
 

projekt z dnia 23 grudnia 2014 r.  

w wersji do uzgodnień międzyresortowych 

U C H WA Ł A  N R  … … . . / 2 0 1 5  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia …………………………… 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego 

wydzielonego do udziału w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Islamskiej Republice 

Afganistanu (EUPOL AFGANISTAN) 

Na podstawie art. 145b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) postanawia się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 220/2007 Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie 

utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Policyjnej 

Unii Europejskiej w Islamskiej Republice Afganistanu (EUPOL AFGANISTAN) zmienionej 

uchwałą nr 74/2010 Rady Ministrów z dnia 26 maja 2010 r. oraz uchwałą nr 203/2013 Rady 

Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Kontyngent będzie przebywał poza granicami państwa od dnia 1 stycznia 2015 r. do 

dnia 31 grudnia 2016 r. ”; 

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zadania kontyngentu określa decyzja Rady 2014/922/WPZiB z dnia 17 grudnia 

2014 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2010/279/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii 

Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN) (Dz. Urz. UE L 363 z 18.12.2014, 

str. 152).”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PREZES RADY MINISTRÓW  

EWA KOPACZ 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 
i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. 
Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371. 

 

                                                           



Uzasadnienie 
 

 W dniu 30 maja 2007 r. Rada Unii Europejskiej postanowieniem Wspólnego Działania 
Rady nr 2007/369/WPZiB utworzyła Misję Policyjną Unii Europejskiej w Afganistanie 
(EUPOL AFGANISTAN). Zadaniem Misji było ustanowienie trwałych i skutecznych 
rozwiązań dotyczących cywilnych sił policyjnych w Islamskiej Republice Afganistanu oraz 
wsparcie procesu reform na rzecz ustanowienia skutecznej i cieszącej się zaufaniem obywateli 
afgańskiej policji, działającej w ramach państwa prawa i szanującej prawa człowieka.  
 Uchwałą Rady Ministrów nr 220/2007 z dnia 30 października 2007 r. utworzono 
polski kontyngent policyjny wydzielony do udziału w Misji Policyjnej Unii Europejskiej 
w Islamskiej Republice Afganistanu. Określono, iż skład kontyngentu liczy do 5 policjantów, 
wyposażonych w broń krótką oraz inne uzbrojenie i wyposażenie logistyczne oraz, że 
kontyngent będzie pozostawał poza granicami państwa nie dłużej niż do dnia 30 maja 2010 r. 
 Mandat misji został przedłużony decyzją Rady 2010/279/WPZiB z dnia 18 maja 
2010 r. w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)  
(Dz. Urz. UE L 123 z 19.5.2010, str. 4) do dnia 31 maja 2013 r. Na tej podstawie Rada 
Ministrów podjęła w dniu 26 maja 2010 r. uchwałę nr 74/2010 zmieniającą uchwałę  
w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji 
Policyjnej w Islamskiej Republice Afganistanu (EUPOL AFGANISTAN), w której określono, 
iż kontyngent będzie przebywał poza granicami państwa od dnia 31 maja 2010 r. do dnia 31 
maja 2013 r. 
 Z kolei decyzją Rady 2013/240/WPZiB z dnia 27 maja 2013 r. zmieniającą decyzję 
2010/279/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL 
AFGANISTAN) (Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, str. 44) mandat misji Unii Europejskiej  
w Afganistanie został przedłużony do dnia 31 grudnia 2014 r. Na skutek tego Rada Ministrów 
podjęła w dniu 22 listopada 2013 r. uchwałę nr 203/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie 
utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Policyjnej 
Unii Europejskiej w Islamskiej Republice Afganistanu (EUPOL AFGANISTAN), wydłużającą 
termin przebywania polskiego kontyngentu policyjnego w Afganistanie do dnia 31 grudnia 
2014 r. 
 Natomiast decyzją Rady 2014/922/WPZiB z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającą  
i przedłużającą decyzję 2010/279/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej  
w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN) (Dz. Urz. UE L 363 z 18.12.2014, str. 152) mandat 
Misji Policyjnej został ponownie przedłużony do dnia 31 grudnia 2016 r. Stąd też istnieje 
potrzeba uregulowania terminu i zasad przebywania polskiego kontyngentu policyjnego 
wydzielonego do udziału w Misji.  
 Rzeczpospolita Polska jest aktywnie zaangażowana w misje pokojowe. Ze względu na 
członkostwo Polski w Unii Europejskiej udział w procesie normalizacji i stabilizacji 
w Afganistanie jest niezbędny. Zatem przedłużenie obecności polskiego kontyngentu 
policyjnego w Afganistanie jest zasadne. 
 Zgodnie z art. 145b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.  
z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) utworzenie kontyngentu policyjnego do udziału w misji 
pokojowej następuje w drodze uchwały Rady Ministrów. Przedstawiony projekt nie określa 
nazwy, liczebności, obszaru działania kontyngentu, systemu kierowania i dowodzenia 
kontyngentem oraz organu organizacji międzynarodowej, któremu kontyngent będzie 
podporządkowany, gdyż zostało to określone w uchwale nr 220/2007 Rady Ministrów z dnia 
30 października 2007 r.  
 
