
Wydatki zarezerwowane w budżecie państwa  

 

Wsparcie dla służb mundurowych i innych związane ze ŚDM 
Źródło: rezerwa celowa poz. 69 
 
W tym: 

100  mln zł 

Komenda Główna Policji                  nadgodziny funkcjonariuszy, sprzęt 43,4 mln zł 

Straż  Pożarna                                 nadgodziny funkcjonariuszy, sprzęt  14,5 mln zł 

Straż Graniczna                               nadgodziny funkcjonariuszy, sprzęt 13,8 mln zł  

Biuro Ochrony Rządu                zakwaterowanie funkcjonariuszy, sprzęt 4,6 mln zł 

Służba Celna                                             nadgodziny funkcjonariuszy 0,5 mln zł 

Inne  23,2 mln zł 

  

Zabezpieczenie medyczne  
Źródło: rezerwa celowa poz. 73 i budżet wojewody 
małopolskiego 
 
W tym:  

24 mln zł 

Umowy z jednostkami leczniczymi brak wyliczeń 

Umowy z pogotowiem, ZHP i ZHR 1,6 mln zł 

Zakup środków transportu sanitarnego i aparatury medycznej 5,4 mln zł 

Zakup sprzętu i wyrobów medycznych brak wyliczeń 

Zakwaterowanie służb medycznych brak wyliczeń 

Łączność i obsługa techniczna brak wyliczeń  

  

Dopłaty do transportu 
Źródło: Dotacje ministra infrastruktury  
 
W tym: 

brak wyliczeń 

dla przewoźników kolejowych  brak wyliczeń 

dla PKP PLK na przygotowanie infrastruktury kolejowej brak wyliczeń 

dla zarządców dworców kolejowych brak wyliczeń 

  

Obsługa medialna ŚDM 
Źródło: dotacja ministra skarbu – rezerwa celowa poz. 72 i 73 
 
W tym: 

18 mln zł 

Dotacja dla TVP SA brak wyliczeń 

Dotacja dla Polskiej Agencji Prasowej 6 mln zł 

Dotacja dla Katolickiej Agencji Informacyjnej 1,6 mln zł 

Dotacja dla Polskiego Radia 0,75 mln zł  

  

Wsparcie ze strony MON   
Źródło: budżet – część 29 obrona narodowa  
 
W tym: 

brak wyliczeń 

Infrastruktura, transport, łączność brak wyliczeń 

Bezpieczeństwo brak wyliczeń 



Zabezpieczenie medyczne brak wyliczeń 

  

Dotacje dla samorządów 
Źródło: budżet wojewody małopolskiego 
 
W tym:  

brak wyliczeń 

Na organizację noclegów uczestników brak wyliczeń 

Na prace melioracyjne  brak wyliczeń  

Na zaopatrzenie w wodę, utrzymanie czystości, transport 
zbiorowy  

W tym:  

 

 

- Kraków  4,3 mln zł 

- 49 innych samorządów, które złożyły wnioski brak wyliczeń  

  

Inne zadania związane ze ŚDM 
Źródło: z budżetów instytucji centralnych 

brak wyliczeń 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego brak wyliczeń 

Wojewoda lubelski                                           zakup sprzętu łączności 0,03 mln zł 

Ministerstwo Środowiska                     publikacja o środowisku na ŚDM brak wyliczeń 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
 
W tym: 

1,6 mln zł 

Wzmocnienie konsulatów, uruchomienie punktów wizowych 1,3 mln zł 

Publikacje i działania promujące Polskę podczas ŚDM 0,3 mln zł 

  

Przelot delegacji papieskiej 
Źródło: budżet kancelarii prezydenta, Sejmu, Senatu i KPRM 

brak wyliczeń 

  

Razem na 15. czerwca 2016 r. 148,2 mln zł  
 



Wydatki planowane przez podmioty ubiegające się o dotację budżetową 

 

PKP PLK                                    przygotowanie infrastruktury kolejowej 50 mln zł 

PKP SA                                                          przygotowanie dworców 2,7 mln zł 

TVP SA                                                                      transmisje ŚDM 31 mln zł 

Kraków                                                                              inwestycje  100 mln zł 

Częstochowa                      zabezpieczenie medyczne, transport, inwestycje 11,8 ml zł 

Razem na 15 czerwca 2016  195 mln zł 

 



Wydatki samorządów 

 

Kraków (budżet miasta 2015 i 2016 r.) 
 
W tym: 

60,8 mln zł 

Inwestycje i remonty ulic 32 mln zł 

Remonty szkół (miejsca noclegowe) 9,6 mln zł 

Transport i logistyka 6,6 mln zł 

Promocja 5,7 mln zł 

Toalety 3 mln zł 

Pojemniki na odpady 2 mln zł 

Wydarzenia kulturalne 1,5 mln zł 

Pierwsza pomoc i informacja medyczna 0,4 mln zł  

  

Wieliczka                                                          przygotowania do ŚDM 29 mln zł 

Warszawa                                         organizacja imprezy towarzyszącej 6 mln  

Warszawa- dzielnica Ochota            organizacja imprezy towarzyszącej 0,03 mln zł 

Częstochowa                                                                  remonty ulic brak danych 

Opole                                                organizacja imprezy towarzyszącej brak danych 

Małopolski Urząd Marszałkowski 
 
W tym:        

6,15 mln  

Kampania promocyjna w związku ze ŚDM 1,5 mln 

Transport 1,45 mln zł 

Wsparcie dla Wieliczki na budowę kładek 2,5 mln zł 

Wzmocnienie wałów wodnych i wykonanie grobli przed ŚDM 0,7 mln zł  

Warmińsko-mazurski Urząd Marszałkowski 0,045 

Opolski Urząd Marszałkowski 0,01 mln zł 

Łódzki Urząd Marszałkowski                                              transport 0,7 mln zł 

Podkarpacki Urząd Marszałkowski       wycieczki dla uczestników ŚDM 0,2 mln zł 

Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski          transport i promocja 0,3 mln zł 

Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski 0,07 mln zł 

Razem na 15 czerwca 2016 r. 103,3 mln zł 
 


