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Wykaz skrótów i nazw skróconych
Dyrektywa w sprawie 
przyjmowania wniosków

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 
w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców 
ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona)

EASO Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu 

ETPC Europejski Trybunał Praw Człowieka

Karta praw podstawowych UE Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2000/C 364/01)

Państwa członkowskie Unia Europejska i państwa stowarzyszone stosujące rozporządzenie Dublin III

Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 
26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów 
ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja 
przekształcona)

Rozporządzenie Eurodac II Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 
26 czerwca 2013 r� w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania 
odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) 
nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania 
państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz 
w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy 
ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku 
publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające 
Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Rozporządzenie wykonawcze Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2003 z dnia 2 września 2003 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania państwa 
członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, złożonego 
w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, 
zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 118/2014 z dnia 
30 stycznia 2014 r�

System VIS Wizowy system informacyjny ustanowiony decyzją Radu (WE) nr 512/2004 
z dnia 8 czerwca 2004 r. ustanawiającą wizowy system informacyjny (VIS) 
oraz zdefiniowany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. dotyczącym wizowego systemu 
informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych między państwami członkowskimi 
w sprawie wiz krótkoterminowych

TSUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

UE Unia Europejska

UNHCR Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców

WESA wspólny europejski system azylowy
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Wprowadzenie

Kontekst
Od 1 września 1997 r. państwa członkowskie w celu ustalenia, które państwo członkowskie odpowiada za 
rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, stosują system dubliński. System ten był zmieniany 
dwukrotnie, przy czym największe zmiany zaszły za sprawą aktualnie obowiązującego rozporządzenia Dublin III(1)� 
Na przestrzeni lat stosowanie systemu dublińskiego wiązało się z dużą liczbą wyzwań, co doprowadziło do stanu 
obecnego.

W Europejskim programie w zakresie migracji Komisji Europejskiej stwierdzono, że „mechanizm podziału 
obowiązków w zakresie badania wniosków o udzielenie azylu (»system dubliński«) nie działa tak, jak 
powinien”(2). W komunikacie określono najważniejsze obszary, w których państwa członkowskie powinny 
zintensyfikować działania służące pełnemu wdrożeniu rozporządzenia Dublin III. W szczególności 
w komunikacie podkreślono konieczność zwiększenia przez państwa członkowskie liczby przeniesień 
[przekazań] oraz spójnego stosowania klauzul dotyczących procedur łączenia rodzin.

W ciągu ostatnich kilku lat opublikowano szereg sprawozdań na temat sposobu wdrażania rozporządzenia 
Dublin III. W opracowaniach tych przedstawiano przegląd praktyk, rzucając światło na aktualne 
wyzwania występujące w obrębie systemu. Na zlecenie Komisji Europejskiej opracowano Ocenę wdrożenia 
rozporządzenia Dublin III(3) zawierającą pogłębioną analizę praktycznego wdrażania rozporządzenia 
dublińskiego. Opracowanie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców zatytułowane 
Left in Limbo: UNHCR study on the implementation of the Dublin III Regulation [W zawieszeniu: badanie 
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w sprawie wdrażania rozporządzenia 
Dublin III](4) dotyczy sposobu stosowania rozporządzenia Dublin III oraz oceny stopnia stosowania 
przewidzianych nim procedur, zabezpieczeń i gwarancji. W opracowaniu przeanalizowano również 
cel, jakim jest sprawne ustalenie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu. W jednym 
z najbardziej aktualnych publikowanych okresowo sprawozdań Rady Europejskiej ds. Uchodźców 
i Wypędzonych pt. Implementation of the Dublin Regulation [Wdrożenie rozporządzenia dublińskiego](5) 
przedstawiono wiedzę opartą na danych liczbowych z 2018 r.

Dlaczego opracowano niniejsze wytyczne?
System dubliński określa jasne i dominujące praktyki proceduralne. Niemniej jednak z uwagi na różnice 
w przepisach krajowych oraz rozwiązaniach organizacyjnych przy stosowaniu rozporządzenia obserwuje się 
rozbieżne praktyki krajowe. Wdrażanie systemu dublińskiego w poszczególnych państwach członkowskich 
wygląda różnie, co powoduje szereg wyzwań. W tym właśnie kontekście powstały niniejsze wytyczne.

Niniejszy zbiór wytycznych ma zatem służyć wsparciu państw członkowskich w operacjonalizacji istniejących 
przepisów, tak aby były stosowane w ujednolicony sposób. Celem niniejszych wytycznych nie jest przedstawienie 
zarysu rozwiązań służących wdrażaniu systemu dublińskiego w Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych (UE+).

W jaki sposób opracowano niniejsze wytyczne?
We wrześniu 2016 r. EASO opublikował swoje pierwsze wytyczne na temat standardów i wskaźników dotyczących 
warunków recepcyjnych. Niniejsze wytyczne opierają się na metodach ustalonych w 2016 r. Opracowywanie 

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania 
państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich 
przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona).

(2) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski program 
w zakresie migracji”, Bruksela, COM(2015) 240, 13 maja 2015 r., rozdział III.3, s. 13.

(3) Komisja Europejska, Sprawozdanie końcowe na temat oceny wdrożenia rozporządzenia Dublin III, 18 marca 2016 r.

(4) Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Left in Limbo: UNHCR study on the implementation of the Dublin III Regulation, 
sierpień 2017 r.

(5) ECRE, The implementation of the Dublin Regulation in 2018 [Wdrażanie rozporządzenia dublińskiego w 2018 r.], Baza Danych Informacji Azylowych, marzec 
2019 r�

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_pl.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants/docs/evaluation_of_the_implementation_of_the_dublin_iii_regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants/docs/evaluation_of_the_implementation_of_the_dublin_iii_regulation_en.pdf
https://www.refworld.org/docid/59d5dcb64.html
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/aida_2018update_dublin.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on-ReceptionConditions-PL.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on-ReceptionConditions-PL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0604&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0604&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0604&from=PL
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_pl.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_pl.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants/docs/evaluation_of_the_implementation_of_the_dublin_iii_regulation_en.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59d5dcb64&skip=0&query=limbo
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59d5dcb64&skip=0&query=limbo
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/aida_2018update_dublin.pdf
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dokumentu przebiegało w oparciu o metodykę matrycy jakości (Quality Matrix) przyjętą przez Europejski Urząd 
Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Została ona stworzona przez grupę roboczą złożoną z ekspertów państw 
członkowskich pochodzących z Niemiec, Irlandii, Niderlandów, Rumunii i Szwecji. Następnie konsultowano jego 
treść z Komisją Europejską, Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz z Europejską 
Radą ds. Uchodźców i Wypędzonych. Wytyczne przed ich ostatecznym przyjęciem konsultowano również z siecią 
jednostek dublińskich EASO, a formalnie przyjął je Zarząd EASO.

Jaki jest cel tych wytycznych?

Niniejsze wytyczne mają z założenia służyć wielu celom:

• na szczeblu politycznym mają być narzędziem służącym wzmocnieniu lub dalszej poprawie procedury 
krajowej związanej ze stosowaniem rozporządzenia Dublin III;

• na szczeblu operacyjnym mogą być wykorzystywane przez osoby odpowiedzialne za kierowanie organem, 
posiadające odpowiednie uprawnienia do zapewnienia prawidłowego wdrażania najważniejszych 
przepisów rozporządzenia Dublin III oraz wspierania procesu poprawy inicjatyw oraz szkolenia 
personelu;

• wytyczne mogą stanowić punkt odniesienia na potrzeby tworzenia ram monitorowania oraz 
prowadzenia samooceny procedur krajowych w zakresie jakości systemów procedury azylowej.

Ogólnym celem niniejszych wytycznych jest wspieranie państw członkowskich w realizacji najważniejszych 
przepisów rozporządzenia Dublin III z zamiarem osiągnięcia zoptymalizowanego stosowania rozporządzenia, 
a przez to – wzmocnienia wspólnego europejskiego systemu azylowego (CEAS).

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące sposobu zoperacjonalizowania przepisów zawartych 
w rozporządzeniu Dublin III. W związku z powyższym niniejszy dokument stanowi narzędzie służące wspieraniu 
organów państw członkowskich w technicznym funkcjonowaniu jednostek dublińskich. Wytyczne stanowią 
również narzędzie wspomagające samoocenę�

Czym jest standard operacyjny?

Niniejsze wytyczne określają powszechnie uznawane standardy operacyjne i wskaźniki odnoszące się 
do prawidłowego i skutecznego wdrażania rozporządzenia Dublin III. Standardy i wskaźniki mają pomóc 
w procedurze samooceny, ale nie stanowią zobowiązań wiążących w świetle prawa.

W niniejszych wytycznych przedstawiono standardy operacyjne, które służą wsparciu wdrażania norm lub 
przepisów prawnych. Standardy operacyjne uwzględnione w niniejszym dokumencie opierają się na istniejących 
już praktykach spotykanych w Unii. Standardy operacyjne wynikają z przepisów prawnych pochodzących 
z różnych obowiązujących uregulowań w celu zapewnienia ich wyraźnego odróżnienia od norm prawnych. 
Jeżeli przepisy rozporządzenia Dublin III mają same w sobie charakter operacyjny, zostały uwzględnione jako 
standard w określonych miejscach niniejszych wytycznych. Niniejsze wytyczne służą sformułowaniu powszechnie 
uznawanych standardów i wskaźników możliwych do osiągnięcia we wszystkich państwach członkowskich, 
a jednocześnie stanowią zbiór przykładów dobrych praktyk.

