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36 MLN ZŁ „EKSTRA” DLA ABW. SEJMOWA
SPECKOMISJA PISZE DO RESORTU FINANSÓW
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na realizację powierzonych zadań w 2018 roku otrzymała z
budżetu państwa prawie 632 mln złotych. Jak się jednak okazuje, zaplanowana na ten rok kwota może
nie wystarczyć na wszystkie wydatki jakie zaplanowała ABW. Jeśli ministerstwo ﬁnansów przychyli się
do wniosku sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych, Agencja jeszcze w tym roku może otrzymać
dodatkowo nawet prawie 36 mln złotych.
Jak wynika z opublikowanego na stronach Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych dezyderatu, w tym
roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego może otrzymać dodatkowe środki w wysokości prawie
36 mln złotych. Kwota ta, to suma pieniędzy na inwestycję i zakupy (32 mln złotych) oraz 3,789 mln
na realizacją zadań w ramach COP24.
Jak wynika z pisma przesłanego do Ministerstwa Finansów, Komisja do Spraw Służb Specjalnych, w
ślad za wnioskiem ABW z 4 października 2018 r., zwróciła się do resortu ﬁnansów z prośbą o
przyznanie ABW jeszcze w tym roku, „dodatkowych środków w wysokości 32 000 000 złotych na
realizację najpilniejszych zadań́ inwestycyjnych i remontowych, zakup amunicji, wyposażenia i
środków transportu, rozwój niezbędnej infrastruktury sprzętowej systemów wykorzystywanych do
przetwarzania informacji niejawnych jak również̇ systemów łączności wraz z modernizacją i zakupem
sprzętu”. Zdaniem Komisji, przyznanie ABW dodatkowych pieniędzy, „przyczyni się̨ do podniesienia
jakości zadań́ realizowanych przez ABW” – czytamy w dezyderacie.
Czytaj też: FSB zatrzymała strażnika granicznego. W tle sprawa Skripala
To jednak nie wszystko. Posłowie, zwrócili się też do Minister Finansów Teresy Czerwińskiej, z prośbą o
uwzględnienie wniosku ABW o przyznanie na rok 2018 dodatkowych środków w wysokości 3 789 000
zł na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem Szczytu
Klimatycznego (COP24) organizowanego miedzy w pierwszej połowie grudnia na terenie Katowic. Z
tych pieniędzy, ABW planuje kupić środki transportu oraz materiały i sprzęt teleinformatyczny, w tym
ten na potrzeby prowadzenia pracy operacyjnej. „Doﬁnansowanie to podniesie znacznie jakość
realizowanych przez ABW obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa planowanych
spotkań i konferencji podczas Szczytu Klimatycznego” – pisze w liście do MF, sejmowa speckomisja.
Jak na razie nie wiadomo jakie stanowisko w sprawie dodatkowych środków dla ABW zajmie
Ministerstwo Finansów. Pytania w tej sprawie wysłaliśmy do biura prasowego resortu, jednak do chwili
publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Tegoroczny budżet Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to niecałe 632 mln złotych. Zgodnie z
projektem ustawy na 2019 rok, nad którym pracują obecnie posłowie, Agencja Bezpieczeństwa

Wewnętrznego w kolejnej perspektywie budżetowej może mieć do dyspozycji ponad 617 mln złotych.
Pamiętajmy jednak, że kwota ta może nie być ostateczna, bo jak pokazuje sejmowa rzeczywistość,
budżety służb specjalnych „potraﬁą” zmieniać się często do ostatniej chwili.
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