarzadu Gl. NSZZFiPW
11. Analiza pomiarow antropometrycznych w oparciu o
program MUNDUR II. Uaktualnienie tablic wielkosci
wyrobow odziezowych. Organizacja pracy w
magazynie.
Realizacja zadari
100 % uj^tych w Planie Przeprowadzenia Cwiczen
obronnych w zakresie
w jednostkach organizacyjnych SW przewidzianych
dotycza_cym Ministra
do militaryzacji.
Sprawiedliwosci

Realizacja cwiczeh
obronnych w Oddziale
Zamiejscowym w
Sulejowie

i

Cel oraz zadania
shiza^ce jego
realizacji odnosza.
si^ do ,,Programu
Pozamiliotarnych
Przygotowaqri
Obronnych dziahi
administracji
rza^dowej
sprawiedliwosc
na lata 2009 2018.

CZQSC C. Realizacja innych celow w roku 2013
Mierniki okreslajq.ce stopieri realizacji celu

L.p.
1

Cel

nazwa

2

3

planowana wartosc
do osi^gniQcia na koniec roku, ktorego dotyczy plan
4

Najwazniejsze zadania Odniesienie
shiza^ce realizacji celu do dokumentu
o charakterze
strategicznym
5
6

1.

NT

ifjziennejwKulach
Kule, dnia J/grudnia 2012 r.

Cyrulik

