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CO TAM PANIE W… BEZPIECZEŃSTWIE, CZYLI
PODSUMOWANIE TYGODNIA [31.01 - 05.02]
Co wydarzyło się w minionym tygodniu? Na co warto zwrócić uwagę? Zapraszamy do lektury
podsumowania tygodnia.

Budżet gotowy
W piątek, 29 stycznia, w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę budżetową na 2021
rok. W porównaniu w rokiem ubiegłym mniej pieniędzy przewidziano dla służb. Jeśli dodamy do tego
brak tegorocznych funduszy nagród, wyraźnie widać, że budżetowa polityka zaciskania pasa nie
ominęła mundurowych.
Ustawa budżetowa na 2021 rok opublikowana

Policyjne miliony
1 lutego policja podsumowała zakupy jakich dokonała w 2020 roku. Wynika z niej, że tylko na sprzęt
transportowy formacja wydała ok. 227 mln złotych. A to tylko część z pokaźnej listy policyjnych
zakupów, które - co warto przypomnieć - będą kontynuowane także w tym roku, m.in. w ramach tzw.
wydatków niewygasających.
Policjanci na zakupach, czyli na co formacja wydała środki w 2020 roku

Czym będzie się wozić CBA?
Centralne Biuro Antykorupcyjne, 1 lutego, dokonało wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu na
zakup 75 samochodów. Wszystkie mają zostać dostarczone najpóźniej do 20 listopada 2021 rok, a
CBA zapłaci za nie łącznie prawie 8 milionów złotych brutto. Duży przetarg CBA zainteresował posłów,
którzy w interpelacji do koordynatora służb specjalnych pytają m.in. o zasadność zakupów.
Duży przetarg na samochody dla CBA na oku polityków

U prezydenta o rezerwach strategicznych
Andrzej Duda 2 lutego zaprosił do Biura Bezpieczeństwa Narodowego szefa KPRM Michała Dworczyka i
przedstawicieli Agencji Rezerw Materiałowych. Tematem spotkania była ustawa o rezerwach
strategicznych. Jak mówił tuż po spotkaniu szef BBN Paweł Soloch, "zmiany funkcjonowania Agencji
Rezerw Materiałowych i planowane przekształcenie jej w Rządową Agencję Rezerw Strategicznych
wpisują się w koncepcję przebudowy systemu bezpieczeństwa ludności cywilnej". Andrzej Duda
ustawę podpisał 5 lutego.
Prezydent podpisał ustawę o rezerwach strategicznych

Rozmowy z ministrem
Nie będzie zgody Ministra Sprawiedliwości na jakiekolwiek niesprawiedliwe traktowanie Służby
Więziennej w stosunku do innych służb mundurowych - zadeklarować miał wiceminister Michał Woś
podczas spotkania online ze związkowcami z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, nawiązując do modyﬁkacji ustawy emerytalnej w
zakresie art. "15a". Mundurowi z ministrem rozmawiali 3 lutego, a podczas spotkania miał on
zapewnić, że w przypadku wprowadzania jakichkolwiek korzystnych zmian dla funkcjonariuszy innych
formacji, Służba Więzienna zostanie w nich uwzględniana.
Resort sprawiedliwości mówi "nie" niesprawiedliwemu traktowaniu Służby Więziennej

Policja kupuje więźniarki
Policja zamierza kupić 70 samochodów typu mała więźniarka. Z upublicznionych 4 lutego informacji
wynika, że 70 pojazdów kosztować może nawet blisko 17 mln złotych. Formacja musi zdecydować się
teraz na jedną z dwóch ofert, ale szanse na pozytywne zakończenie postępowania są dość spore.
17,5 mln na więźniarki dla policji

Wiceszef MSWiA o mundurowej modernizacji
Sekretarz Stanu w MSWiA, Maciej Wąsik, w odpowiedzi na poselską interpelację poinformował,
że "prace analityczne nad szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi ww. programu są już na
zaawansowanym etapie". Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy światło dzienne ujrzy projekt programu
rozwoju, którego jednym z elementów miały być kolejne mundurowe podwyżki.
Prace nad programem rozwoju "na zaawansowanym etapie"

