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FINANCE

Zasady finansowania jednostek organizacyjnych
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
W roku 2005 finansowanie jednostek organizacyjnych PSP 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;
rozdzia³ 75495 – Pozosta³a dzia³alnoœæ;
dzia³ 803 rozdzia³ 80304 – Wy¿sze szko³y po¿arnictwa (SGSP w Warszawie);
rozdzia³ 80378 – Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych;
dzia³ 852 rozdzia³ 85212 – Œwiadczenia rodzinne oraz sk³adki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego.
2. Czêœæ 85 – Bud¿ety wojewodów:
dzia³ 754 rozdzia³ 75410 – Komendy wojewódzkie PSP;
rozdzia³ 75411 – Komendy powiatowe PSP;
rozdzia³ 75478 – Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych;
dzia³ 851 rozdzia³ 85141 – Ratownictwo medyczne;
dzia³ 852 rozdzia³ 85212 – Œwiadczenia rodzinne oraz sk³adki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego.
Jednostkami PSP finansowanymi w ramach czêœci 42 bud¿etu pañstwa s¹:
l Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej;
l Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie;
l Centralna Szko³a Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Czêstochowie;
l Szko³y Aspirantów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie i Poznaniu;
l Szko³a Podoficerska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Bydgoszczy;
l Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo¿arowej w Józefowie;
l 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 2005 r. zosta³ ustalony w ramach ustawy
bud¿etowej na kwotê 143 193 tys. z³, w tym:
l dzia³ 754 – Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
– rozdzia³ 75409 – Komenda G³ówna PSP
117 288 tys. z³;
– rozdzia³ 75414 – Obrona cywilna
677 tys. z³;
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l dzia³ 803 – Szkolnictwo wy¿sze

– rozdzia³ 80304 – Wy¿sze szko³y po¿arnictwa
25 176 tys. z³;
l dzia³ 852 – Opieka spo³eczna
– rozdzia³ 85212 – Œwiadczenia rodzinne oraz sk³adki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego
52 tys. z³.
W roku 2005 r. bud¿et jednostek nadzorowanych przez Komendê G³ówn¹ PSP zwiêkszony zosta³ o œrodki finansowe m.in.:
l z rezerwy celowej:
– w rozdziale 75409 na sfinansowanie dodatku s³u¿by cywilnej (wraz z pochodnymi) dla
urzêdników mianowanych – 13,9 tys. z³;
– w rozdziale 75409 na poligon po¿arniczy w Bornem Sulinowie w zwi¹zku z realizacj¹ programu „Zagospodarowanie przejêtego mienia i rekultywacji terenów zdegradowanych
przez wojska Federacji Rosyjskiej” – 600 tys. z³;
– w rozdziale 75409 na dotacje dla jednostek ochrony przeciwpo¿arowej dzia³aj¹cych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego – 5000 tys. z³;
– w rozdziale 75478 na zakup sprzêtu do usuwania klêsk ¿ywio³owych i masowych zagro¿eñ – 5000 tys. z³;
– w rozdziale 80304 na sfinansowanie kosztów zwi¹zanych z odbywaniem przez studentów i studentki w 2005 r. przysposobienia obronnego prowadzonego w systemie samokszta³cenia i konsultacji zakoñczonego egzaminem – 28,5 tys. z³;
– w rozdziale 80378 na sfinansowanie zakupu ciê¿kiego samochodu specjalistycznego
przeznaczonego do dzia³añ zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi, awarii chemicznych i innych dzia³añ ratowniczo-gaœniczych prowadzonych w sytuacjach zaistnienia
klêsk ¿ywio³owych – 500 tys. z³;
– w rozdziale 80378 na dofinansowanie zakupu kontenera kwatermistrzowsko-socjalnego
z przeznaczeniem magazynowym dla 60 osób – 350 tys. z³;
l z rezerwy ogólnej:
– w rozdziale 75409 o kwotê 379 tys. z³ z przeznaczeniem na odtworzenie zapasów magazynowych i innych darów przekazanych przez Polsk¹ Misjê Medyczn¹ (224 tys. z³), Polski
Czerwony Krzy¿ (10 tys. z³) i Caritas (145 tys. z³), rz¹dowi Rumunii w ramach pomocy
humanitarnej;
– w rozdziale 75495 o kwotê 35 tys. z³ na realizacjê zadañ zwi¹zanych z pobytem w Polsce
obywatelek polskich i ich rodzin ewakuowanych z Iraku.
Ponadto na podstawie decyzji ministra spraw wewnêtrznych i administracji zwiêkszono plan
w rozdziale 75409 o kwotê 600 tys. z³ – na zakoñczenie robót budowlanych w obiektach Szko³y
Aspirantów PSP w Poznaniu, 50 tys. z³ – dla Komendy G³ównej PSP w zwi¹zku z udzia³em w akcji
poszukiwawczo-ratowniczej w Pakistanie oraz 52 tys. z³ – na dodatkowe szkolenia przeprowadzane w Centralnej Szkole PSP w Czêstochowie.
Do realizacji w 2006 r. jako wydatki bud¿etu pañstwa, które w roku 2005 nie wygasaj¹
z up³ywem roku bud¿etowego zosta³a przesuniêta kwota 5326 tys. z³, z czego:
l w rozdziale 75409:
– w ramach inwestycji wieloletniej KSRG kwota – 550 tys. z³;
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– na zakup wyposa¿enia pomieszczeñ serwerowni w KG PSP kwota – 350 tys. z³;
– na zakup 2 samochodów ratownictwa drogowego w ramach po¿yczki Banku Œwiatowego nr 7223 POL – 196 tys. z³;
– zakup samochodów ratownictwa technicznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport – 1012 tys. z³;
l w rozdziale 75478:
– zakup sprzêtu do usuwania skutków klêsk ¿ywio³owych i masowych zagro¿eñ – 3218 tys. z³.
Tabela 53. Bud¿et jednostek nadzorowanych przez Komendê G³ówn¹ PSP po dokonanych zmianach
Plan na 2005 r.
(w tys. z³)

