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Zasady finansowania jednostek organizacyjnych
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
W 2009 r. finansowanie jednostek organizacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej realizowane by³o w ni¿ej wymienionych czêœciach bud¿etu pañstwa:
1. Czêœæ 42 – Sprawy wewnêtrzne
Dzia³ 754
rozdzia³ 75409 – Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
rozdzia³ 75414 – Obrona cywilna
rozdzia³ 75478 – Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych.
2. Czêœæ 85 – Bud¿ety wojewodów
Dzia³ 754
rozdzia³ 75410 – Komendy wojewódzkie PSP
rozdzia³ 75411 – Komendy powiatowe PSP
rozdzia³ 75478 – Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych.
Jednostkami PSP finansowanymi w ramach czêœci 42 bud¿etu pañstwa s¹:
• Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej;
• Centralna Szko³a Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Czêstochowie;
• Szko³y Aspirantów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie i Poznaniu;
• Szko³a Podoficerska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Bydgoszczy;
• Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach.

Planowanie i realizacja bud¿etu jednostek
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w czêœci 42
Bud¿et Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w czêœci 42 w 2009 r. zosta³ ustalony
w ramach ustawy bud¿etowej po nowelizacji na kwotê 123 940 tys. z³, w tym:
• rozdzia³ 75409 – Komenda G³ówna PSP 123 813 tys. z³;
• rozdzia³ 75414 – Obrona cywilna
127 tys. z³.
W 2009 r. bud¿et KG PSP i jednostek nadzorowanych zwiêkszony zosta³
o œrodki finansowe na podstawie decyzji Ministra Finansów, z rezerw celowych:
• z przeznaczeniem dla Centralnej Szko³y PSP w Czêstochowie na realizacjê rz¹dowego programu wspierania organów prowadz¹cych w zapewnieniu bezpieczeñstwa warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szko³ach i placówkach
„Monitoring wizyjny w szko³ach i placówkach” o kwotê 81 tys. z³;

• na realizacjê przez Komendê G³ówn¹ PSP projektu pn. „Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagro¿eñ” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko o kwotê 45 tys. z³;
• na realizacjê przedsiêwziêæ w ramach „Programu modernizacji Policji, Stra¿y
Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Biura Ochrony Rz¹du w latach
2007–2011” o kwotê 4326 tys. z³, z czego na „Zakup i wymianê sprzêtu oraz
systemów teleinformatycznych” – 2726 tys. z³, „Budowê nowych i modernizacjê u¿ytkowanych obiektów” – 1600 tys. z³;
• z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego z województw: dolnoœl¹skiego, ma³opolskiego, opolskiego, podkarpackiego i œl¹skiego na
odtworzenie infrastruktury i sprzêtu oraz zwrot kosztów poniesionych podczas
dzia³añ zwi¹zanych z usuwaniem skutków wichur i powodzi o kwotê 1136 tys. z³;
• na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) dla korpusu
s³u¿by cywilnej o kwotê 60 tys. z³;
• na realizacjê projektu z zakresu demokracji i rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego o numerze 770/2009 pod tytu³em „Praktyka S³uchaczy Lwowskich Uniwersytetu Bezpieczeñstwa ¯ycia w Szkole Aspirantów PSP
w Krakowie” o kwotê 21 tys. z³.

11. Gospodarka finansowa • Finance

11. Gospodarka finansowa
Finance

Struktura wydatków bud¿etowych w czêœci 42
G³ówne grupy wydatków realizowanych w ramach bud¿etu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Komendanta G³ównego PSP:
• wydatki p³acowe wraz z pochodnymi – 60 653 tys. z³;
• wydatki rzeczowe – 25 500 tys. z³;
• dotacje – 36 190 tys. z³;
• wydatki maj¹tkowe – 7029 tys. z³.

