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NOWELIZACJA MUNDUROWYCH BUDŻETÓW W
LICZBACH
Decyzją Rady Ministrów tegoroczny budżet ma zostać znowelizowany. Jak się okazuje, ﬁnansowy
zastrzyk otrzymać mają zarówno służby podległe MSWiA, resortowi sprawiedliwości jak i te specjalne.
O jakich kwotach mowa? Tylko Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa i Straż
Graniczna do wydania będą miały łącznie o ponad miliard złotych więcej, niż pierwotnie zakładano.
Ogólny wniosek, płynący z analizy projektu nowelizacji tegorocznego budżetu jest taki: pieniędzy
będzie więcej. Mówiąc jednak o nowelizacji budżetu, trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że
formacje - pod koniec września - sporą część budżetowego roku mają już za sobą, a co za tym idzie w
mundurowych kasach pieniędzy jest zwyczajnie coraz mniej. Czy bez dodatkowych środków
funkcjonowanie do końca roku nie byłoby możliwe? Zapewne nie, choć kwoty o jakich mowa – mimo
że nie są na tyle wysokie, by pozwoliły rozwiązać wszystkie problemy – bez wątpienia pomogą w
"przetrwaniu" do kolejnego budżetowego roku, który dla części z formacji ma być rokiem startu
kolejnych modernizacyjnych programów.
Najwięcej dodatkowych pieniędzy otrzymać ma policja. Jej budżet na ten rok (pomijając wydatki
niewygasające, czyli pieniądze z poprzedniego roku budżetowego) wynosi 10 137 578 000 złotych.
Rząd proponuje podnieść tę kwotę o 538 049 000 złotych, a więc – jeśli do zmian przychyli się
parlament – policja do dyspozycji w tym roku będzie miała – łącznie 10 675 627 000 zł.
Nowelizacja ma wpłynąć też na zwiększenie ﬁnansowania Państwowej Straży Pożarnej. Formacja
liczyć może na prawie 398 mln złotych więcej niż dotychczas (dokładnie 397 357 000 złotych), a co za
tym idzie jej budżet na ten rok wynieść może 3 636 769 000 złotych (na dziś wynosi on 3 239 412 000
zł). Więcej środków otrzymać ma też Straż Graniczna. W przypadku tej formacji chodzi o ponad 200
mln złotych (200 257 000 zł). Tak więc, w skutek nowelizacji, budżet SG wzrosnąć ma z 1 713 490 000
złotych do 1 913 747 000 złotych. Najmniej "ekstra" pieniędzy, spośród służb podległych MSWiA – co
tłumaczyć można m.in. wielkością formacji – otrzymać ma Służba Ochrony Państwa. Jej budżet
wzrosnąć ma o 28 636 000 złotych (z 329 342 000 zł do 357 978 000 zł).
W podziale "nowelizacyjnych pieniędzy", swoją część otrzymać mają także Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencja Wywiadu i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Budżet ABW wzrosnąć ma o 75
472 000 złotych (z 631 586 000 zł do 707 058 000 zł), AW ma otrzymać 23 482 000 złotych więcej niż
zakładano (wzrost z 252 356 000 zł do 275 838 000 zł), a ﬁnansowanie CBA ma być większe o
37 625 000 złotych (dziś budżet na 2021 rok wynosi 211 289 000 zł, a po nowelizacji wzrosnąć ma do
248 914 000 zł).
Czytaj też: Rządowy plan na ﬁnansowanie służb. Projekt budżetu na 2022 rok opublikowany
Spory zastrzyk ﬁnansowy otrzymać ma Służba Więzienna. Formacja podległa ministrowi

sprawiedliwości jeszcze w tym roku do wydania ma mieć o ponad 151 mln złotych (151 013 000 zł)
więcej niż zakładano (po nowelizacji budżet na więziennictwo wynieść ma 3 615 069 000 zł, dziś
opiewa na 3 464 056 000 zł).
Jak wynika z udostępnionych projektów zmian w ustawie budżetowej i okołobudżetowej, rząd
przewiduje również zasilenie dodatkowymi pieniędzmi Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia
Straży Granicznej oraz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Łącznie mowa o kwocie ponad
2,2 mld złotych, co pozwolić ma "na realizację w większym zakresie ustawowych zadań ww. Funduszy,
polegających na pokrywaniu wydatkó w inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz
kosztó w utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i
Pań stwowej Straży Pożarnej, a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towaró w i usług".
Kiedy przyjętymi przez rząd projektami zajmie się Sejm? Wiele wskazuje na to, że stać się to może już
na najbliższym – rozpoczynającym się 29 września – posiedzeniu. Jeśli pierwsze czytanie uda się
przeprowadzić w najbliższą środę, a ustawy zostaną skierowane do dalszych prac, posłowie mogą
zająć się nimi jeszcze tego samego dnia. Bowiem właśnie na środę 29 września zaplanowano
posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, podczas którego projekty mógłby zostać rozpatrzone. Czy
tak się stanie przekonamy się już za dwa dni. Jedno jest jednak pewne - biorąc pod uwagę fakt, że do
końca roku zostały niewiele ponad 3 miesiące, jeśli nowelizacja budżetu ma realnie wpłynąć na
funkcjonowanie mundurowych formacji, musi zostać przyjęta dość szybko.
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