Wykonanie w 2005 r.
(w tys. z³)

1. Wydatki p³acowe wraz z pochodnymi

41 089

41 049

2. Wydatki rzeczowe

27 909

27 874

3. Dotacje

34 154

34 143

4. Wydatki maj¹tkowe

20 958

18 850

124 114

121 916

551

517

5000

1782

35

33

129 700

124 248

23 704

23 704

1500

1500

850

850

26 054

26 054

25

25

Ogó³em dzia³ 852

25

25

Ogó³em bud¿et

155 779

150 327

Wyszczególnienie

Dzia³ 754
Rozdzia³ 75409

Razem rozdzia³ 75409
Rozdzia³ 75414
1. Wydatki rzeczowe
Rozdzia³ 75478
1. Wydatki maj¹tkowe
Rozdzia³ 75495
1. Wydatki rzeczowe
Ogó³em dzia³ 754
Dzia³ 803
Rozdzia³ 80304
1. Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla SGSP
2. Dotacja celowa na realizacjê inwestycji
Rozdzia³ 80378
1. Dotacja celowa na realizacjê inwestycji
Ogó³em dzia³ 803
Dzia³ 852
Rozdzia³ 85212
1. Œwiadczenia rodzinne
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Struktura wydatków bud¿etowych w czêœci 42
G³ówne grupy wydatków realizowanych w ramach bud¿etu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez komendanta g³ównego PSP:
l wydatki p³acowe wraz z pochodnymi – 41 049 tys. z³, co stanowi 27,3%;
l wydatki rzeczowe – 28 449 tys. z³, co stanowi 19%;
l dotacje – 60 197 tys. z³, co stanowi 40%;
l wydatki maj¹tkowe – 20 632 tys. z³, co stanowi 13,7%.

Wydatki p³acowe
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowi³y 27,3% bud¿etu jednostek nadzorowanych
przez komendanta g³ównego PSP.
Przeciêtne miesiêczne uposa¿enie funkcjonariuszy zatrudnionych w jednostkach nadzorowanych przez komendanta g³ównego PSP wynios³o 3756 z³ (z nagrodami), a wynagrodzenie pracowników cywilnych 2540 z³ (z nagrodami).

Wydatki rzeczowe
Wydatki rzeczowe stanowi³y 19%, a ich struktura przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
l œwiadczenia i równowa¿niki dla funkcjonariuszy – 20,2%;
l sta³e koszty zwi¹zane z funkcjonowaniem jednostek – 79,8%.