Państwa członkowskie mogą wprowadzać lub utrzymywać wytyczne dotyczące systemu dublińskiego, które są 
bardziej korzystne niż tu przewidziane. W żadnym wypadku nie należy interpretować niniejszego dokumentu 
jako pretekstu do obniżania obowiązujących standardów, ale raczej traktować go jako zachętę do osiągnięcia 
przynajmniej wartości odniesienia wskazanych w niniejszym dokumencie.

Jaki zakres zastosowania mają niniejsze wytyczne?

Zakres terytorialny

Zgodnie z rozporządzeniem Dublin III niniejsze wytyczne są skierowane do 32 państw UE+ (państw członkowskich) 
stosujących system dubliński.
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Zakres podmiotowy

Zgodnie z rozporządzeniem dublińskim III zakres niniejszych wytycznych obejmuje wnioskodawców ubiegających 
się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Odbiorca niniejszego dokumentu musi mieć na uwadze, że 
rozporządzenie Dublin III ma zastosowanie również do osób, które nie złożyły nowego wniosku w państwie 
członkowskim, w którym przebywają, ale wnioskowały uprzednio o azyl w innym państwie członkowskim  
(„osoby niebędące wnioskodawcami”).

Aspekty zakresu zastosowania niniejszych wytycznych

Zakres tematyczny niniejszych wytycznych obejmuje określone najważniejsze przepisy rozporządzenia Dublin III. 
Wytyczne opracowano, przyjmując dokładny przebieg sprawy prowadzonej w systemie dublińskim. Niniejszej 
wytyczne służą uwzględnieniu wszystkich kroków systemu dublińskiego – od stwierdzenia, że do danego 
przypadku ma zastosowanie system dubliński, aż po moment przekazania osoby.

W szczególności w niniejszym dokumencie skoncentrowano się na najważniejszych ogólnych zasadach 
i gwarancjach proceduralnych, których należy przestrzegać w systemie dublińskim. Przepisy określono stosownie 
do przebiegu procedury, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia związane z małoletnimi bez opieki, osobami 
zależnymi i osobami niebędącymi wnioskodawcami.

W razie konieczności w określonych standardach operacyjnych uwzględniono środki mające zastosowanie do 
małoletnich bez opieki. Tym niemniej w niniejszych wytycznych nie zawarto kompleksowego zestawu standardów 
operacyjnych odnoszących się do jako takiego najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka w systemie 
dublińskim. Z zagadnieniami dotyczącymi najlepszego interesu dziecka w procedurach azylowych można zapoznać 
się w publikacji Poradnik praktyczny EASO: najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.

Zakres niniejszych wytycznych obejmuje również dostęp do procedury odwoławczej (informacje, doradztwo, 
dostępność). Nie poruszono w nich jednak samej kwestii organizacji procedury odwoławczej.

W poszczególnych rozdziałach niniejszych wytycznych przedstawiono wskaźniki, które pozwalają ocenić, 
czy krajowe systemy obejmują rozwiązania należycie uwzględniające szczególne potrzeby wnioskodawców. 
Niemniej jednak w dokumencie nie omówiono wyczerpująco szczególnych potrzeb niektórych wnioskodawców. 
Z uwagi na charakter tej tematyki w wytycznych nie uwzględniono badań lekarskich. Więcej wytycznych na 
temat postępowania z osobami należącymi do grup wymagających szczególnego traktowania można znaleźć 
w Narzędziu EASO służącym do identyfikacji osób o szczególnych potrzebach�

Niniejsze wytyczne należy traktować jako kolejny krok w stronę usprawnienia procesu stosowania określonych 
przepisów rozporządzenia Dublin III. Nie wszystkie aspekty wchodzące w zakres stosowania rozporządzenia ujęto 
w niniejszych wytycznych. Publikacja EASO Practical Guide on the Dublin III Regulation: interview and evidence 
assessment [Poradnik praktyczny EASO: przesłuchanie i ocena dowodów] zawiera zarys informacji o systemie 
dublińskim stosowaniu go w praktyce przy przeprowadzaniu indywidualnych rozmów, udzielaniu informacji oraz 
ocenie dostępnych dowodów.

Niniejsze wytyczne nie koncentrują się na procedurach związanych ze sporządzaniem, rejestrowaniem 
i składaniem wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Zagadnienia te zostały omówione w publikacji 
EASO Guidance on asylum procedure: operational standards and indicators [Wytyczne EASO dotyczące procedury 
azylowej: standardy operacyjne i wskaźniki]�

Wytyczne opracowano na potrzeby zgodnego z przepisami funkcjonowania systemu dublińskiego. Okoliczności 
stanowiące sytuację kryzysową, w których stosowanie rozporządzenia Dublin III może być zagrożone z powodu 
uzasadnionego ryzyka szczególnej presji na system azylowy państwa członkowskiego lub z powodu problemów 
w funkcjonowaniu systemu azylowego państwa członkowskiego, opisane w art. 33 rozporządzenia dublińskiego, 
nie wchodzą w zakres niniejszych wytycznych.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical-Guide-Best-Interests-Child-EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_on_the_Best_Interests_of_the_Child_EN.pdf
https://ipsn.easo.europa.eu/
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-guide-on-the-implementation-of-the-Dublin-III-Regulation-personal-interview-evidence-assessment.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-guide-on-the-implementation-of-the-Dublin-III-Regulation-personal-interview-evidence-assessment.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Guidance_on_asylum_procedure_operational_standards_and_indicators_EN.pdf
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Kto powinien korzystać z niniejszych wytycznych?

Niniejsze wytyczne opracowano przede wszystkim z myślą o:

• podmiotach kształtujących politykę oraz osobach podejmujących decyzje polityczne, które mogą 
wpływać na procedurę krajową;

• osobach odpowiedzialnych za kierowanie właściwym organem (azylowym), które odpowiadają za 
zapewnienie prawidłowego wdrażania rozporządzenia Dublin III i mogą inicjować proces doskonalenia 
w ramach danego organu;

• członkach personelu odpowiedzialnych za zapewnienie jakości w obrębie danego organu.

Niniejsze wytyczne mają służyć wsparciu podmiotów kształtujących politykę i osób odpowiedzialnych za 
kierowanie odpowiednim organem, tak aby mogli oni wykorzystać je jako ramy monitorowania na potrzeby 
zapewnienia jakości, udzieleniu im pomocy w podejmowaniu decyzji koniecznych do poprawy procesów oraz 
zapewnieniu zgodności ze standardami, jak również ocenie potrzeb w zakresie dalszego rozwoju jednostki 
dublińskiej.

Podmioty kształtujące politykę oraz osoby odpowiedzialne za kierowanie odpowiednim organem mogą 
zdecydować się na przekazanie niniejszego dokumentu urzędnikom organów krajowych, aby mieli oni globalny 
obraz ogólnej organizacji systemu dublińskiego.

Struktura i format wytycznych
Dokument rozpoczyna się wprowadzeniem, w którym przedstawiono proces opracowywania wytycznych, a także 
zaprezentowano ich cel i zakres. Kolejnym elementem składowym jest krótki rozdział zatytułowany „Jak czytać 
niniejsze wytyczne”, w którym skoncentrowano się na objaśnieniu zastosowanych pojęć, a także przedstawiono 
przykłady ilustrujące korzystanie z wytycznych. W dalszej części zawarto dwanaście rozdziałów dotyczących 
następujących zagadnień:
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Rozporządzenie Dublin III

Identyfikacja 
przypadku potencjalnie 

podlegającego 
systemowi dublińskiemu

Osoby niebędące 
wnioskodawcami

Powiadomienie 
o decyzji o przekazaniu

Wniosek o udzielenie 
informacji

Osoby zależne i klauzule 
dyskrecjonalne Zatrzymanie

Ocena 
odpowiedzialności Małoletni bez opieki Przekazanie

Wysłanie wniosku 
o wtórne przejęcie / 

przejęcie

Odpowiedź na wniosek 
o wtórne przejęcie / 

przejęcie

Zasady ogólne
Gwarancje proceduralne

Wykres 1. Najważniejsze aspekty ujęte w niniejszych wytycznych.

Każdy rozdział zawiera konkretne wspólne standardy. Każdemu standardowi przypisano odpowiednie wskaźniki 
pozwalające ocenić, czy dany standard został spełniony. Dalsze wyjaśnienia dotyczące poszczególnych 
wskaźników, jeśli uznano je za przydatne, zwarto w „Uwagach dodatkowych”.

Ponadto załącznik zawiera tabelę, w której podsumowano wszystkie standardy i wskaźniki wymienione 
w niniejszym dokumencie. Z tabeli należy korzystać wyłącznie wraz z dokumentem głównym, ponieważ 
dodatkowe wyjaśnienia w nim zawarte (uwagi wstępne, uwagi dodatkowe, przykłady dobrych praktyk) ułatwiają 
interpretację wytycznych.

Ramy prawne
Najważniejsze ramy prawne systemu dublińskiego określono w następujących aktach prawnych:

Rozporządzenie Dublin III

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela 
państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona)

Rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia dublińskiego

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2003 z dnia 2 września 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania państwa 
członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, złożonego w jednym z państw członkowskich 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1560&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1560&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1560&from=PL


Wytyczne EASO dotyczące systemu dublińskiego: standardy operacyjne i wskaźniki 11

przez obywatela państwa trzeciego, zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 118/2014 z 
dnia 30 stycznia 2014 r�(6)

Rozporządzenie Eurodac II

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania 
rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego 
w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie 
występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na 
potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające 
Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni 
Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (wersja przekształcona)

Jak czytać niniejsze wytyczne
Przykład Objaśnienie

STANDARD Państwa członkowskie powinny zapewnić 
powiadomienie o decyzji w rozsądnym 
terminie.

