Katowice, dnia 2012.02.27

SPRAWOZDANIE
Z wykonania planu działalności
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach
za rok 2011

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2011

Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

1

1

Nazwa

Planowana
wartość do
osiągnięcia
na
koniec
roku,
którego
dotyczy
plan

2

3

4

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

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

Cel

37

Osiągnięta
wartość do
osiągnięcia
na koniec
roku,
którego
dotyczy
plan

41

Najważniejsze
planowane zadania
służące
realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

5

6

Wzmocnienie ochrony
wewnętrznej w
jednostkach
penitencjarnych poprzez
przesunięcie
funkcjonariuszy z
likwidowanych

ograniczenia
i pozbawienia wolności
(z uwzględnieniem osób
poddanych probacji)

posterunków
zewnętrznych uzbrojonych
w wyniku zastosowania
elektronicznych systemów
bezpieczeństwa.

likwidowanych
posterunków uzbrojonych

Odsetek osadzonych,
którzy mają zapewnioną
2
kodeksową normę 3m
powierzchni celi
mieszkalnej

% zaludnienia w zakładach
karnych i aresztach
śledczych

100%

99,79%

97%

98,06%

Liczba skazanych objętych
oddziaływaniami
terapeutycznymi

560

552

Zapewnienie osadzonym
2
kodeksowej normy 3m

1. Pozyskanie dodatkowych miejsc
zakwaterowania poprzez zmianę
przeznaczenia niektórych cel;
2.Ścisła współpraca poszczególnych
służb w zakresie właściwego
rozmieszczania osób pozbawionych
wolności;
3. Stałe monitorowanie stanu
zaludnienia jednostek organizacyjnych;

1. Priorytetowe podejście do zadań
związanych z transportowaniem osób
pozbawionych wolności;
2. Ścisła współpraca z organami
prowadzącymi postępowania karne;

Objęcie skazanych
oddziaływaniami
ukierunkowanymi na
przeciwdziałanie
uzależnieniom

1.
Ustalanie
potrzeb
stosowania
specjalistycznych
oddziaływań
w
warunkach oddziału terapeutycznego
dla
osób
z
niepsychotycznymi
zaburzeniami
lub
upośledzonych
umysłowo przyjmowanych z wolności
oraz transportowanych;
2. Weryfikowanie list oczekujących do
oddziału
terapeutycznego
celem
wyznaczenia w miejsce wycofanych
zgłoszeń.

2

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

Liczba skazanych objętych
systemem programowanego
oddziaływania

2600

2736

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

1.Prowadzenie
zindywidualizowanych
oddziaływań
resocjalizacyjnych
i
programów
readaptacyjnych
oraz
kursów przyuczających do zawodów.
2. Ciągłe motywowanie skazanych do
odbywania kary w systemie p.o. poprzez
składanie atrakcyjnych ofert.

2. Udzielanie pomocy
osobom pozbawionym
wolności, zwalnianym z
zakładów karnych i
aresztów śledczych,
rodzinom tych osób,
pokrzywdzonym
przestępstwem i ich
rodzinom.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2011
Do przyczyn, które wpłynęły na niezrealizowanie celu dotyczącego liczby skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi
należy zaliczyć:
- wydłużenie programu oddziaływania dla skazanych,
- zmniejszenie liczby orzeczeń kierujących skazanych do oddziałów terapeutycznych,
- wycofywanie skazanych zgłoszonych do oddziału dla uzależnionych w związku z wprowadzeniem czynności procesowych.

