SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
ARESZTU ŚLEDCZEGO W KATOWICACH
NA ROK 2011
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2011
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel
Nazwa

1.

Liczba dodatkowych etatów
funkcjonariuszy SW
Zwiększenie skuteczności
skierowanych do realizacji
i bezpieczeństwa
zadań ochrony wewnętrznej
wykonywania kary
pozyskanych w wyniku
pozbawienia wolności oraz
przeniesienia
resocjalizacji i readaptacji
funkcjonariuszy z
społecznej osób skazanych na
likwidowanych posterunków
kary ograniczenia i
uzbrojonych
pozbawienia wolności
(z uwzględnieniem osób
poddanych probacji)

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

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego plan
dotyczy

1

100%

Osiągnięta wartość na
koniec roku, którego
dotyczy sprawozdanie

1

100%

Najważniejsze
zadania służące
realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

Wzmocnienie
ochrony
wewnętrznej
w jednostkach
penitencjarnych
poprzez
Po wykonaniu zabezpieczeń
przesunięcie
techniczno-ochronnych
funkcjonariuszy
zlikwidowano posterunek
z
uzbrojony.
likwidowanych
Pozyskany w ten sposób etat został
posterunków
przeniesiony do zabezpieczenia
zewnętrznych
normatywnego czasu służby
uzbrojonych w
w dziale ochrony.
wyniku
zastosowania
elektronicznych
systemów
bezpieczeństwa

Zapewnienie
osadzonym
kodeksowej
normy 3 m2

Przeznaczenie cel w jednostce
dopasowywano do populacji osób
pozbawionych wolności.
Niezwłocznie po zakończeniu
czynności procesowych i decyzji

% zaludnienia w areszcie
śledczym

97%

89%

Zapewnienie
osadzonym
kodeksowej
normy 3 m2

Wykonywanie
obowiązków
statutowych
jednostek
organizacyjnych
Służby
Więziennej

2.

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

Liczba skazanych objętych
systemem programowanego
oddziaływania

120

132

Resocjalizacja
osób
pozbawionych
wolności
poprzez pracę

komisji penitencjarnej zgłaszano
osadzonych do transportu;
Dyrektor jednostki korzystał z
uprawnień do składania wniosków
o warunkowe przedterminowe
zwolnienie.
Podejmowano czynności mające
na celu transportowanie
osadzonych do jednostek
wyznaczonych przez zarządzenie
Dyrektora Okręgowego Służby
Więziennej w sprawie rejonizacji
osadzania tymczasowo
aresztowanych.
Zrealizowano na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 roku - Kodeks
Karny Wykonawczy (Dz. U . nr
90, poz.557, z późn. zm) zadania
w zakresie wykonywania
tymczasowego aresztowania oraz
kar pozbawienia wolności i
środków przymusu skutkujących
pozbawieniem wolności,
W realizacji w/w zadań
uwzględniono akty wykonawcze
wydane na podstawie Kodeksu
Karnego Wykonawczego

Udzielanie
pomocy osobom
Zapewniono humanitarne
pozbawionym
traktowanie osób pozbawionych
wolności
wolności
zwalnianym z
aresztu
Zapewniono porządek i
śledczego,
bezpieczeństwo w jednostce
rodzinom tych
osób,
W oddziaływaniach na skazanych,
pokrzywdzonym
przy poszanowaniu ich praw

przestępstwem i
i wymaganiu wypełniana
ich rodzinom
obowiązków uwzględniono przede
wszystkim pracę; osadzeni w AŚ
w Katowicach mieli możliwość
podjęcia pracy zarówno wewnątrz
jednostki jak i poza jej obrębem;
W trakcie pozbawienia wolności
prowadzono w jednostce
oddziaływania sprzyjające
przygotowaniu do readaptacji
społecznej, w tym m.in. programy
resocjalizacji, programy
aktywizacji zawodowej oraz kursy
przyuczające do zawodu;
Środki z funduszu pomocy
postpenitencjarnej zostały
przeznaczone na udzielenie
pomocy osobom pozbawionym
wolności zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
W sprawie Funduszu Pomocy
Postpenitencjarnej
(Dz. U. Z dnia
26 kwietnia 2005 r.)