Standard operacyjny jest powszechnie uznawaną 
praktyką służącą ustanowieniu rzetelnej i wydajnej 
procedury azylowej, która pozwala realizować przepisy 
wspólnego europejskiego systemu azylowego. Standard 
operacyjny nie stanowi po prostu odzwierciedlenia 
stosowanych praktyk, ale cel, do którego należy dążyć. 
Standardy operacyjne obejmują trzy perspektywy: 
perspektywę osoby zainteresowanej (rzetelność), 
odpowiedzialnej osoby kierującej organem (wydajność) 
oraz prawodawcy (legalność).

Wskaźnik Organy państwa członkowskiego posiadają 
system zarządzania sprawami lub kalendarz 
odliczający służący do obliczania terminów 
i ostrzegania o zbliżających się terminach, 
aby zagwarantować powiadamianie 
o przekazaniu w przewidzianym terminie.

Wskaźnik to miara pozwalająca ocenić lub 
zaobserwować realizację standardu.
Wskaźniki wymienione w każdym standardzie należy 
rozpatrywać łącznie, bez hierarchii ważności. 

Alternatywne 
wskaźniki

Wskaźnik 1.a: Jeżeli osoba zainteresowana 
nie korzysta z pomocy prawnika, organ 
państwa członkowskiego powiadamia ją 
o decyzji w języku, który wnioskodawca 
rozumie lub który można rozsądnie uznać za 
język rozumiany przez wnioskodawcę.
LUB:
Wskaźnik 1.b: Jeżeli osoba zainteresowana 
korzysta z pomocy prawnika lub innego 
doradcy, organ państwa członkowskiego 
może powiadomić o decyzji prawnika lub 
doradcę reprezentującego daną osobę, 
zgodnie z praktyką krajową.

Wskaźniki alternatywne stosuje się w sytuacjach, 
w których pomiaru zgodności ze standardem można 
dokonać w oparciu o różne możliwości.

(6) Tekst skonsolidowany dostępny tutaj�

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1560&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0118&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R1560-20140209&qid=1559295056242&from=PL
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Dodatkowe 
uwagi

Osoba zainteresowana jest informowana 
o terminach na przedstawienie odpowiednich 
dokumentów / dokumentów istotnych, o ile 
procedura nie została jeszcze zakończona.

W dodatkowych uwagach przedstawionych 
w zielonych polach podkreślono szczególnie 
ważne kwestie, okoliczności szczególne lub 
wyjątki od stosowania standardów i wskaźników. 
Możliwość zastosowania „uwag dodatkowych” 
może się różnić w zależności od państwa 
członkowskiego.

Dobra praktyka Dobra praktyka dotycząca kontaktu z jednostką 
dublińską
Właściwy organ odpowiedzialny za sprawy 
podlegające systemowi dublińskiemu posiada 
infolinię na potrzeby pytań związanych 
z systemem dublińskim, na którą mogą dzwonić 
organy rozstrzygające (organy azylowe), policja 
oraz inne właściwe organy.

Dobre praktyki przedstawione w niebieskich 
polach to dobre praktyki, które niekoniecznie 
są uznawane powszechnie za standard, ale 
do których rozważenia zachęca się państwa 
członkowskie przy stosowaniu standardów 
operacyjnych i wskaźników w systemach 
krajowych. Określenie „dobra praktyka” nie 
wynika z oceny formalnej, lecz opiera się na 
aktualnej praktyce występującej w niektórych 
państwach członkowskich.

Narzędzia EASO Praktyczny przewodnik EASO: dostęp do 
procedury azylowej
Poradnik ten zawiera informacje o podstawowych 
obowiązkach funkcjonariuszy pierwszego 
kontaktu oraz prawach osób, które mogą 
potrzebować ochrony międzynarodowej, 
w sytuacji pierwszego kontaktu. W poradniku 
praktycznym wyjaśniono funkcjonariuszom 
pierwszego kontaktu, jak pracować z tłumaczami 
ustnymi oraz jak zapewnić najlepsze możliwe 
rezultaty w sytuacji obecności tłumacza ustnego.

W szarych polach pojawiają się odniesienia do 
istniejących narzędzi EASO, takich jak moduły 
szkoleniowe i poradniki praktyczne, które 
mogą pomóc czytelnikom uzyskać dodatkowe 
informacje oraz dotrzeć do odpowiednich lektur 
i treści szkoleniowych. 

Terminologia

„Właściwy organ” lub „organ państwa członkowskiego”

Główna odpowiedzialność za stosowanie przedstawionych standardów spoczywa na organach państw 
członkowskich, a wdrażanie większości standardów przedstawionych w niniejszych wytycznych leży w gestii 
krajowych jednostek dublińskich lub właściwych organów odpowiedzialnych za wdrażanie systemu 
dublińskiego. W praktyce jednak w system dubliński zaangażowane są również między innymi służby migracyjne 
oraz straż graniczna.

Niektóre z kwestii omawianych w niniejszym dokumencie niekoniecznie muszą być istotne dla organów 
odpowiedzialnych za procedury systemu dublińskiego, za to mają związek z zadaniami funkcjonariuszy pierwszego 
kontaktu (policji, policji granicznej, straży granicznej, urzędników prowadzących rejestrację itp.). W niniejszych 
wytycznych mowa jest o „organie państwa członkowskiego” lub „właściwym organie”, bez doprecyzowania, 
czy chodzi o policję, organ recepcyjny czy organ dubliński. Czytelnik musi dokonać interpretacji standardów 
operacyjnych w kontekście krajowym i odpowiednio przełożyć aspekty proceduralne.

Osoba zainteresowana

Rozporządzenie Dublin III ma zastosowanie również do osób, które nie złożyły nowego wniosku w państwie 
członkowskim, w którym się znajdują, ale wnioskowały uprzednio o azyl w innym państwie członkowskim 
(„osób niebędących wnioskodawcami”). To z tego względu w całości tekstu posłużono się pojęciem „osoby 
zainteresowanej”.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical Tools- Access To Procedures-Practical-Guide-PL.pdf.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical Tools- Access To Procedures-Practical-Guide-PL.pdf.pdf
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Zasady ogólne
Przy stosowaniu rozporządzenia Dublin III należy przestrzegać szeregu zasad ogólnych�

Zasadami nadrzędnymi są:

• Zasada poufności

W obrębie całego systemu dublińskiego urzędnicy prowadzący sprawę są zobowiązani do zapewnienia 
poufności. Państwa członkowskie, komunikując się ze sobą, muszą zawsze korzystać z systemu łączności 
elektronicznej DubliNet, aby zagwarantować zaszyfrowaną i bezpieczną wymianę informacji, szczególnie 
gdy dochodzi do przekazywania informacji zawierających dane osobowe wnioskodawcy.

• Wzajemne zaufanie i szacunek państw członkowskich

System dubliński opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku państw członkowskich. Zgodnie 
z motywem 3 wszystkie państwa członkowskie przestrzegają zasady non-refoulement i są uznawane 
za państwa bezpieczne dla obywateli państwa trzeciego.
Współpraca i wzajemne zaufanie państw członkowskich wynika również z motywu 22 rozporządzenia 
Dublin III, w którym mowa o ustanowieniu „procesu wczesnego ostrzegania, gotowości i zarządzania 
kryzysami azylowymi”. We wspomnianym systemie wczesnego ostrzegania i gotowości kluczową rolę 
odgrywa EASO, który poprzez swoją dedykowaną ku temu sieć podejmuje działania służące podtrzymaniu 
zaufania i współpracy między jednostkami dublińskimi państw członkowskich.

• Państwa członkowskie współpracują ze sobą w ramach systemu dublińskiego i przekazują sobie 
wszystkie informacje, które są istotne dla ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego

Aby zagwarantować szybki dostęp do systemu azylowego, państwa członkowskie muszą współpracować 
ze sobą w celu możliwie szybkiego ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego. Współpraca jest 
szczególnie ważna dla zidentyfikowania członków rodziny, gdy analizowane są możliwości połączenia rodziny 
w sprawach dotyczących dzieci.

• Uwzględnienie w pierwszej kolejności najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka

Motyw 13 rozporządzenia Dublin III zawiera odniesienia do konwencji o prawach dziecka ONZ(7) oraz do 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej(8), a art. 6 stanowi, że przy stosowaniu rozporządzenia Dublin III 
jednym z priorytetów jest jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. Rozporządzenie Dublin III 
przewiduje konkretne gwarancje proceduralne dla dziecka i uznaje więzi rodzinne za wiążące kryteria 
odpowiedzialności.

• Dążenie do łączenia rodzin

Stosując rozporządzenie Dublin III, państwa członkowskie powinny dążyć do łączenia członków rodziny, 
utrzymania rodzin razem i łącznego rozpatrywania wniosków wszystkich członków rodziny przebywających 
na terytorium państw członkowskich.

• Nadawanie priorytetu sprawom z udziałem małoletnich

Ważne jest, aby nadawać priorytet sprawom dotyczącym dzieci oraz podjąć działania konieczne do 
zapewnienia im jak najszybszego dostępu do systemu azylowego. Państwa członkowskie powinny 
wykazać się elastycznością w sprawach łączenia rodzin i dążyć do połączenia dziecka z członkiem rodziny, 
rodzeństwem lub krewnym.

