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ZASTRZYK GOTÓWKI DLA SŁUŻB MSWIA. RZĄD
NOWELIZUJE TEGOROCZNY BUDŻET
Jeszcze w tym roku służby mundurowe podległe MSWiA czeka spory zastrzyk gotówki. Jak wynika z
projektu nowelizacji tegorocznego budżetu Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna i Służba
Ochrony Państwa otrzymają łącznie około 1,6 mld złotych więcej niż zakładano.
Nowelizacja tegorocznego budżetu zapowiadana była już od jakiegoś czasu. Po publikacji jego
wstępnych założeń wiadomo było, że służby mundurowe mogą liczyć na zwiększenie ﬁnansowania.
Okazuje się, że w przypadku służb MSWiA, chodzi o kwotę około 1,6 mld złotych.
Największy wzrost - co nie powinno dziwić biorąc pod uwagę wielkość formacji - zanotuje Policja.
Pierwotnie jej budżet na ten rok wynieść miał ponad 10,3 mld złotych. Zgodnie z propozycją
nowelizacji kwota ta wzrosnąć ma do poziomu ponad 11,6 mld złotych, a więc o około 1,3 mld.
Znacząco – w ramach tej kwoty – wzrosną wydatki inwestycyjne, szczególnie te dokonywane przez
jednostki terenowe Policji, komendy powiatowe i wojewódzkie - z 131 066 000 złotych do 930 424 000
złotych.
Druga pod względem liczebności służba podległa MSWiA, a więc Państwowa Straż Pożarna, której
budżet planowo wynosił prawie 3,3 mld złotych, teraz do dyspozycji będzie miała o ponad 225 mln
złotych więcej. Jej budżet (Komenda Główna PSP oraz komendy wojewódzkie i powiatowe PSP) po
nowelizacji wyniesie bowiem ponad 3,5 mld złotych. Nowelizacja zakłada też zwiększenie wydatków
na Straż Graniczną z poziomu ponad 1,76 mld złotych do ponad 1,8 mld złotych. Najmniejszy wzrost
ﬁnansowania, bo o niecałe 10 mln złotych, zanotuje SOP. Z poziomu wynoszącego niewiele ponad 338
mln złotych, ostatecznie do wydania w tym roku SOP będzie miał nieco ponad 348 mln złotych.
Czytaj też: Toyota z platformą szturmową dla małopolskich mundurowych
W nowelizacji nie zaplanowano zwiększenia budżetu Służby Więziennej. Ten pozostanie na
zakładanym poziomie 3,38 mld złotych. Na więcej środków – przynajmniej na razie – nie mogą liczyć
też służby specjalne. Kwoty jakimi dysponować będą Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja
Wywiadu i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyniosą odpowiednio: prawie 213 mln
złotych, niespełna 271 mln złotych oraz ponad 643 mln złotych.
Deﬁcyt budżetu państwa w 2020 roku, zgodnie z nowelizacją, ma wynieść 109,3 mld zł, wobec
zakładanego wcześniej zrównoważonego budżetu. Nowelizacją zajmie się teraz Sejm, a po nim Senat.
DM

