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MODERNIZACJA "NA 100 PROC." CZYLI SŁUŻBA
WIĘZIENNA PODSUMOWUJE WYDATKI
Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka przyjęła w środę informację ministra
sprawiedliwości z realizacji programu modernizacji Służby Więziennej w 2018 roku. Wiceszef resortu
Michał Wójcik poinformował, że w ubiegłym roku założenia programu wykonano w 100 proc.
Na Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 przeznaczono w sumie ponad 1,5
mld zł, z czego w roku 2018 prawie 400 mln. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na remonty i
modernizacje aresztów śledczych i zakładów karnych oraz na wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy. W
ramach środków modernizacyjnych zakupiono również uzbrojenie, a także sprzęt i wyposażenie
specjalne.
W ramach programu modernizacji Służba Więzienna w ubiegłym roku otrzymała 350 karabinków
Beretta ARX 160 i 56 wyrzutników pocisków obezwładniających. Całość kosztowała ponad 2,8 mln zł.
Czytaj też: Beretta ARX 160 dla Służby Więziennej. Finał przetargu na karabinki
W kolejnych latach Służba Więzienna otrzyma również subkarabinki automatyczne, strzelby i
granatniki. Konieczność zakupu nowego uzbrojenia o mniejszej sile rażenia resort tłumaczy m.in.
wycofaniem w 2015 roku karabinków kałasznikowa oraz ręcznych wyrzutni gazów łzawiących.
Jeśli chodzi o sprzęt wyposażenia specjalnego to w ubiegłym roku za kwotę prawie 2,2 mln zakupiono
400 zestawów ochronnych udaroodpornych oraz pół tysiąca kamizelek taktycznych. Jak podkreśla SW,
w ramach modernizacji do aresztów i więzień traﬁły również urządzenia wykrywające telefony
komórkowe, wykrywacze narkotyków, metalu, a także urządzenia do prześwietlania paczek i bagażu,
czy systemy sygnalizacji pożaru. Kupiono również samochody specjalne operacyjne i samochody
specjalne konwojowe, a także więźniarki i samochody ciężarowe.
Czytaj też: Służba Więzienna wyda prawie 8 mln złotych na "więźniarki"?
Wiceszef resortu sprawiedliwości na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka
podkreślił, że program modernizacji, który zaczął obowiązywać od 2017 roku to pierwszy taki program
od 1989 roku. "Jest to ostatnia formacja, która nie miała takiego programu modernizacji i chcę
powiedzieć, że w roku 2018 wykonano ten program w 100 procentach w każdym z przedsięwzięć. To
jest dobra informacja z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli" - powiedział Wójcik.
"Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" uchwalono w roku 2016, zaś ustawa
weszła w życie 1 stycznia 2017 roku. W ramach programu w czasie jego obowiązywania przeznaczono

ponad 1,5 mld złotych na poprawę bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych, a także na
poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych
więziennictwa. Program pozwolił również na zwiększenie wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników
cywilnych tej formacji.
Modernizacyjno-protestacyjne podwyżki
Także budżet SW, w ostatnim czasie, musiał przejść "modernizację", a to za sprawą konieczności
znalezienia dodatkowych środków na podwyżki. Te, po miesiącach oczekiwań otrzymali niedawno
otrzymali funkcjonariusze, ale na większe uposażenia wciąż czekają cywile. Niedawno kierownictwo
Służby Więziennej określiło zasady realizacji podwyżek dla pracowników cywilnych. Przypomnijmy, że
podwyżki dla cywili, podobnie jak w przypadku funkcjonariuszy, wynikają zarówno z trwającej w SW
modernizacji jak i podpisanego w ubiegłym roku porozumienia. Zgodnie z pismem Dyrektora
Generalnego Służby Więziennej, łącznie mowa jest o obligatoryjnej kwocie 365 złotych na etat.
Czytaj też: Podwyżki dla cywili w Służbie Więziennej
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