Dotacje

l

l

l

l

Dotacje stanowi³y 40% bud¿etu jednostek w ramach czêœci 42.
W rozdziale 75409 poniesiono wydatki z tytu³u:
dotacji na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpo¿arowej w³¹czonych do KSRG na
kwotê 30 625 tys. z³. Kwota ta zosta³a rozdysponowana na 3412 jednostek, co daje œrednio
8976 z³ na jednostkê;
dotacji dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo¿arowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie w kwocie 3139 tys. z³ na pokrycie kosztów uposa¿eñ i innych
œwiadczeñ otrzymywanych przez funkcjonariuszy po¿arnictwa i realizacjê zadañ dotycz¹c¹ ochrony bezpieczeñstwa powszechnego i porz¹dku publicznego, ochrony przeciwpo¿arowej oraz na zakup sprzêtu badawczego – 190 tys. z³.
W rozdziale 80304 poniesiono wydatki z tytu³u:
dotacji dla Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej – 23 704 tys. z³ na wynagrodzenia dla 114 etatów pracowników cywilnych i uposa¿enia dla 235 etatów funkcjonariuszy oraz na wydatki
rzeczowe i œwiadczenia dla funkcjonariuszy;
dotacji celowej na realizacjê inwestycji dotycz¹cej budowy budynku dydaktycznego –
1500 tys. z³ oraz na zakupy inwestycyjne – 850 tys. z³.

Wydatki maj¹tkowe
l Wydatki maj¹tkowe stanowi³y 13,7% bud¿etu jednostek w ramach czêœci 42. W ramach

kwoty 20 632 tys. z³ zrealizowano zadania:
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l inwestycje budowlane w obiektach jednostek nadzorowanych przez komendanta g³ówne-

go PSP – 6556 tys. z³;
l objête inwestycj¹ wieloletni¹ pt. „Krajowy system ratowniczo-gaœniczy na terenie RP” –
9450 tys. z³. Kwota ta zosta³a przeznaczona na kontynuacjê realizacji budowy 16 krajowych
baz sprzêtu specjalistycznego;
l zwi¹zane z realizacj¹ Programu Wieloletniego pn. „Zagospodarowanie przejêtego mienia
i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” – 600 tys. z³;
l zakupy inwestycyjne (sprzêt specjalistyczny) – 4026 tys. z³, w tym:
– w rozdziale 75478 kwota – 1782 tys. z³ na zakup sprzêtu do usuwania skutków klêsk ¿ywio³owych i masowych zagro¿eñ.

Realizacja bud¿etu przez komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Tabela 54. Wykonanie wydatków bud¿etowych przez jednostki PSP w czêœci 85
Wyszczególnienie

Ogó³em
(w tys. z³)

Wykonanie w 2005 r. w tys. z³. w tym:
komendy wojewódzkie

komendy powiatowe

Dzia³ 754
Rozdzia³y 75410 i 75411
1. Wydatki p³acowe wraz z pochodnymi

957 351

65 932

891 419

2. Wydatki maj¹tkowe

109 905

18 218

91 687

3. Wydatki rzeczowe

331 685

30 200

301 485

Razem rozdzia³y

1 398 941

114 350

1 284 591

Ogó³em dzia³ 754

1 398 941

114 350

1 284 591

3 748

72

3 676

Razem dzia³ 852

3 748

72

3 676

Ogó³em bud¿et

1 402 689

114 422

1 288 267

Dzia³ 852
Rozdzia³ 85212
1. Œwiadczenia rodzinne

26%

wydatki p³acowe wraz z pochodnymi
wydatki maj¹tkowe
wydatki rzeczowe

9%

65%

Rys. 52. Struktura wydatków bud¿etowych jednostek PSP w 2005 r. (³¹cznie czêœæ 42 i 85)
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Rys. 53. Bud¿et PSP w latach 1997–2005 w g³ównych grupach wydatków
(w wersji porównywalnej bez wydatków na inwestycjê wieloletni¹)

SUMMARY
In 2005, the organisational units of the State Fire Service were financed in the framework of
the following sections of the state budget:
l Section 42 – the Ministry of Internal Affairs and Administration: the National Headquarters
of the State Fire Service, State Fire Service Schools, the Science and Research Centre for
Fire Protection, the Central Museum of Fire Service;
l Section 85 – the governors of provinces: provincial and county headquarters of the State
Fire Service.
In 2005, the total expenditures of the units of the State Fire Service amounted to PLN
1,553,016,000.
The main groups of expenditures incurred in 2005 by the units of the State Fire Service within
both Sections 42 and 85 of the state budget consisted (as a total) of:
l salaries with related expenditures – PLN 1,013,679,000, representing 65% of the total
expenditures;
l fixed asset-related expenditures – PLN 406,450,000, representing 26% of the total
expenditures;
l property-related expenditures – PLN 132,887,000, representing 9% of the total
expenditures.
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