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ZIOBRO ZAPOWIADA NOWOCZESNE ZAKŁADY
KARNE I "UDOSKONALONE" UZBROJENIE DLA
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Planujemy budować nowoczesne zakłady karne, pawilony więzienne, chcemy poprawiać warunki
służby, udoskonalać wyposażenie począwszy od uzbrojenia, poprzez urządzenia służące poprawie
bezpieczeństwa - mówił podczas Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej minister
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Święta Służby
Więziennej. W państwowej ceremonii, związanej ze stuleciem formacji, wzięli udział minister
sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro, sekretarz stanu Michał Wójcik, który nadzoruje
Służbę Więzienną, a także pozostali wiceministrowie sprawiedliwości.

Służba więzienna z natury rzeczy skoncentrowania jest na dbaniu o
bezpieczeństwo Polaków, ale to zabieganie o bezpieczeństwo Polaków
niejednokrotnie jest związane z ryzykowaniem własnego bezpieczeństwa.
I zdarza się, że to ryzyko jest bardzo konkretne i wymierne. To jest służba
niezwykle trudna, ciężka, wymagająca, wymagająca też profesjonalizmu i
odpowiedzialności - i za to wam wszystkim też w imieniu całego polskiego
rządu chciałbym gorąco podziękować.
Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości

W trakcie obchodów minister sprawiedliwości podkreślił, że służba więzienna rozwija się i
modernizuje. Zaznaczył, że ministerstwo zdecydowało się utworzyć Wyższą Szkołę Kryminologii i
Penitencjarystyki. "To jest szkoła, która będzie kuźnią przyszłych kadr polskiego więziennictwa,
miejscem podnoszenia kwaliﬁkacji, rozwoju, który będzie towarzyszył waszej pracy" - mówił Zbigniew
Ziobro. Podkreślił też, że służba więzienna to nowoczesna technologia, stojąca na straży
bezpieczeństwa Polaków. Minister sprawiedliwości wskazał np. na system dozoru elektronicznego.
"Możemy się pochwalić jako państwo, jako Polska, że jesteśmy jednym z przodujących państw w
Europie, jeżeli chodzi o rozwój tego systemu" - stwierdził Ziobro.
Czytaj też: Ogólnopolskie więzienie dla 5 tysięcy osób

Dodał też, że System Dozoru Elektronicznego to skuteczność i oszczędność. "Jeżeli popatrzymy na
powrót do przestępstwa osób, które zostały osadzone w ramach tego rodzaju odbycia kary w tzw.
obrączkach elektronicznych to wiemy, że ich powrót do przestępstwa jest znikomy, a koszty odbycia
tej kary są 10-krotnie niższe, ale nie łudźmy się nic nie zastąpi Waszej pracy. Tej trudniejszej służby
zarówno pionu ochronnego, penitencjarnego i administracyjnego w zakładach karnych" - zwrócił się
do zebranych na pl. Piłsudskiego funkcjonariuszy służby więziennej Zbigniew Ziobro. Minister
sprawiedliwości zaznaczył jednocześnie, że fundamentalną rolą służby więziennej jest gwarantowanie
bezpieczeństwa Polakom.
Czytaj też: Podwyżki dla cywili w Służbie Więziennej
Swoje listy do formacji, z okazji jej święta skierowali również prezydent Andrzej Duda oraz premier
Mateusz Morawiecki. Prezydent przekazał w liście gratulacje i najlepsze życzenia dla wszystkich
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. "W tym uroczystym dniu chcę wyrazić uznanie za
państwa rzetelną i oﬁarną służbę dla dobra Rzeczypospolitej i jej obywateli" - podkreślił. Duda
podziękował również za "codzienną, trudną i wymagającą zaangażowania i poświęcenia pracę, która
jest ważna i pożyteczna dla wszystkich rodaków".

Fot. Służba Więzienna

Morawiecki natomiast przypomniał w liście, że rząd uchwalił pierwszą po 1989 r. ustawę
modernizująca SW. "Przeznaczyliśmy ponad 1,5 mld zł na poprawę bezpieczeństwa zakładów karnych
i aresztów śledczych oraz warunków pełnienia służby. Szereg inwestycji wiąże się z rozbudową i
modernizacją budynków, zakupem broni i sprzętu" - zaznaczył premier. Jego zdaniem w ostatnich
latach dokonała się głęboka reforma Służby Więziennej. W tym kontekście szef rządu wymienił:
skuteczną reorganizację jednostek penitencjarnych, kompleksowe zmiany w systemie naboru i
kształcenia funkcjonariuszy oraz ewolucję systemu dozoru elektronicznego.

W trakcie ceremonii z udziałem m.in. władz państwowych, szefów służb mundurowych, w tym szefów
służb penitencjarnych z innych państw, a także przedstawicieli środowisk naukowych odbyła się
promocja na pierwszy stopień oﬁcerski Służby Więziennej. "Bohaterami dzisiejszej uroczystości są
funkcjonariusze promowani na pierwszy stopień oﬁcerski. Życzę wam, panie i panowie oﬁcerowie,
byście z dumą i zaangażowaniem pełnili służbę dla państwa polskiego oraz by przynosiła wam ona
satysfakcję" – mówił gen. Jacek Kitliński.
Czytaj też: Więcej pieniędzy na modernizacyjnym koncie Służby Więziennej
W programie uroczystości były również wystąpienia władz państwowych, pośmiertne odznaczenia „Za
zasługi w pracy penitencjarnej”, złożenie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i uroczysta
deﬁlada pododdziałów Służby Więziennej. Uroczystościom towarzyszyły pokazy sprzętu ochronnego
Służby Więziennej i ﬂoty samochodów konwojujących więźniów. Odznakami "Za zasługi w pracy
penitencjarnej" uhonorowanych zostało 13 osób. Osiem osób odznaczono pośmiertnie, a odznaczenia
odebrali ich bliscy. To tylko niektórzy funkcjonariusze przedwojennej Straży Więziennej, którzy służbę
dla państwa przypłacili życiem. To bohaterowie, którzy potraﬁli walczyć o sprawę do końca. W tym
roku po raz pierwszy wręczone zostały nowe odznaczenia – order św. Pawła Apostoła.
Służba Więzienna to trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w Polsce. Służy w niej ok.
28 tys. funkcjonariuszy i ok. 2 tys. pracowników cywilnych. W 1919 r. Naczelnik Państwa Józef
Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie
„Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych wydanych w
odrodzonej Polsce. Na ich podstawie utworzono Straż Więzienną, na której tradycji opiera się
dzisiejsza Służba Więzienna.
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Czytaj też: Dozór elektroniczny dziewięć razy tańszy niż osadzenie w więzieniu. Gen. Nasiłowski dla
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