SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLAN DZIAŁALNOŚCI
ARESZTU ŚLEDCZEGO W SZCZECINIE
za rok 2011
CZĘŚĆ A-Najważniejsze cele do realizacji
L.p.

Cel

Mierniki określajć [ce stopień realizacji celu
Nazwa

Planowana

Osiągnięta

wartość do

wartość na

osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy

Najważniejsze zadania

Najważniejsze podjęte

służące realizacji celu

zadania służące realizacji
celu

koniec roku,
którego dotyczy
sprawozdanie

sprawozdanie
1.

Zwiększenie
skuteczności i
bezpieczeństwa
wykonywania kary
pozbawienia wolności

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

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

8

8

l.Wzmocnienie ochrony
wewnętrznej
w jednostkach podległych
poprzez przesunięcie
funkcjonariuszy z
likwidowanych
posterunków zewnętrznych

l.Zainstalowanie
alternatywnych mechanicznych
i elektronicznych zabezpieczeń
techniczno-ochronnych

100%

100%

2. Zapewnienie osadzonym
kodeksowej normy 3m2

1.Ścisła współpraca i
współdziałanie z sąsiednimi
okręgami
2.Bieżąca i systematyczna
kontrola zadań w jednostkach
podległych

3. Wykonanie kary

pozbawienia wolności i
tymczasowego
aresztowania

3.Wskaźnik procentowy
zaludnienia w Zakładach Karnych
i Aresztach Śledczych okręgu
2.

Resocjalizacja i

Poniżej 100%

90,53%

Liczba skazanych o b j ę t y c h :

l.Zwiększenie skuteczności
działań penitencjarnych

readaptacja społeczna
osób skazanych na

-kursami

56

80

- z b i o r o w y m i zajęciami k-o

200

360

80

138

kary pozbawienia
wolności

2.Zwiększenie ilości
programów
readaptacyjnych

-programami oddziaływań
readaptacyjnych

Wskaźniki liczbowe
zmniejszenie

+68 1

ilości skarg,

zmniejszenie
ilości

-12

samouszkodzeń,
zmniejszenie
liczebności g r u p
wychowawczych

Ten sam p o z i o m

W wyniku zmniejszenia ilości
dodatkowych obowiązków
wychowawców w związku z
organizacją oddziałów
penitencjarnych należy uznać,
że zdanie zostało zrealizowane

3.

Podniesienie poziomu
bezpieczeństwa

1.Liczba komputerów, na których
zostanie

systemów
informatycznych

zainstalowane oprogramowanie

2.Liczba komputerów objętych

108

108

110

Zrealizowany
niecałkowicie:
2 etapy z 32

wdrożeniem/Liczba
użytkowników objętych
wdrożeniem

Podwyższenie
standardów
funkcjonowania

4.

1. Liczba cel mieszkalnych

5

8

1.Instalacja systemów
antywirusowych

1.Instalacja systemów
antywirusowych

2. Wdrożenie systemu
scentralizowanych usług

1.Instalacja i uruchomienie
infrastruktury serwerowej
dla SWNET w serwerowni
okręgowej-etap 1
2. Zakup przez CZ SW , dostawa
i uruchomienie serwerów dla
domeny SWNET w jednostkach
podstawowych-etap II

informatycznych- SWNET
oraz usług poczty
elektronicznej

1. Remont cel mieszkalnych

jednostki

CZĘŚĆ D- Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2011
1.

Wzrost ilości skarg był spowodowany przede wszystkim pobytem w jednostce jednego roszczeniowego osadzonego,który złożył 102 skargi w ciągu 5 m-cy (blisko
40% ogółu skarg).

2.

Zadanie ujęte w planie w pozycji 3.2 nie zostało zrealizowane w całości z powodu opóźnionych w stosunku do pierwotnych założeń i planów dostaw sprzętu
komputerowego, niezbędnego do zainstalowanie w jednostce. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012. Przewidywany termin zakończenia 31.03.2012 r.
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