Projekt uchwały jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 



Nazwa projektu 
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie 
utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w 
Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Islamskiej Republice Afganistanu 
(EUPOL AFGANISTAN) 
 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub 
Podsekretarza Stanu  
Podsekretarz Stanu – Pan Grzegorz Karpiński 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP – insp. Rafał 
Łysakowski, tel.22 60 123 72, bmwp.kgp@policja.gov.pl 
 

Data sporządzenia 
23.12.2014 r. 
 
Źródło:  
art. 145b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.  
z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.)  
  

Nr w wykazie prac ………… 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
 
Na podstawie decyzji Rady 2014/922/WPZiB z dnia 17 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. UE L 363 z 18.12.2014, str. 152) 
przedłużone zostało działanie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN). Do tej 
pory misja miała trwać do 31.12.2014 r., natomiast obecnie przewiduje się jej zakończenie na dzień 31.12.2016 r. 
Należy zatem zapewnić udział polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji do dnia 
określonego w ww. decyzji Rady, tj. dnia 31.12.2016 r. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
 
Przedłużenie stacjonowania polskiego kontyngentu na ww. Misji powinno zostać uregulowane w uchwale zmieniającej 
uchwałę Rady Ministrów nr 220/2007 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu 
policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Islamskiej Republice Afganistanu (EUPOL 
AFGANISTAN). 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
 
W misji EUPOL AFGANISTAN uczestniczą państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Kanada, Nowa Zelandia  
i Norwegia. W państwach tych również prowadzone są prace zmierzające do wprowadzenia w życie nowej decyzji Rady.  
 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Funkcjonariusze  
Policji i 
pracownicy 
Policji 

Maksymalnie 5 funkcjonariuszy lub 
pracowników Policji 

Dane kadrowe 
Komendy Głównej 
Policji 

Możliwość delegowania do 
służby poza granice państwa 
 
 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
 

 
Projekt uchwały zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra 
Spraw Wewnętrznych.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z 2014 r.) 

 
Dochody ogółem 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10) 

budżet państwa             

JST             

mailto:bmwp.kgp@policja.gov.pl


pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             
pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Źródła 
finansowania  

            

 
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Szacuje się, że koszt rocznego delegowania jednego funkcjonariusza do udziału w Misji 
wyniesie ok. 34,3 tys. PLN. W szczególności wskazać należy na: koszt badań lekarskich przed 
wyjazdem z kraju i po powrocie z misji, wraz certyfikatem zdrowia i szczepieniami ochronnymi  
– 390,00 PLN; sorty mundurowe oraz uzbrojenie – ok. 10.000,00 PLN, ryczałt z tytułu delegowania 
– 1.523,29 PLN; zakup leku Malaron – 350,00 PLN; wiza – 450,00 PLN; ryczałt na pokrycie 
kosztów utrzymania (wypłata różnicy) – 21.582,12 PLN.   
Kwota ta jest wynikiem różnicy (14,24 euro) pomiędzy wysokością per diem, wypłacaną ze środków 
Unii Europejskiej, tj. 172,76 euro, a kwotą w wysokości 187,00 euro, przysługującą z tytułu ryczałtu 
na pokrycie kosztów utrzymania zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 
2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do 
pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym (Dz. U. Nr 192, poz. 1607,  
z późn. zm.).  
(4,21 - kurs EUR w NBP na dzień 11.11. 2014 r.)  4,21 x 14,24 x 30 = 1798,51 PLN x 12 = 21.582,12 PLN, 

Łączny koszt oddelegowania 5 funkcjonariuszy wyniesie ok. 171.477,05 PLN (34.295,41 PLN x 5). 

Koszty wynikające z udziału kontyngentu policyjnego w Misji będą pokrywane z budżetu Policji. 
Wejście w życie uchwały nie spowoduje zwiększenia wydatków ani zmniejszenia dochodów 
jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających  
z obowiązujących przepisów i nie będzie miało wpływu na budżety jednostek samorządu 
terytorialnego. 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Wejście w życie uchwały nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 
W ujęciu pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z …… r.) 

0 1 
 

2 
 

3 5 10 Łącznie (0-
10) 

 
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże 
przedsiębiorstwa 

            
                      - 

 
         - 
 

  
- 

 
 -  

 
   - 

 

sektor mikro-, 
małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

  
 
                     - 

 
 
        -   

 
 
- 
  

 
 
- 

 
 
  - 

 

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe 

  
 
                     - 

        
 
        - 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
  - 

 

(dodaj/usuń)        
 
Niemierzalne 

duże 
przedsiębiorstwa 

 
                                                          - 

sektor mikro-, 
małych i 

 
                                                          - 



średnich 
przedsiębiorstw 
rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe  

 
 
                                                        - 

(dodaj/usuń)                                                        - 
 
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i 
przyjętych do 
obliczeń założeń  

(dodaj/usuń)                                                        - 
(dodaj/usuń)  

 
 
                                                       - 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

Nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 
 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 tak 
 nie 

X  nie dotyczy 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Komentarz: 
 
 

 tak 
 nie 

X  nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

 
Wejście w życie uchwały nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój 

regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 
 
Brak wpływu na wskazane obszary 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Zakłada się, iż wejście w życie uchwały nastąpi w styczniu 2015 r., co umożliwi przedłużenie okresu oddelegowania 
funkcjonariuszy i pracowników Policji w ramach kontyngentu policyjnego w Afganistanie. 
 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Z uwagi na charakter i zakres projektowanej regulacji brak jest możliwości dokonania ewaluacji efektów 
zaproponowanych rozwiązań. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 
Brak załączników 
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