Wydatki p³acowe
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowi³y 46,9% bud¿etu jednostek
nadzorowanych przez Komendanta G³ównego PSP.
Przeciêtne miesiêczne uposa¿enie funkcjonariuszy (z nagrod¹ roczn¹)
w 2009 r. w czêœci 42 wynios³o 5285 z³.
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Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie pracowników cywilnych (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wynios³o w czêœci 42 – 3095 z³.
Tabela 60. Bud¿et jednostek nadzorowanych przez KG PSP po dokonanych zmianach:
Plan na 2009 r. po zmianach
(w tys. z³)

Wykonanie w 2009 r.
(w tys. z³)

1. Wydatki p³acowe wraz z pochodnymi

60 696

60 653

2. Wydatki rzeczowe

25 500

25 375

3. Dotacje

Wyszczególnienie

Dzia³ 754

Wydatki maj¹tkowe stanowi³y 5,4% bud¿etu jednostek w ramach czêœci 42.
W ramach wydatków maj¹tkowych na ³¹czn¹ kwotê 7029 tys. z³ w jednostkach
nadzorowanych przez Komendanta G³ównego PSP zrealizowano:
• inwestycje budowlane na kwotê 4028 tys. z³;
• zakupy inwestycyjne (sprzêt specjalistyczny) na kwotê 3001 tys. z³.

Rozdzia³ 75409

35 054

35 054

4. Wydatki maj¹tkowe

7 029

7 029

Razem rozdzia³ 75409

128 279

128 111

127

125

Realizacja bud¿etu przez komendy wojewódzkie, powiatowe
i miejskie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Tabela 61. Wykonanie wydatków bud¿etowych przez jednostki Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w czêœci 85

Rozdzia³ 75414
1. Wydatki rzeczowe
Rozdzia³ 75478
1. Dotacje
Ogó³em

1 136

1 136

129 542

129 372

Wydatki rzeczowe
Wydatki rzeczowe stanowi³y 19,7%, a ich struktura przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
• ekwiwalenty i równowa¿niki dla funkcjonariuszy – 19,1%;
• koszty zwi¹zane z funkcjonowaniem jednostek – 80,9%.

Dotacje
Dotacje stanowi³y 28% bud¿etu jednostek w ramach czêœci 42. W ramach
bud¿etu Komendy G³ównej PSP przekazano dotacje dla jednostek ochrony
przeciwpo¿arowej w³¹czonych do KSRG na podstawie art. 33 ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej na ³¹czn¹ kwotê 36 190 tys. z³, z czego:
• w rozdziale 75409 – kwotê 35 054 tys. z³ rozdysponowano na 3588 jednostek, co da³o œrednio kwotê 9770 z³ na jednostkê;
• w rozdziale 75478 – kwotê 1136 tys. z³ rozdysponowano na 322 jednostki
z województw: dolnoœl¹skiego, ma³opolskiego, opolskiego, podkarpackiego
i œl¹skiego, co da³o œrednio kwotê 3528 z³ na jednostkê. Œrodki zosta³y przeznaczone na odtworzenie infrastruktury i sprzêtu oraz zwrot kosztów poniesionych podczas dzia³añ zwi¹zanych z usuwaniem skutków wichur i powodzi.
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Wydatki maj¹tkowe

Wyszczególnienie

Ogó³em
(w tys. z³)

Wykonanie w 2009 r. w tys. z³
w tym:
komendy wojewódzkie

komendy powiatowe

1 566 319

97 758

1 468 561

2. Wydatki maj¹tkowe

213 640

45 942

167 698

3. Wydatki rzeczowe

335 854

27 708

308 146

2 115 813

171 408

1 944 405

Dzia³ 754
Rozdzia³y: 75410, 75411, 75478
1. Wydatki p³acowe wraz z pochodnymi

Ogó³em dzia³ 754

Summary
In 2009 financial means for organizational units of the State Fire Service (PSP) were provided from the
following parts of the State Budget:
1. Part 42 – Affairs of the interior: National Headquarter of the PSP, Schools of the PSP and the Central
Museum of Fire Brigades.
2. Part 85 – Budgets of Province Heads (Voivods): Provincial Headquarter and County/Town Headquarters
of the PSP.
In 2009, total expenditures covered by units of the State Fire Service amounted to PLN 2,245,185k.
Major groups of expenditures covered in 2009 by units of the PSP within parts 42 and 85 of the state
budget totalized in:
1. Salaries and wages along with derivatives – PLN 1,626,972k., which make 72% of the total
expenditures,
2. Material expenditures and donations – PLN 397,554k., which make 18% of total expenditures,
3. Asset expenditures – PLN 220,669k., which make 10% of total expenditures.
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