Opis jednostki
Areszt Śledczy w Kielcach jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn.
Podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie.
Znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego obsługując sądy
i prokuratury w Kielcach, Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim,
Skarżysku-Kamiennej, Jędrzejowie, Pińczowie, Busku, Włoszczowie,
Opatowie, Sandomierzu, Staszowie i Kazimierzy Wielkiej.
Areszt Śledczy w Kielcach – zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 maja 1999 roku w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych
(Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) – jest aresztem śledczym
dla mężczyzn i kobiet, w którym zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego
Służy Więziennej z dnia 1 września 2003r. w sprawie określenia przeznaczenia
zakładów karnych i aresztów śledczych z późn. zm., funkcjonują również
wyodrębnione oddziały dla skazanych kobiet (z podgrupami klasyfikacyjnymi:
M-1/p, M-2/p, P-1/z, P-1/p, P-2/z, P-2/p, R-1/z, R-1/p, R-2/z, R-2/p) i mężczyzn (z
podgrupami klasyfikacyjnymi: P-1/t, M-1/t, P-2/t, M-2/t, R-1/z, R-1/p, R-2/z, R-2/p,
R-3/z, R-3/p, R-1/t, R-2/t).
Podstawowym zadaniem Aresztu Śledczego jest zabezpieczenie prawidłowego
toku postępowania karnego, zapobieganie wzajemnej demoralizacji
oraz zapewnienie bezpieczeństwa osadzonym. Realizacji tych zadań
podporządkowany jest układ organizacyjny jednostki:
- dział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami
psychicznymi lub upośledzonych umysłowo;
- dział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających
albo substancji psychotropowych;
- dział ochrony;
- dział penitencjarny;
- dział ewidencji;
- dział finansowy;
- dział kwatermistrzowski;
- ambulatorium z izbą chorych;
- dział kadr;
- dział organizacyjno - prawny;
- inspektor ds. zatrudnienia osadzonych;
- dział informatyki.
W skład struktury organizacyjnej Aresztu Śledczego w Kielcach wchodzą trzy
Oddziały Penitencjarne wykonujące zadania działu penitencjarnego

w odniesieniu do przebywających tam osadzonych.
- Oddział Penitencjarny Nr I, obejmujący oddział mieszkalny nr I, II i V.
- Oddział Penitencjarny Nr II, obejmujący oddział mieszkalny nr III, IV, VI/VII i VIII.
- Oddział Penitencjarny Nr III, obejmujący oddział mieszkalny nr X, XI, XII, XIII,
XIV, XV.
Pojemność nominalna jednostki wynosi - 1073, w tym 103 miejsc jest dla
osadzonych kobiet.

