Katowice, 25 marzec 2013.

SPRAWOZDANIE
Z wykonania planu działalności
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach
za rok 2012

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012

Mierniki określające stopień realizacji celu
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plan

Najważniejsze
planowane zadania
służące
realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

5

6

1

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)

Liczba dodatkowych
etatów funkcjonariuszy SW
skierowanych do realizacji
zadań ochrony
wewnętrznej pozyskanych
w wyniku przeniesienia
funkcjonariuszy z
likwidowanych
posterunków uzbrojonych
Odsetek osadzonych,
którzy mają zapewnioną
2
kodeksową normę 3m
powierzchni celi
mieszkalnej

15

100%

10

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

98,56%
Rozmieszczenie zakresu i
możliwości stosowania Systemu
Dozoru Elektronicznego –
umożliwienie orzekania w wyroku
przez sąd jurysdykcyjny, iż kara
pozbawienia wolności odbywana
będzie w systemie dozoru
elektronicznego.

% zaludnienia w zakładach
karnych i aresztach
śledczych

99%

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

1

99,21%

0

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

1.Nadzór nad koordynowaniem prac związanych z
tworzeniem optymalnych rozwiązań ochrony
jednostek ze szczególnym uwzględnieniem
systemu zabezpieczeń elektronicznych.
2. Stosowanie nowych zabezpieczeń lub
wzmacnianie istniejących zabezpieczeń
techniczno-ochronnych.
3. Wnioskowanie o zabezpieczenie środków
finansowych

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;
4. Priorytetowe podejście do zadań związanych
z transportowaniem osób pozbawionych wolności;
5. Ścisła współpraca z organami prowadzącymi
postępowania karne;
6. Prowadzenie oddziaływań edukacyjnych,
uświadamiających skazanym o możliwości
odbywania kary pozbawienia wolności w systemie
SDE.
7. Zwiększenie zaangażowania kadry w kwestię
związaną z zebraniem dokumentacji i
występowaniem z wnioskami o objęcie osób
spełniających wymogi ustawowe do odbywania
kary w SDE.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012


Do przyczyn, które wpłynęły na niezrealizowanie celu dotyczącego liczby dodatkowych etatów funkcjonariuszy SW
pozyskanych w wyniku przeniesienia funkcjonariuszy z likwidowanych posterunków uzbrojonych należy zaliczyć:
- brak środków finansowych w budżecie jednostki,
- brak przekształcenia areszty śledczego w zakład karny typu półotwartego,



Niezapewnienie 100% osadzonym normy 3 m2 powierzchni podłogi:
- wzrost liczby doprowadzeń do jednostek, a w szczególności kobiet,
- przedłużające się czynności procesowe,
- duża ilość skazanych wycofanych z transportu z uwagi na brak miejsc dla danej kategorii skazanych,
- doprowadzanie skazanych do odbycia krótkich wymiarów kar (brak możliwości transportowania).
- brak możliwości odmowy przyjęcia (doprowadzenia)do aresztu pomimo istniejącego w jednostce przeludnienia,
- niewystarczające stosowanie Systemu Dozoru Elektronicznego.



Brak urządzenia służącego do wykrywania przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych – jednostka nie otrzymała na ten
cel środków finansowych. Z własnych środków nie była w stanie dokonać zakupu urządzenia.