• Zapewnienie szybkiego i sprawiedliwego dostępu do systemu azylowego osobom ubiegającym się 
o udzielenie azylu

Ścisłe terminy i jasne kryteria odpowiedzialności określone w rozporządzeniu Dublin III służą zapewnieniu 
szybkiego i sprawiedliwego dostępu do systemu azylowego osobom ubiegającym się o udzielenie azylu. 
Niedotrzymanie terminu na wysłanie wniosku lub odpowiedzi na wniosek może skutkować przejęciem 
odpowiedzialności przez państwo członkowskie. Państwa członkowskie powinny dążyć do krótszych 
procedur w ramach systemu dublińskiego, aby zapewnić sprawny dostęp do procedury azylowej.

(7)  Zgromadzenie Ogólne ONZ, Konwencja o prawach dziecka, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Seria Traktatów, vol. 1577, 2 września 1990 r.

(8) Unia Europejska, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, 26 października 2012 r., 2012/C 326/02.

https://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
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• Indywidualna, bezstronna i obiektywna ocena każdej sprawy podlegającej systemowi dublińskiemu

Państwa członkowskie nie powinny obsługiwać spraw automatycznie bez odpowiedniej analizy kryteriów. 
Każdy przypadek jest inny i każda sprawa podlegająca systemowi dublińskiemu powinna być analizowana 
w sposób indywidualny, bezstronny i obiektywny.
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1. Gwarancje proceduralne dla osób objętych 
systemem dublińskim
W rozporządzeniach i dyrektywach tworzących razem wspólny europejski system azylowy przewidziano środki 
i przepisy służące zabezpieczeniu najważniejszych interesów osób objętych tym systemem. W rozporządzeniu 
Dublin III przewidziano odrębne gwarancje proceduralne dla osób zainteresowanych. Standardy te wynikają 
z gwarancji opisanych w niniejszym rozdziale.

Poufność
Rozporządzenie Dublin III
Artykuł 39

STANDARD 1: Organ państwa członkowskiego powinien zapewnić poufność spraw 
podlegających systemowi dublińskiemu.

Wskaźnik 1.1: Personel właściwego organu jest świadomy przepisów krajowych i uregulowań dotyczących 
poufności spraw podlegających systemowi dublińskiemu.

Wskaźnik 1.2: Bazy danych i systemy rejestrowania spraw w każdym państwie członkowskim są bezpieczne 
i utrzymywane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Uwaga dodatkowa: Bazy danych objęte tym wskaźnikiem to między innymi wizowy system informacyjny (VIS), 
system Informacyjny Schengen II(9) oraz Eurodac, system DubliNet, a także krajowe systemy rejestrowania 
spraw�

Wskaźnik 1.3: Wszystkie informacje dotyczące indywidualnych wnioskodawców lub osób niebędących 
wnioskodawcami są przekazywane między właściwymi organami wyłącznie za pośrednictwem DubliNet.

Wskaźnik 1.4: Państwa członkowskie nie udostępniają informacji dotyczących sprawy osobom 
nieupoważnionym do ich posiadania.

Wskaźnik 1.5: Indywidualne rozmowy z osobami zainteresowanymi są prowadzone w dostatecznie 
wyposażonych, oddzielnych pomieszczeniach, pozwalających zapewnić poufność informacji przekazywanych 
podczas rozmowy�

Udzielanie informacji
Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze
Artykuł 4 Załączniki X–XIII

STANDARD 2: Osoba zainteresowana uzyskuje wszystkie istotne informacje na temat 
procedury, zwłaszcza odpowiednią ulotkę, z chwilą składania wniosku w państwie 
członkowskim.

Wskaźnik 2.1: Organ państwa członkowskiego udziela informacji w sposób jasny i niespecjalistyczny, w języku, 
który wnioskodawca rozumie lub który można rozsądnie uznać za język rozumiany przez wnioskodawcę. 
Właściwy organ zapewnia, aby osoba zainteresowana zrozumiała udzielone informacje.

Uwaga dodatkowa: Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Dublin III minimum informacji, jakie należy przekazać 
osobie zainteresowanej, obejmuje między innymi: informacje na temat stosowania rozporządzenia 
Dublin III, informacje o celach rozporządzenia dublińskiego oraz informacje o konsekwencjach złożenia 

(9) Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania 
Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji.
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kolejnego wniosku w innym państwie członkowskim. Osoba zainteresowana jest informowana również 
o kryteriach ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego, indywidualnej rozmowie oraz możliwości 
przedstawienia informacji o przebywaniu w państwach członkowskich członków rodziny, możliwości 
zaskarżenia decyzji o przekazaniu, a także o tym, że właściwe organy mogą wymieniać się danymi na jej temat, 
jak również, że ma prawo dostępu do danych, które jej dotyczą.

Wskaźnik 2.2: Informacje są przekazywane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb i indywidualnych 
okoliczności osoby zainteresowanej.

Wskaźnik 2.3: Organ państwa członkowskiego przekazuje osobie zainteresowanej informacje na temat 
rozporządzenia Dublin III w odpowiedniej ulotce.

Uwaga dodatkowa:

Ulotka A służy przedstawieniu osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej informacji 
na temat systemu dublińskiego, ram czasowych systemu dublińskiego, pobierania odcisków palców oraz 
odpowiednich danych kontaktowych uzupełnionych przez organ krajowy.

Ulotka B zawiera informacje przeznaczone dla osób, które są już objęte systemem dublińskim. Wyjaśniono 
w niej znaczenie udzielania informacji dotyczących członków rodziny mieszkających w innym państwie 
członkowskim, stosunku zależności, jak również problemów zdrowotnych. Rozwinięto również kwestię różnych 
terminów obowiązujących w procedurze wnioskowania o wtórne przejęcie lub przejęcie osoby. W dokumencie 
uwzględniono informacje o możliwości odwołania się oraz obowiązujące w danym kraju terminy na wniesienie 
odwołania.

Ulotka dla małoletnich bez opieki musi być wręczana dzieciom ubiegającym się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej. W ulotce wyjaśniono w sposób przyjazny dzieciom, jakie informacje są niezbędne 
organom krajowym, aby mogły rozważać możliwość łączenia rodziny. Omówiono w niej również najlepsze 
zabezpieczenie interesów dziecka, a także system dubliński. W dokumencie wyjaśniono ponadto prawa 
i obowiązki, a także możliwości wniesienia odwołania.

W sytuacji nielegalnego przekroczenia granicy zewnętrznej osobie należy przekazać ulotkę „Informacje dla 
obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców zatrzymanych w związku z nielegalnym przekroczeniem 
granicy zewnętrznej”. W ulotce zamieszczono informacje na temat obowiązków związanych z pobieraniem 
odcisków i systemem Eurodac.

Jeżeli stwierdzono, że dana osoba przebywa nielegalnie w państwie członkowskim, należy wręczyć jej ulotkę 
„Informacje dla obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców nielegalnie przebywających w państwie 
członkowskim”. W ulotce wyjaśniono, że odciski palców każdej osoby mogą być przekazane do systemu 
Eurodac na potrzeby prowadzenia wyszukiwań, a jeżeli złożono wcześniej wniosek o udzielenie azylu – 
zastosowanie ma system dubliński. W takiej sytuacji osobie należy wręczyć również ulotkę B.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2c778b67-19a5-4f07-9ab0-c413d6efe293/language-ur/format-PDF/source-134090917
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6c5ceacd-9854-4be9-b676-6660b4433fad/language-en/format-PDF/source-137675575
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dc8dcf77-c2f7-452e-af7d-640bfb654328/language-en/format-PDF/source-137675950
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7d91125-1425-4ce8-9460-baf879e940b1/language-en/format-PDF/source-137675721
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/94f4ac3c-7da4-401c-b82e-35ec050abf40/language-en/format-PDF/source-137675770
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Język
Rozporządzenie Dublin III
Artykuł 5 ust. 3

STANDARD 3: Indywidualna rozmowa przewidziana systemem dublińskim musi być 
prowadzona w języku, który wnioskodawca rozumie lub który można rozsądnie uznać za 
język rozumiany przez wnioskodawcę.

Wskaźnik 3.1: Organ państwa członkowskiego ma dostęp do wykwalifikowanych tłumaczy wszystkich 
powszechnych języków.

Wskaźnik 3.2: Osoba zainteresowana zostaje zapytana podczas indywidualnej rozmowy, czy rozumie tłumacza. 
Jeżeli, pomimo wszystkich działań przygotowawczych, odpowiedź jest negatywna, podejmowane są stosowne 
działania w celu rozwiązania problemu.

Dobra praktyka dotycząca korzystania z usług tłumaczy ustnych

Państwa członkowskie korzystają z usług tłumaczy ustnych posiadających kwalifikacje przewidziane 
przepisami krajowymi, którzy odbywają regularne szkolenia i zostali przygotowani do pracy z osobami 
ubiegającymi się o udzielenie ochrony międzynarodowej (wnioskodawcami).

Narzędzia uzupełniające EASO na potrzeby odpowiednich gwarancji proceduralnych na tym etapie:

Moduł szkoleniowy EASO dla tłumaczy ustnych
Co roku EASO oferuje internetowy kurs szkoleniowy, trwający od 20 do 25 godzin, przeznaczony dla tłumaczy 
ustnych, którzy pracują dla krajowych organów azylowych. Moduł ma na celu wsparcie tłumaczy ustnych 
w wykonywaniu ich zadań, głównie w celu usprawnienia procesu komunikacji między osobami ubiegającymi 
się o ochronę międzynarodową (wnioskodawcami) a organami krajowymi i innymi zainteresowanymi 
stronami w trakcie całej procedury azylowej.

Praktyczny przewodnik EASO: dostęp do procedury azylowej
Poradnik ten zawiera informacje o podstawowych obowiązkach funkcjonariuszy pierwszego kontaktu 
oraz prawach osób, które mogą potrzebować ochrony międzynarodowej, w sytuacji pierwszego kontaktu. 
W praktycznym przewodniku wyjaśniono funkcjonariuszom pierwszego kontaktu, jak pracować z tłumaczami 
ustnymi oraz jak zapewnić najlepsze możliwe rezultaty w sytuacji obecności tłumacza ustnego.

