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11,5 MLD ZŁ NA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONĘ
PRZECIWPOŻAROWĄ
Ponad 11,5 mld zł rząd przeznaczy w przyszłym roku na cele związane z bezpieczeństwem publicznym
i ochroną przeciwpożarową – przewiduje projekt ustawy budżetowej na 2018 rok.
W czwartek sejmowa komisja spraw wewnętrznych i administracji zaopiniowała pozytywnie projekt
budżetu na 2018 rok. Zakłada on, że nakłady na sprawy wewnętrze wyniosą 20 mld 458 mln zł z
czego ponad połowa traﬁ na cele związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną
przeciwpożarową.
Najwięcej pieniędzy traﬁć ma do policji, bo aż 9,4 mld zł co jest kwotą wyższą o 155 mln zł w
porównaniu z rokiem 2017. Największy wzrost w poziomie ﬁnansowania odnotuje jednak Państwowa
Straż Pożarna. MSWiA przeznaczy na ochronę przeciwpożarową o 212 mln zł więcej niż w 2017 roku, a
do PSP traﬁ łącznie 2,7 mld zł. Zwiększeniu ulegnie też budżet straży granicznej oraz BOR. Budżet SG
w 2018 roku wyniesie 1,5 mld zł (o 69 mln zł więcej niż w 2017 roku). Biuro Ochrony Rządu, które już
niebawem ma zostać przekształcone w Służbę Ochrony Państwa, w 2018 roku dysponować będzie
kwotą 237 mln zł (o 4,2 mln zł więcej niż w 2017 roku). W projekcie ustawy budżetowej zapisano też
rezerwę 10 mln zł na zwiększenie zatrudnienia w SOP.
Zobacz też: Służba Ochrony Państwa zastąpi BOR
Przyszłoroczny budżet przewiduje również środki dla ochotniczych straży pożarnych (39 mln zł), na
zadania ratownictwa górskiego i wodnego (14,6 mln zł) oraz zarządzanie kryzysowe (7,6 mln zł). 37,3
mln zł traﬁ do Urzędu ds. Cudzoziemców a na inne formy pomocy cudzoziemcom przeznaczono
kolejne 73 mln zł. W projekcie znalazły się też środki dla Centrum Personalizacji Dokumentów (227,8
mln zł).
Podczas dyskusji posłowie, przedstawiciele służb i związków zawodowych zwracali uwagę na niskie
płace pracowników cywilnych służb mundurowych.

To głosy słuszne. To są niskie wynagrodzenia. Ich praca jest ważna
dla formacji, żeby całość dobrze funkcjonowała. Robimy wszystko, by te
płace były bardziej konkurencyjne. Temu służy właśnie program
modernizacji służb mundurowych.
Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA

Jak zauważył jednak minister Zieliński, z uwagi na konieczność zamrożenie płac sfery budżetowej w
przyszłym roku, druga podwyżka traﬁ do pracowników cywilnych w roku 2019.
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