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 Pan 

 Tomasz Grodzki 

 Marszałek Senatu RP 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Krzysztofa Brejzy, złożone podczas 19. posiedzenia Senatu RP 

w dniu 17 grudnia 2020 r., w sprawie zakupu pojazdów przez Służbę Ochrony Państwa (sygn. BPS/043-19-

696/20) informuję, że brak systematycznych działań modernizacyjnych w obszarze floty samochodowej 

formacji realizującej zadania ochronne, w latach 2011-2015, spowodował konieczność pilnego wdrożenia 

procesu jej unowocześnienia. Przestarzały i wyeksploatowany tabor samochodowy po Biurze Ochrony 

Rządu wymagał przeznaczenia środków finansowych - w stosunkowo krótkim czasie - na uzupełnienie 

braków oraz wymianę sprzętu transportowego. Funkcjonujący Program modernizacji Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-20201 w znaczącym 

stopniu poprawił sytuację w tym obszarze, umożliwiając planowe dokonywanie wymiany floty 

transportowej oraz bieżące utrzymywanie taboru Służby Ochrony Państwa (SOP) na wymaganym poziomie. 

Ogłoszone przez omawianą formację postępowania przetargowe są częścią procesu modernizacji 

istniejącej floty pojazdów oraz uzupełniania wieloletnich niedoborów sprzętu specjalistycznego. Należy 

podkreślić, że pojazdy służbowe SOP - posiadające odpowiednią specyfikę techniczną - stanowią zasadnicze 

narzędzie realizacji działań ochronnych przez tę formację, dostosowanych do współcześnie obowiązujących 

standardów ochrony oraz bezpieczeństwa. 

 

Z poważaniem 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Maciej Wąsik 

Sekretarz Stanu 

- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym- 

 

 
 
 

                                                           
1
 Wprowadzony ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz.U. z 2019 r. poz. 2198). 
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