Poradnik praktyczny EASO: rozporządzenie Dublin III – indywidualna rozmowa i ocena dowodów
Istotna część poradnika dotyczy rozmowy przeprowadzonej z wnioskodawcą. W poradniku wyjaśniono 
techniki komunikacyjne, omówiono współpracę z tłumaczami ustnymi, jak również cel rozmowy 
przewidzianej systemem dublińskim. Załącznik „Obszary do zbadania podczas rozmowy” załączony do 
praktycznego poradnika zawiera pomocne wskazówki na potrzeby indywidualnej rozmowy przewidzianej 
systemem dublińskim oraz różne elementy dotyczące zadawanych pytań, które mogą pomóc urzędnikom 
prowadzącym sprawę w ustaleniu odpowiedzialnego państwa członkowskiego. W praktycznym poradniku 
wyjaśniono, jakie są obowiązki związane z udzielaniem informacji na temat systemu dublińskiego.
Omówiono również najważniejsze zasady oceny dowodów oraz różne rodzaje dowodów i poszlak.

Zrozumienie
Rozporządzenie Dublin III
Artykuł 5

STANDARD 4: Organ państwa członkowskiego zapewnia, aby osoba zainteresowana 
rozumiała zadawane pytania i informacje udzielane podczas indywidualnej rozmowy.

Wskaźnik 4.1: Podczas rozpoczęcia rozmowy osobie zainteresowanej objaśnia się cel i kontekst rozmowy.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical Tools- Access To Procedures-Practical-Guide-PL.pdf.pdf
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Wskaźnik 4.2: Osoba zainteresowana jest pytana o to, czy rozumie pytania i informacje udzielane podczas 
rozmowy�

Dobra praktyka dotycząca weryfikacji zrozumienia

Urzędnik prowadzący sprawę dokumentuje zarówno pytanie dotyczące rozumienia używanego języka, jak 
i udzieloną odpowiedź.

Wskaźnik 4.3: W trakcie rozmowy osoba zainteresowana ma możliwość przedstawienia wyjaśnień dotyczących 
nieścisłości, sprzeczności lub brakujących elementów.

Wskaźnik 4.4: Po rozmowie osoba zainteresowana jest informowana, że w razie konieczności ma możliwość 
poprawienia błędów i sprostowania stwierdzeń. Sprostowania są dokumentowane.

Wskaźnik 4.5: Po rozmowie osobie zainteresowanej lub jej pełnomocnikowi przekazuje się pisemne 
podsumowanie rozmowy�

Przedstawienie i ocena nowych informacji
Rozporządzenie Dublin III
Artykuły 4 i 5

STANDARD 5: Organ państwa członkowskiego zapewnia, aby osoba zainteresowana 
miała możliwość przedstawienia istotnych informacji w swojej sprawie w toku procedury 
przewidzianej systemem dublińskim i była poinformowana o swoich prawach w tym 
zakresie.

Wskaźnik 5.1: Osoba zainteresowana uzyskuje ogólne informacje, kiedy i gdzie przesłać dokumenty 
i informacje dotyczące jej sprawy.

Uwaga dodatkowa: Osoba zainteresowana jest informowana o terminach na przedstawienie odpowiednich 
dokumentów / dokumentów istotnych, o ile procedura nie została jeszcze zakończona.

Wskaźnik 5.2: Osoba zainteresowana może przedstawić właściwemu organowi do rozważenia wszelkie 
twierdzenia i dowody na ich poparcie, w tym opinie lekarskie.

Wskaźnik 5.3: Organ państwa członkowskiego dysponuje procedurą powiadamiania urzędnika prowadzącego 
sprawę o wszelkich nowych informacjach związanych ze sprawą.

Rozporządzenie Dublin III
Artykuł 7 ust. 2

STANDARD 6: Jeżeli w trakcie procedury przewidzianej system dublińskim wyjdą na jaw 
nowe informacje, informacje te, o ile są istotne, powinny być wzięte pod uwagę przez 
organ państwa członkowskiego na odpowiednim etapie procedury.

Wskaźnik 6.1: Organ państwa członkowskiego dysponuje procesem gwarantującym, że osoba zainteresowana 
lub inna osoba (np. jej pełnomocnik) bądź organizacja mogą przedstawić nową informację lub zmiany 
okoliczności w trakcie procedowania sprawy.

Wskaźnik 6.2: Właściwy organ, o ile to możliwe, wyznacza do sprawy dedykowanego urzędnika prowadzącego 
sprawę i dysponuje procesem aktywnego zarządzania sprawami.
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2. Identyfikacja przypadku potencjalnie 
podlegającego systemowi dublińskiemu
Pierwszym krokiem procedury przewidzianej systemem dublińskim jest zidentyfikowanie sprawy jako 
podlegającej temu systemowi. Z tego względu urzędnicy prowadzący sprawę muszą rozpoznać potencjalne 
czynniki wskazujące na przypadek podlegający systemowi dublińskiemu, aby stwierdzić, czy sprawa podlega 
systemowi dublińskiemu. Na ogół jednostka lub organ, który może mieć do czynienia z przypadkiem 
potencjalnie podlegającym systemowi dublińskiemu, nie jest organem, który będzie prowadzić procedurę 
przewidzianą systemem dublińskim. Z tego względu niektóre z podanych standardów i wskaźników dotyczących 
identyfikowania sprawy podlegającej systemowi dublińskiemu są ukierunkowane na wszystkie właściwe organy 
i nie mogą dotyczyć wyłącznie jednej jednostki dublińskiej w każdym państwie członkowskim.

Narzędzia uzupełniające EASO służące identyfikacji potencjalnych przypadków podlegających systemowi 
dublińskiemu

Moduł szkoleniowy EASO dotyczący identyfikacji potencjalnych przypadków podlegających systemowi 
dublińskiemu

Urzędnicy państw członkowskich, którzy mogą mieć do czynienia z przypadkami potencjalnie podlegającymi 
systemowi dublińskiemu mogą skorzystać z modułu szkoleniowego EASO, który pomaga w ustaleniu, jak 
postępować w takich sytuacjach i jak skierować sprawy do jednostki dublińskiej. Moduł szkoleniowy będzie 
dostępny od stycznia 2020 r.

STANDARD 7: Organ państwa członkowskiego, który ma do czynienia z przypadkami 
potencjalnie podlegającymi systemowi dublińskiemu, dysponuje odpowiednimi środkami, 
aby zidentyfikować przypadek podlegający systemowi dublińskiemu.

Wskaźnik 7.1: Aby identyfikować przypadki potencjalnie podlegające systemowi dublińskiemu, organ państwa 
członkowskiego ma dostęp do systemu Eurodac, jak również innych odpowiednich baz danych(10) oraz do 
systemu VIS, o ile taki dostęp jest dozwolony.

Wskaźnik 7.2: Do przypadków podlegających systemowi dublińskiemu i prowadzenia procedury przewidzianej 
systemem dublińskim wyznaczona jest dedykowana jednostka lub organ w obrębie organu państwa 
członkowskiego, co pozwala na kierowanie tego rodzaju spraw do tego organu.

STANDARD 8: Personel organu państwa członkowskiego, który ma do czynienia 
z przypadkami potencjalnie podlegającymi systemowi dublińskiemu, posiada dostateczną 
wiedzę na temat rozporządzenia Dublin III i jest w stanie zidentyfikować przypadek 
potencjalnie podlegający systemowi dublińskiemu oraz skierować taką sprawę do dalszej 
oceny.

Wskaźnik 8.1: Personel właściwego organu, który jako pierwszy spotyka się z przypadkiem potencjalnie 
podlegającym systemowi dublińskiemu, jest świadomy rozporządzenia Dublin III i rozumie w podstawowym 
stopniu, na co zwracać uwagę przy ocenianiu, czy rozporządzenie Dublin III ma zastosowanie.

Wskaźnik 8.2: Personel właściwego organu, który jako pierwszy spotyka się z przypadkiem potencjalnie 
podlegającym systemowi dublińskiemu, wie, z kim skontaktować się w celu uzyskania dodatkowych informacji 
lub w celu wszczęcia procedury przewidzianej systemem dublińskim (najlepiej z organem odpowiedzialnym za 
system dubliński).

Wskaźnik 8.3: Istnieje procedura kierowania spraw do organu odpowiedzialnego za procedurę przewidzianą 
systemem dublińskim, która ma zastosowanie, gdy dojdzie do zidentyfikowania przypadku podlegającego 
systemowi dublińskiemu.

(10) Obejmuje to krajowe lub międzynarodowe bazy danych.
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Wskaźnik 8.4: Przypadki objęte zakresem rozporządzenia Dublin III są kierowane możliwie szybko do organu 
odpowiedzialnego za prowadzenie procedury przewidzianej systemem dublińskim.

Dobra praktyka dotycząca kontaktu z jednostką dublińską

Właściwy organ odpowiedzialny za sprawy podlegające systemowi dublińskiemu posiada infolinię na 
potrzeby pytań związanych z systemem dublińskim, na którą mogą dzwonić organy azylowe, policja oraz inne 
właściwe organy.

