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SŁUŻBY SPECJALNE ROSNĄ W SIŁĘ. BUDŻETY ABW
I CBA CORAZ WIĘKSZE
Służby specjalne w kolejnej perspektywie budżetowej czeka spory zastrzyk ﬁnansowy. Tak wynika z
opublikowanego projektu budżetu na rok 2020. Największy wzrost ﬁnansowania, w porównaniu z
rokiem ubiegłym, zanotuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więcej pieniędzy otrzymać ma
też Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jedyną służbą specjalną, która w przyszłym roku otrzyma
mniejsze środki, jest Agencja Wywiadu.
W 2020 roku budżet Agencji Wywiadu, jako jedyny, zmniejszy się z 264 mln złotych w 2019 roku, do
niespełna 257 mln (dokładnie 256 787 złotych). Większość kosztów stanowić będą wydatki bieżące.
Zaplanowano, że będzie to ponad 225 mln złotych. Mimo obniżki kwoty na wydatki bieżące (w
porównaniu z ubiegłym rokiem) wzrosną środki przeznaczone na wynagrodzenia. Na cel ten
zaplanowano ponad 128 mln złotych (w 2019 roku było to niewiele ponad 120 mln złotych). AW
w 2020 roku będzie też dysponowała ponad 27 mln złotych na inwestycje.
Czytaj też: Niejasne zasady przyznawania uposażeń w ABW
Spory wzrost budżetu zanotuje największa w Polsce służba specjalna, czyli Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. W przyszłym roku ABW do dyspozycji będzie miała ponad 635 mln złotych w
porównaniu do roku bieżącego, w którym Agencja dysponuje środkami w wysokości ok. 602 mln
złotych. Większość kosztów w 2020 roku stanowić będą, podobnie jak w przypadku AW, wydatki
bieżące. To łącznie ponad 603 mln złotych (w 2019 roku - niespełna 566 mln złotych). Wzrośnie też
fundusz wynagrodzeń – z przeszło 421 mln złotych w roku 2019, do prawie 452 mln złotych w roku
przyszłym.
Środki inwestycyjne (wydatki majątkowe) ABW wyniosą w sumie niespełna 15 mln złotych, a więc
spadną o prawie 4 mln złotych. ABW dysponować będzie też ponad 1,2 mln złotych na
współﬁnansowanie projektów z udziałem środków UE.
Czytaj też: Rekrutacyjna ofensywa CBA
Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2020 roku będzie dysponowało budżetem w wysokości prawie 213
mln złotych. Co stanowi niemal 9 mln wzrost w porównaniu z rokiem 2019. Wydatki bieżące CBA
wyniosą ponad 192 mln złotych, z czego fundusz wynagrodzeń stanowić będzie przeszło 151 mln
złotych. To wzrost o prawie 8 mln złotych. W przyszłorocznym budżecie CBA niespełna 18 mln złotych
zaplanowano na wydatki inwestycyjne.
Środki jakie rząd planuje przeznaczyć na działalność służb specjalnych (ABW, CBA, AW) w 2020 r.

wzrosną łącznie o ponad 35 mln złotych i wyniosą w sumie ponad 1,10 mld złotych. W ich budżetach
widać, że spora część z tej kwoty przeznaczana jest na fundusz wynagrodzeń. Nawet w Agencji
Wywiadu, której budżet spadnie, pieniędzy na wynagrodzenia zaplanowano więcej.
Budżet państwa jest obecnie w fazie projektowania i może się okazać, że kwoty w przyjętym
dokumencie, będą się różnić od tych, które prezentowane są powyżej. Jednak nawet przy założeniu,
że rządzący dokonają pewnych „kosmetycznych” zmian w ﬁnansowaniu służb specjalnych, dostrzec
można tendencję zwiększania ich budżetów. Warto jednak zauważyć, że konsekwentnie, z roku na
rok, rośnie jedynie budżet CBA. W 2019 roku roku ABW otrzymało mniej pieniędzy niż w roku 2018,
ale za to w tym samym okresie wzrósł budżet AW. Sytuacja ta odwróci się, gdy porównamy rok 2019 z
planowanym budżetem na rok 2020.
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