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Nowy program modernizacji służb podległych MSWiA
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– To niezwykle ważny projekt, wielka inwestycja w bezpieczeństwo
Polaków, realne wzmocnienie naszych służb odpowiedzialnych za losy
obywateli – powiedział minister M. Kamiński podczas konferencji
prasowej.

Szef  MSWiA ogłosił  założenia nowego programu modernizacji  służb mundurowych na lata
2022-2025, w którym przeznaczono ponad 10 miliardów złotych na rozwój Straży Granicznej,
Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa.

W konferencji wzięli także udział: gen. dyw. SG Tomasz Praga – komendant główny Straży
Granicznej, gen. insp. Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji, oraz nadbryg. Andrzej
Bartkowiak – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. 

- Program modernizacji to strumień pieniędzy, który w najbliższych latach popłynie do Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa. Przez 4 lata
ponad 10 miliardów złotych będzie dedykowanych na modernizację i rozwój naszych służb  –
ogłosił minister Mariusz Kamiński. Z tej kwoty największa formacja mundurowa, czyli Policja,
otrzyma prawie 6,5 miliarda złotych.  Państwowa Straż Pożarna przez cztery lata otrzyma
ponad 1,9 miliarda złotych. Straż Graniczna otrzyma ponad 1,4 miliarda złotych, a Służba
Ochrony Państwa prawie 214 milionów złotych.

Pierwszy segment programu to część rzeczowa, czyli m.in. nowy sprzęt, wyposażenie osobiste
funkcjonariuszy  czy  inwestycje  budowlane.  W  sumie  na  inwestycje  i  zakupy  zostanie
przeznaczone prawie 4,4 miliarda złotych.  Drugim głównym segmentem modernizacji  jest
kapitał ludzki. Celem programu jest wzmocnienie etatowe służb mundurowych, wzmocnienie
motywacyjnego  systemu  uposażeń  funkcjonariuszy  oraz  podwyższenie  wynagrodzeń
pracowników cywilnych. Łącznie na tę część zostanie przeznaczone blisko 5,7 miliarda złotych.

W  ramach  środków  nowego  programu  zaplanowano  m.in.  utworzenie  250  nowych
posterunków Policji w małych miejscowościach w całej Polsce. Rozpoczęte zostaną także prace
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nad powstaniem nowej szkoły policyjnej w Lublinie. Policja ma zostać również wzmocniona o
około 7,5 tys. nowych etatów.

- 3 600 nowych etatów w Policji będzie dedykowanych działaniom prewencyjnym. Chcemy, by
w centrach dużych miast funkcjonowały stałe piesze patrole, aby kontakt z policjantem w
sytuacji zagrożenia był niemal natychmiastowy – powiedział minister Mariusz Kamiński.

Na  modernizację  i  budowę  kluczowych  systemów elektronicznych  wspierających  ochronę
granicy państwowej z programu modernizacji zostanie przeznaczone 185 mln zł. W tym 125,9
mln  zł  zostanie  przekazane  na  modernizację  Zautomatyzowanego  Systemu  Radarowego
Nadzoru.  W programie  59,3  mln  zł  przewidzianych  zostało  na  budowę  perymetrycznego
systemu chroniącego granicę państwową.

Widzimy ogromną rolę Straży Granicznej w tych trudnych czasach. Około 1,5 miliarda złotych
trafi  do  tej  formacji.  W  ramach  tego,  750  nowych  etatów  będzie  dedykowanych  wyłącznie
wzmocnieniu  naszej  granicy  wschodniej  –  powiedział  szef  MSWiA.

Środki  z  programu  trafią  także  do  Państwowej  Straży  Pożarnej.  800  mln  zł  zostanie
przeznaczonych  na  budowę  nowych  strażnic  i  modernizację  istniejących.  W  całym kraju
powstaną 53 nowe strażnice, a 67 istniejące budynki zostaną zmodernizowane. Zaplanowano
również kupno łącznie 40 samochodów z drabiną pożarniczą. Z programu na ten cel zostanie
przeznaczone 138 mln zł.

Program modernizacji obejmuje również Służbę Ochrony Państwa. Formacja ta otrzyma środki
m.in. na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, informatykę i łączność oraz wyposażenie
osobiste i ochronne funkcjonariuszy.
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