System Eurodac
Korzystanie z bazy danych Eurodac uregulowano w rozporządzeniu Eurodac II. Stanowi ona powszechne źródło 
informacji na potrzeby identyfikowania przypadków podlegających systemowi dublińskiemu. Gdy osoba 
wnioskuje o udzielenie ochrony międzynarodowej, baza danych umożliwia państwom członkowskim wgląd 
we wcześniejsze wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożone w innych państwach członkowskich, 
przesłane do systemu Eurodac zgodnie z art. 9 rozporządzenia Eurodac II. System pozwala również państwom 
członkowskim na zapoznanie się z rejestrem nielegalnych przekroczeń granicy państwa członkowskiego z państwa 
trzeciego prowadzonym w bazie Eurodac zgodnie z art. 14 rozporządzenia Eurodac II.

Uwaga dodatkowa:

Informacje przechowywane przez państwa członkowskie w systemie Eurodac obejmują następujące 
informacje:

• Udzielanie ochrony międzynarodowej osobom zainteresowanym
Zgodnie z art. 18 rozporządzenia Eurodac II każdorazowo, gdy udzielana jest ochrona międzynarodowa, 
musi zostać to odnotowane w systemie Eurodac.

• Przekazanie osoby zainteresowanej do innego państwa członkowskiego
W zależności od podstawy prawnej przekazania zgodnie z art. 10 lit. a) i b) rozporządzenia Eurodac II 
odpowiedzialne państwo członkowskie ma obowiązek aktualizować lub przesłać w systemie Eurodac 
odpowiednie informacje o przekazaniu osoby.

• Informacja czy osoba zainteresowana opuściła terytorium państw członkowskich
Zgodnie z art. 10 lit. c) rozporządzenia Eurodac II, jeżeli osoba zainteresowana opuściła terytorium 
państw członkowskich, dane dotyczące tej osoby muszą zostać zaktualizowane w systemie Eurodac. 
Jeżeli dana osoba opuściła terytorium państw członkowskich na podstawie nakazu wydalenia lub decyzji 
nakazującej powrót wydanej w następstwie wycofania lub odrzucenia wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, dane w systemie Eurodac również muszą zostać zaktualizowane, zgodnie z art. 10 
lit. d) rozporządzenia Eurodac II.

• Fakt, że państwo członkowskie wzięło na siebie odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku, stosując 
klauzulę dyskrecjonalną
W art. 10 lit. e) rozporządzenia Eurodac II przewidziano obowiązek zaktualizowania zestawu danych 
zapisanych w systemie Eurodac, w sytuacji gdy państwo członkowskie stosuje klauzulę dyskrecjonalną 
(art. 17 ust. 1 rozporządzenia Dublin III).

W przedmiocie korzystania z systemu Eurodac uzgodniono standardy i wskaźniki przedstawione poniżej.

Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie Eurodac II
Artykuł 20 ust. 2 Artykuł 9 ust. 1
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STANDARD 9: Jeżeli złożono wniosek o udzielenie azylu, odciski palców wnioskodawcy 
muszą być zarejestrowane jako dane kategorii 1, tak szybko jak to możliwe, lecz nie 
później niż w ciągu 72 godzin. W przypadku nielegalnego wjazdu odciski palców należy 
zarejestrować jako dane kategorii 2 w terminie 72 godzin od zatrzymania osoby.

Wskaźnik 9.1: Właściwy organ w każdym państwie członkowskim ma wygodny dostęp do wystarczających 
urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków palców oraz porównywanie ich z odciskami w bazie Eurodac 
wkrótce po złożeniu wniosku o udzielenie azylu lub po nielegalnym wjeździe. Urządzenia te powinny znajdować 
się w pobliżu miejsca składania wniosków o udzielenie azylu lub w pobliżu miejsca wykrywania nielegalnego 
wjazdu�

Wskaźnik 9.2: Wyniki z baz danych powinny być dostępne dla organu krajowego odpowiedzialnego za 
prowadzenie procedury przewidzianej systemem dublińskim niedługo po przeprowadzeniu wyszukiwania.

STANDARD 10: Jeżeli organ odpowiedzialnego państwa członkowskiego postanawia 
przeprowadzić wyszukiwanie w systemie Eurodac w odniesieniu do osoby niebędącej 
wnioskodawcą (wyszukiwanie kategorii 3), a wynik wyszukiwania wskazuje, że ma 
zastosowanie rozporządzenie Dublin III, wówczas sprawę należy skierować do organu 
państwa członkowskiego odpowiedzialnego w rozumieniu systemu dublińskiego.

Wskaźnik 10.1: Personel organu krajowego prowadzący wyszukiwanie kategorii 3 dysponuje podstawową 
wiedzą na temat rozporządzenia Dublin III i wie, dokąd skierować sprawę podlegającą systemowi dublińskiemu 
do dalszego procedowania.

STANDARD 11: Wyniki wyszukiwania w systemie Eurodac powinny uwzględniać wszystkie 
dostępne informacje z systemu Eurodac, takie jak wcześniejsze nielegalne przekroczenie 
granicy, wcześniejsze wnioski lub fakt udzielenia ochrony międzynarodowej bądź 
przekazania wnioskodawcy do innego państwa członkowskiego lub zastosowania klauzuli 
dyskrecjonalnej przez inne państwo członkowskie.

Wskaźnik 11.1: Organ państwa członkowskiego korzysta z systematycznego schematu wyników, który pozwala 
im na natychmiastowe odczytanie wszystkich dostępnych informacji z systemu Eurodac.

Wskaźnik 11.2: Informacje z systemu Eurodac powinny być jasne i łatwe do zinterpretowania dla wszystkich 
państw członkowskich, gdy uwzględniane są we wniosku o wtórne przejęcie lub wniosku o przejęcie.

STANDARD 12: Organ państwa członkowskiego powinien regularnie aktualizować 
informacje w systemie Eurodac zgodnie z rozporządzeniem Eurodac II. Po przekazaniu 
osoby organ państwa członkowskiego powinien wprowadzić do bazy danych Eurodac 
następujące informacje: wszelkie przypadku zastosowania klauzuli dyskrecjonalnej, 
wydalenie, udzielenie ochrony międzynarodowej, wydanie dokumentu pobytu, fakt 
opuszczenia przez daną osobę terytorium państw członkowskich, fakt uzyskania 
obywatelstwa, fakt odebrania lub zakończenia ochrony międzynarodowej lub fakt odmowy 
przedłużenia statusu.

Wskaźnik 12.1.a: Organ państwa członkowskiego posiada zautomatyzowany system umożliwiający państwu 
członkowskiemu przekazywanie informacji z krajowego systemu rejestrowania spraw do bazy danych Eurodac.

LUB:

Wskaźnik 12.1.b: Jeżeli organ państwa członkowskiego nie posiada zautomatyzowanego systemu służącego 
do przekazywania istotnych informacji z pliku krajowego do bazy danych Eurodac, personel odpowiedzialny 
na szczeblu krajowym wie, jakie informacje należy przekazywać do bazy danych Eurodac, a organy dysponują 
środkami, aby wprowadzać odpowiednie informacje ręcznie do bazy danych.
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Dobra praktyka dotycząca powiązania systemu Eurodac z krajowym systemem zarządzania sprawami

Aby ograniczyć obciążenie administracyjne, poprawić jakość danych i przyspieszyć procedowanie, niektóre 
państwa członkowskie zdecydowały się powiązać krajowe systemy rejestrowania spraw z bazą danych 
Eurodac. Za każdym razem, gdy organ krajowy wydaje decyzję lub akt prawny, które powinny być zapisane 
w systemie Eurodac, informacja taka jest automatycznie przesyłana do systemu Eurodac.

Baza danych wizowego systemu informacyjnego
Baza danych wizowego systemu informacyjnego to kolejne ważne źródło informacji na temat identyfikowania 
potencjalnych przypadków podlegających systemowi dublińskiemu. System umożliwia przeprowadzenie 
biometrycznego dopasowania w celu identyfikacji i weryfikacji. Wizowy system informacyjny łączy ambasady 
i konsulaty państw niebędących członkami UE oraz wszystkie punkty kontroli granicy zewnętrznej państw 
Schengen. System VIS ma zastosowanie do wszystkich państw Schengen (Dania podjęła decyzję o wdrożeniu), 
zatem nie wszystkie państwa członkowskie stosujące rozporządzenie Dublin III są związane rozporządzeniem 
w sprawie VIS(11) i mają dostęp do systemu VIS.

Uwaga dodatkowa: Z bazy danych VIS państwa członkowskie mogą uzyskać również informacje dotyczące 
danych osobowych i danych paszportowych osoby zainteresowanej�

Dobra praktyka dotycząca wyszukiwania w wizowym systemie informacyjnym

Wyszukiwanie w bazie danych VIS prowadzone jest jednocześnie z obowiązkowym wyszukiwaniem w bazie 
danych Eurodac, najlepiej w ciągu 72 godzin od złożenia wniosku o udzielenie azylu.

STANDARD 13: Jeżeli zezwolono na dostęp, organ państwa członkowskiego powinien 
prowadzić wyszukiwanie w bazie danych VIS, aby ustalić, czy osoba zainteresowana 
uzyskała wizę w innym państwie członkowskim.

Wskaźnik 13.1: Organ państwa członkowskiego, o ile zezwolono mu na dostęp na mocy prawa Unii, ma dostęp 
do bazy danych VIS w celu zidentyfikowania przypadków podlegających systemowi dublińskiemu i postrzega tę 
bazę jako źródło informacji.

Wskaźnik 13.2: Personel organu państwa członkowskiego identyfikujący przypadki podlegające systemowi 
dublińskiemu ma świadomość, że przyznane wizy mogą stanowić podstawę do wniosku o wtórne przejęcie / 
wniosku o przejęcie.

Dokumenty należące do osoby zainteresowanej
Wszelkie dokumenty w posiadaniu danej osoby mogą być istotne w procesie ustalania odpowiedzialnego 
państwa. Dokumenty te powinny być brane pod uwagę zgodnie z rozporządzeniem Dublin III.

