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MUNDURY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ PO
"MODERNIZACJI"
Funkcjonariusze łowickiej Służby Więziennej dostali nowe umundurowanie. W Zakładzie Karnym
w Łowiczu, jako jednej z pierwszych jednostek w kraju, zaczęto wydawać nowe, tzw. sorty
mundurowe. W pierwszej kolejności traﬁły one do funkcjonariuszy działu ochrony.
Nowo zaprojektowane umundurowanie polowe zastępuje dotychczas użytkowane i – jak podkreśla
SW – "mocno już przestarzałe", popularne „moro”. Cały komplet umundurowania składa się z kurtki
zimowej, bluzy typu polarowego, koszuli z długim rękawem, dwóch rodzajów koszulek – jednej typu Tshirt, drugiej typu „polo”, spodni, dwóch rodzajów czapek – w tym czapki ocieplanej, obuwia typu
trankingowego, pasa do spodni, rękawiczek, dystynkcji i numerycznego znaku identyﬁkacyjnego.
Kolorystyka utrzymana jest w stonowanych barwach – od stalowo-szarego do czarnego.
Jak informuje por. Robert Stępniewski, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Łowiczu, wstępne oceny
funkcjonariuszy są pozytywne, a nowe mundury sprawdzają się lepiej niż te dotychczas
użytkowane. Zwracać mają oni uwagę na kwestie użytkowe, czyli fakt, że są one "lekkie oraz odporne
na zmienne warunki pogodowe i codzienne użytkowanie". Przykładowo, jak relacjonuje rzecznik
zakładu, kurtka jest "przewiewna, co ważne nieprzemakalna i nieabsorbująca wody, a przy tym
w połączeniu z praktycznym, <<polarem>>, zapewnia odpowiednią osłonę termiczną". Posiada
również dodatkowy zamek błyskawiczny, umożliwiający szybki dostęp do wyposażenia umieszczanego
przy pasie głównym.
Czytaj też: Nowe karabinki już na wyposażeniu Służby Więziennej
Podkreślić należy jednak, że odporność użytych materiałów na uszkodzenia i codzienną eksploatację
oraz funkcjonalność nowego umundurowania ma jeszcze zostać wielokrotnie poddana sprawdzeniu
i ocenie.
Modernizacja w toku
Nowe umundurowanie to efekt rozpoczętego w 2017 r. programu modernizacji Służby Więziennej. 20
lipca 2018 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie
umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jedną z istotnych zmian,
jest wprowadzenie nowego wzoru umundurowania polowego. Zmianę wzoru mundurów zapowiadał
też jeszcze w marcu 2018 roku, w rozmowie z InfoSecurity24.pl, zastępca Dyrektora Generalnego
Służby Więziennej, płk SW Grzegorz Fedorowicz.
Zgodnie z rozporządzeniem, umundurowanie składa się z zestawu wyjściowego (letniego i zimowego)
oraz służbowego. Dodatkowo funkcjonariusze Służby Więziennej mogą korzystać z umundurowania

polowego występującego w dwóch wariantach: specjalnym i interwencyjnym. Jak czytamy w
rozporządzeniu „Prawo do umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariusz nabywa z chwilą
nawiązania stosunku służbowego”. Wyposażenie polowe specjalne, przysługuje funkcjonariuszowi
pełniącemu służbę w dziale ochrony i kwatermistrzowskim, będącemu uczestnikiem kursu
przygotowawczego i szkolenia zawodowego, wykładowcy szkolenia strzeleckiego, funkcjonariuszowi
wyznaczonemu do drużyny strzeleckiej, pocztu sztandarowego, członkowi kompanii honorowej oraz
przewodnikowi psa służbowego. „Funkcjonariusz, któremu nie przysługuje wyposażenie polowe
specjalne, może dokonać zakupu takiego wyposażenia oraz nosić je podczas wykonywania
obowiązków służbowych” – czytamy w rozporządzeniu.
Czytaj też: Ministerstwo "rozumie potrzeby" Służby Więziennej. Priorytetem poprawa "warunków
pracy i płacy"
Wyposażenie polowe interwencyjne, otrzyma funkcjonariusz wchodzący w skład Grupy Interwencyjnej
Służby Więziennej oraz wykładowca szkolenia technik interwencyjnych. Składa się na nie m.in.:
koszula z krótkim rękawem (typu „polo”), koszulka (typu T-shirt), koszula z długim rękawem, spodnie,
bluza, kurtka, peleryna, kominiarka, czapka, pas parciany, rękawice zimowe i trzewiki. Wyposażenie
polowe interwencyjne składa się z tych samych elementów o których mowa w przypadku wyposażenia
polowego specjalnego, z dodatkowymi elementami w postaci beretu i rękawic letnich.
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Wymiana mundurów polowych w Służbie Więziennej potrwać ma około cztery lata. Przez ten okres
dopuszczalne jest używanie mundurów starego typu, które miały być wydawane w pierwszej
kolejności do wyczerpania zapasów magazynowych.
Czytaj też: Służba Więzienna ma własną uczelnię. Rusza Wyższa Szkoła Kryminologii i
Penitencjarystyki

