SPRAWOZDANIE
z wykonania planu działalności
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach
za rok 2013
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2013.
Lp.

Cel

1
1

2
Zwiększenie
skuteczności
i bezpieczeństwa
wykonywania kary
pozbawienia
wolności oraz
resocjalizacji
i readaptacji
społecznej osób
skazanych na kary
ograniczenia
i pozbawienia
wolności.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Nazwa
Planowana
Osiągnięta
wartość do
wartość do
osiągnięcia
osiągnięcia
na koniec
na koniec
roku którego
roku, którego
dotyczy
dotyczy
sprawozdanie sprawozdanie
3
4
5
Odsetek skazanych
46%
57,66%
objętych
oddziaływaniami
resocjalizacyjnymi.

Najważniejsze planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania
służące realizacji celu

6
1. Rozwój
systemu
alternatywnych wobec izolacji
więziennej metod odbywania
kar
–
System
Dozoru
Elektronicznego,
prace
społecznie użyteczne, system
kar mieszanych.
2. Upowszechnienie efektywnych
oddziaływań
probacyjnych
umożliwiających
kuratorom
sądowym
skuteczne
sprawowanie
dozoru
nad
skazanymi
(wdrożenie
rozporządzeń
Ministra
Sprawiedliwości do Kodeksu

7
1. Motywowanie osadzonych do
udziału
w
programach
resocjalizacyjnych realizowane
podczas
indywidualnych
spotkań z wychowawcami
i psychologami.
2. Rekrutacja osadzonych do
szkół i kursów zawodowych
z uwzględnieniem kształcenia
w szkołach poza obrębem
jednostek penitencjarnych.
3. Monitorowanie
sprawnego
funkcjonowania
oddziałów
terapeutycznych, podnoszenia
kwalifikacji przez personel

1

Liczba osób objętych
świadczeniami
udzielonymi
w ramach pomocy
postpenitencjarnej.

6 960

9 697

karnego
wykonawczego
w odniesieniu do skazanych
poddanych dozorowi kuratora
sądowego).
3. Przeprowadzenie
prac
legislacyjnych
związanych
z projektem ustawy o zmianie
o kuratorach sądowych.

oddziałów terapeutycznych.
4. Kierowanie
osadzonych,
szczególnie
ujawniających
problemy z uzależnieniami do
systemu
terapeutycznego
odbywania kary.
5. Utrzymywanie
wysokiego
poziomu zatrudnienia, głównie
nieodpłatnego,
także
o
charakterze
woluntarystycznym.
6. Udzielanie
pomocy
osadzonym
zwalnianym
z jednostek penitencjarnych –
racjonalne
wydatkowanie
środków z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2013.
1. Zindywidualizowane oddziaływanie na osadzonych w ramach określonych w ustawie systemów wykonywania kary, przy
uwzględnieniu działań służby penitencjarnej i zatrudnienia podległych jednostek, spowodowało wzrost miernika odsetku
osadzonych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.
2. Racjonalna i celowa polityka finansowa oraz większe zapotrzebowanie ze strony uprawnionych spowodowało objęcie
większą niż pierwotnie planowano liczbą osób które skorzystały ze świadczeń udzielonych w ramach pomocy
postpenitencjarnej.
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