STANDARD 14: W ramach procesu gromadzenia informacji właściwy organ powinien 
mieć świadomość znaczenia wszystkich istotnych dokumentów przedstawionych przez 
osobę zainteresowaną na każdym etapie toczącej się procedury i brać je pod uwagę jako 
wyznaczniki przypadku podlegającego systemowi dublińskiemu.

Wskaźnik 14.1: Personel organu państwa członkowskiego, który ma do czynienia z takimi dokumentami, 
posiada dostateczną wiedzę na temat rozporządzenia Dublin III i wie, dokąd skierować sprawę, aby podjęte 
zostały odpowiednie działania przewidziane rozporządzeniem Dublin III.

(11)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany 
danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych, Dz.U. 2008, L 218.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0767&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0767&from=PL
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Wskaźnik 14.2: Właściwy organ dysponuje procedurą i wiedzą fachową, aby zweryfikować autentyczność 
dokumentów.

Uwaga dodatkowa: Ważne dokumenty, które należy brać pod uwagę w toku procedury, to przykładowo: 
dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, zezwolenie na pobyt lub wszelkie dokumenty urzędowe wydane 
przez właściwy organ zagraniczny lub wszelkie dokumenty pozwalające zweryfikować oświadczenia osoby 
zainteresowanej, np. bilet na pociąg, paragony itp.

Dobra praktyka dotycząca poszukiwania właściwych dokumentów

O ile zezwala na to prawo krajowe, pomocne może być przeszukanie wnioskodawców i ich własności w celu 
znalezienia istotnych środków dowodowych. Napotkane istotne dokumenty są tymczasowo zatrzymywane 
i skanowane, a ich autentyczność jest weryfikowana.

STANDARD 15: Jeżeli dokument uzyskany na dowolnym etapie toczącej się procedury 
wskazuje, że zastosowanie ma rozporządzenie Dublin III, sprawa powinna zostać 
skierowana do organu właściwego do prowadzenia procedury w ramach systemu 
dublińskiego.

Wskaźnik 15.1: Personel organu państwa członkowskiego, który ma do czynienia z takimi dokumentami, 
posiada dostateczną wiedzę na temat rozporządzenia Dublin III i potrafi dokonać podstawowej oceny znaczenia 
dokumentów w świetle rozporządzenia.

Narzędzia uzupełniające EASO służące identyfikacji potencjalnych przypadków podlegających systemowi 
dublińskiemu

Moduł szkoleniowy EASO dotyczący identyfikacji potencjalnych przypadków podlegających systemowi 
dublińskiemu

Poradnik praktyczny EASO: wdrażanie rozporządzenia Dublin III – rozmowa indywidualna i ocena 
dowodów

Praktyczne narzędzie EASO dotyczące rejestracji: składanie wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej

EASO opracowuje praktyczne narzędzie przeznaczone dla personelu państwa członkowskiego, który zajmuje 
się rejestracją wnioskodawców, pomagające im ocenić czynniki wskazujące na to, że w danym przypadku ma 
zastosowanie system dubliński.

Wskaźnik 15.2: Personel właściwego organu, który ma do czynienia z takimi dokumentami, wie, dokąd 
skierować sprawę, aby podjęte zostały odpowiednie działania przewidziane rozporządzeniem Dublin III.

Indywidualna rozmowa
W art. 5 rozporządzenia Dublin III określono, że państwa członkowskie przeprowadzają indywidualną rozmowę 
z wnioskodawcą w celu ułatwienia procesu ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego. Indywidualną 
rozmowę przewidzianą systemem dublińskim można pominąć, jeżeli osoba zbiegła lub udzieliła już informacji 
istotnych dla procedury prowadzonej w systemie dublińskim.

Indywidualna rozmowa ma wiele różnych funkcji. Jest regulowana zarówno rozporządzeniem Dublin III, jak 
i przepisami krajowymi każdego z państw członkowskich. W przedmiocie ustalenia odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego na podstawie rozmowy indywidualnej w przypadkach podlegających systemowi dublińskiemu 
uzgodniono standardy i wskaźniki opisane poniżej.

Rozporządzenie Dublin III
Artykuł 5
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STANDARD 16: Indywidualna rozmowa jest prowadzona przed wydaniem decyzji 
o przekazaniu, o ile osoba zainteresowana nie zbiegła lub nie przekazała już wszystkich 
istotnych informacji.

Wskaźnik 16.1: Organ państwa członkowskiego przydziela dostateczne środki na prowadzenie rozmowy.

Uwaga dodatkowa: Pojęcie „dostateczne środki” oznacza między innymi odpowiednie pomieszczenie na 
przeprowadzenie rozmowy, w razie konieczności – dostępność tłumaczy ustnych, a także odpowiedni czas na 
przeprowadzenie właściwej rozmowy z osobą zainteresowaną.

Wskaźnik 16.2: Organ państwa członkowskiego ustanowił procedurę planowania harmonogramu rozmów 
umożliwiającą nadawanie rozmowom przewidzianym w systemie dublińskim priorytetu pod względem 
przydzielonych ram czasowych�

Dobra praktyka dotycząca łączenia rozmowy z rejestrowaniem wniosku

Za dobrą praktykę uważa się połączenie indywidualnej rozmowy przewidzianej systemem dublińskim 
z istniejącą krajową praktyką rejestrowania wniosków o udzielenie azylu oraz gromadzeniem informacji 
istotnych na potrzeby wniosku. Praktyka ta umożliwia właściwym organom rozpoznanie przypadków 
podlegających systemowi dublińskiemu na wczesnym etapie i możliwie szybkie przekazywanie spraw 
do organu odpowiedzialnego. Wczesne skierowanie zapewnia jednostce dublińskiej lub organowi 
odpowiedzialnemu za system dubliński więcej czasu na podjęcie koniecznych działań, co jest kluczowe 
w sprawach dotyczących dzieci lub łączenia rodzin.

STANDARD 17: Urzędnik prowadzący sprawę przed przeprowadzeniem indywidualnej 
rozmowy dokonuje uważnego przeglądu i analizy informacji z akt sprawy.

Wskaźnik 17.1: Akta sprawy są dostępne dla urzędnika prowadzącego sprawę odpowiednio wcześnie przed 
rozmową, aby umożliwić odpowiednie przygotowanie.

Wskaźnik 17.2: Przygotowanie uwzględnia wszystkie elementy, które mogą pomóc w ustaleniu 
odpowiedzialnego państwa członkowskiego.

Dobra praktyka dotycząca czasu rozmowy

Indywidualną rozmowę należy przeprowadzić w możliwie krótkim terminie od złożenia wniosku o udzielenie 
azylu, co pozwala wnioskodawcy lub właściwemu organowi na ocenę rozmowy, a w razie konieczności na 
uzupełnienie akt o informacje przed upływem terminu na złożenie wniosku o przekazanie osoby.

STANDARD 18: Indywidualna rozmowa powinna obejmować wszystkie aspekty 
rozporządzenia Dublin III istotne dla wnioskodawcy i systemu dublińskiego.

Wskaźnik 18.1: Indywidualna rozmowa jest prowadzona z użyciem standardowego scenariusza rozmowy 
w celu zapewnienia, aby omówione zostały wszystkie aspekty istotne zarówno dla wnioskodawcy, jak i systemu 
dublińskiego.

Dobra praktyka dotycząca opracowania scenariusza rozmowy

Ustalony scenariusz rozmowy opracowany na szczeblu krajowym może pomóc urzędnikowi prowadzącemu 
sprawę poruszyć wszystkie istotne aspekty rozporządzenia Dublin III. Takie standardowe scenariusze 
rozmowy obejmują zarówno aspekt odpowiedzialności, jak i wszystkie aspekty przepisów krajowych, w taki 
sposób, że decyzja o przekazaniu, o ile zostanie to uznane za konieczne, może zostać podjęta bez kolejnych 
rozmów�

Wskaźnik 18.2: W trakcie rozmowy zadawane są pytania dotyczące rodziny lub krewnych na terytorium 
państw członkowskich, osób zależnych i trasy podróży.



Wytyczne EASO dotyczące systemu dublińskiego: standardy operacyjne i wskaźniki 25

Wskaźnik 18.3: Standardowe scenariusze rozmowy zapewniają poruszenie podczas rozmowy elementów 
wskazujących na zastosowanie systemu dublińskiego nieuwzględnione w wyszukiwaniach dokonywanych 
w bazach danych (Eurodac, VIS).

Wskaźnik 18.4: Personel prowadzący indywidualne rozmowy jest właściwie przeszkolony i posiada 
dostateczną wiedzę na temat rozporządzenia Dublin III, aby wiedzieć, kiedy zadawać pytania dodatkowe ze 
standardowego scenariusza.

Narzędzia uzupełniające EASO na potrzeby indywidualnej rozmowy przewidzianej systemem dublińskim

Poradnik praktyczny EASO: wdrażanie rozporządzenia Dublin III – rozmowa indywidualna i ocena 
dowodów

Poradnik praktyczny EASO: Przesłuchanie

Ten poradnik praktyczny, zgodnie z programem szkoleniowym EASO, promuje metodę rozmowy 
ustrukturyzowanej. Takie ustrukturyzowane podejście prowadzi użytkownika przez poszczególne etapy 
przygotowania do indywidualnej rozmowy, rozpoczęcie rozmowy i etap udzielania informacji, prowadzenie 
rozmowy, zawierając przy tym wskazówki dotyczące zasadności wniosku, którą należy zbadać podczas 
rozmowy, aż po zakończenie rozmowy i działania następujące po niej.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-PL.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-PL.pdf
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3. Wnioski o udzielenie informacji
Organ państwa członkowskiego nie zawsze ma dostateczne informacje, aby wystosować do innego państwa 
członkowskiego wniosek o wtórne przejęcie / wniosek o przejęcie. W sytuacjach gdy dostępne dowody nie 
pozwalają w sposób satysfakcjonujący ustalić, czy system dubliński może mieć zastosowanie lub ustalenie 
odpowiedzialnego państwa członkowskiego nie wystarczy, państwa członkowskie mogą wysłać do innego 
państwa członkowskiego wniosek o dodatkowe informacje. Takie wnioski o informacje mogą być wysłane na 
podstawie art. 34 rozporządzenia Dublin III z wykorzystaniem standardowego formularza z załącznika V do 
rozporządzenia wykonawczego. W przypadku poszukiwania rodziny, ustalania więzi rodzinnych i zagadnień 
zależności stosowane są formularze standardowe z załączników VII i VIII do rozporządzenia wykonawczego.

Rozporządzenie Dublin III
Artykuł 6 ust. 5, art. 16 ust. 4 i art. 34

STANDARD 19: Wniosek o udzielenie informacji jest wystosowywany jedynie zgodnie 
z art. 6 ust. 5, art. 16 ust. 4 i art. 34 rozporządzenia Dublin III. Organ państwa 
członkowskiego powinien dopilnować istnienia dostatecznych podstaw do złożenia takiego 
wniosku i przestrzegania obowiązujących terminów.

Wskaźnik 19.1: Właściwy organ stosuje standardowy formularz przeznaczony do wnioskowania o udzielenie 
informacji w sposób terminowy i wystarczający.

Wskaźnik 19.2: Urzędnicy prowadzący sprawę są w stanie zidentyfikować i zastosować odpowiednie podstawy 
przesyłania wniosków o udzielenie informacji.

Wskaźnik 19.3: W przypadku wysyłania wniosków o udzielenie informacji zgodnie z art. 6 ust. 5 i art. 16 ust. 4 
rozporządzenia Dublin III właściwy organ angażuje w poszukiwanie rodzin odpowiednie podmioty, np. opiekę 
społeczną itp.

STANDARD 20: Organ państwa członkowskiego powinien odpowiadać na wniosek 
o udzielenie informacji możliwie szybko, lecz nie później niż w terminie pięciu tygodni. 
Odpowiedzi należy udzielać zgodnie z art. 6 ust. 5, art. 16 ust. 4 i art. 34 rozporządzenia 
Dublin III.

Wskaźnik 20.1: Właściwy organ dysponuje szablonem lub standardowym formularzem celem zapewnienia 
udzielenia prawidłowych informacji w sposób terminowy i wydajny.

Wskaźnik 20.2: Organ państwa członkowskiego posiada system zarządzania sprawami lub kalendarz 
odliczający służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających się terminach.

Wskaźnik 20.3: Członkowie personelu udzielający odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji mają 
odpowiedni dostęp do wszystkich istotnych baz danych koniecznych do udzielenia odpowiedzi.

Wskaźnik 20.4: Odpowiedź należy przesłać w załączniku jako dokument zamknięty, którego nie można 
edytować.

Dobra praktyka dotycząca formatu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji

Organy państw członkowskich w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji korzystają 
z formatu .pdf przesyłanego przez system DubliNet, aby zagwarantować w ten sposób ochronę danych.

Dobra praktyka dotycząca korzystania z szablonów lub formularzy standardowych

Państwa członkowskie korzystają z szablonów lub formularzy standardowych opracowanych na szczeblu 
krajowym w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji na podstawie art. 34 (tak aby 
osoba zainteresowana mogła zostać łatwo zidentyfikowana przez organy obydwu państw członkowskich). 
Korzystanie z tego samego układu pomaga w zapewnieniu wartości dowodowej i oddzieleniu na potrzeby 
sądów.
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Wskaźnik 20.5: Urzędnicy prowadzący sprawę są w stanie zidentyfikować i stosować wystarczające podstawy 
udzielania odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji.

Wskaźnik 20.6: W przypadku udzielania odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji zgodnie z art. 6 ust. 5 
i art. 16 ust. 4 organy krajowe angażują w poszukiwanie rodzin odpowiednie podmioty, np. opiekę społeczną.

Uwaga dodatkowa: Jeżeli udzielenie informacji, której dotyczy wniosek, wymaga zgody wnioskodawcy, 
organ państwa członkowskiego, do którego skierowano wniosek, musi zapewnić, aby przekazane zostały 
wyłącznie informacje, które państwo ma prawo przekazać. Gdy konieczna jest zgoda wnioskodawcy, państwo 
członkowskie, do którego skierowano wniosek, zapewnia uzyskanie zgody od państwa członkowskiego 
wnioskującego o informację.

STANDARD 21: Aby usprawnić bezpieczną, szybką i wiarygodną komunikację między 
państwami członkowskimi, wnioski o udzielenie informacji muszą być przesyłane przez 
system DubliNet w języku powszechnie zrozumiałym przez właściwe organy w obydwu 
państwach członkowskich.

Wskaźnik 21.1: Wyznaczeni urzędnicy mają dostęp do systemu DubliNet w celu wysyłania wniosków.

Wskaźnik 21.2: Wyznaczeni urzędnicy są poinstruowani, jak korzystać z tego systemu i są w stanie go 
obsługiwać.

Wskaźnik 21.3: Język komunikacji wykorzystywany między państwami członkowskimi ustala się tak, aby 
ograniczyć dezorientację, nieporozumienia językowe lub konieczność wykonywania tłumaczeń, które mogą 
opóźnić proces.

Wskaźnik 21.4: Urzędnicy prowadzący sprawę zapewniają uzyskiwanie i rejestrowanie potwierdzeń odbioru 
wszystkich wiadomości wysyłanych przez system DubliNet.
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4. Ustalenie odpowiedzialności
W celu dokładnego ustalenia odpowiedzialności zgodnie z rozporządzeniem Dublin III opracowano opisane 
poniżej standardy służące zapewnieniu rzetelnej procedury ustalania odpowiedzialności.

Dobra praktyka dotycząca usprawniania wdrożenia rozporządzenia Dublin III

Na podstawie motywu 28 i art. 36 rozporządzenia Dublin III państwa członkowskie umieszczają oficerów 
łącznikowych w innych państwach członkowskich (w ramach dopuszczonej liczby afiliacji) w celu 
usprawnienia wdrożenia rozporządzenia oraz zwiększenia jego skuteczności.

Świadomość i szkolenia
Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze
Rozdziały III–VI Artykuł 11

STANDARD 22: Właściwy organ, któremu powierzono zadanie ustalenia odpowiedzialności, 
dysponuje odpowiednimi zasobami, ma świadomość własnych obowiązków, a urzędnicy 
prowadzący sprawy są odpowiednio przeszkoleni i zaznajomieni z hierarchią kryteriów 
stosowanych w celu ustalenia odpowiedzialności i z obowiązującymi terminami.

Wskaźnik 22.1: Istnieje proces i procedura sekwencyjnego stosowania hierarchii kryteriów ustalania 
odpowiedzialności w świetle systemu dublińskiego.

Wskaźnik 22.2: Właściwy organ weryfikuje dodatkowe informacje istotne dla ustalenia odpowiedzialności.

Uwaga dodatkowa: Dodatkowe informacje obejmują formularze wniosków, inne dokumenty wewnętrzne, 
oświadczenia lub dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę, takie jak paszport, dowody tożsamości, prawa 
jazdy itp�

Dobra praktyka dotycząca zapewnienia braku konieczności przeprowadzania ponownej rozmowy

Państwa członkowskie posiadają standardowe scenariusze rozmowy, które obejmują zarówno istotne 
aspekty odpowiedzialności, jak i wszystkie aspekty przepisów krajowych, w taki sposób, że decyzja 
o przekazaniu, o ile zostanie to uznane za konieczne, może zostać podjęta bez ponownych rozmów.

Narzędzie uzupełniające EASO na potrzeby oceny dowodów:

Poradnik praktyczny EASO: wdrażanie rozporządzenia Dublin III – indywidualna rozmowa i ocena 
dowodów

Wskaźnik 22.3: Jeżeli informacje na temat ustalenia odpowiedzialności są niepełne lub konieczne jest ich 
doprecyzowanie, a przydatne informacje mogą być w posiadaniu innego państwa członkowskiego, właściwy 
organ wystosowuje do danego państwa członkowskiego (danych państw członkowskich) wniosek na podstawie 
art. 34 rozporządzenia Dublin III.

Kompletność akt

STANDARD 23: Organ państwa członkowskiego zapewnia, aby akta sprawy były kompletne 
i zawierały wszystkie dowody wymagane do ustalenia odpowiedzialności zgodnie 
z hierarchią kryteriów określoną w rozporządzeniu Dublin III.
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Wskaźnik 23.1: Urzędnicy prowadzący sprawę mają dostęp do wszystkich istotnych informacji zebranych 
w danej sprawie, w tym do oświadczeń wnioskodawcy, i odpowiednio stosują kryteria ustalania 
odpowiedzialności z rozdziału III.

Wskaźnik 23.2: Urzędnicy prowadzący sprawę korzystają z informacji w celu zidentyfikowania z największym 
prawdopodobieństwem odpowiedzialnego państwa członkowskiego.

Wskaźnik 23.3: Urzędnicy prowadzący sprawę w miarę możliwości dokumentują ustalenia poczynione w danej 
sprawie�

Dopuszczenie dowodów i ich ocena
Rozporządzenie Dublin III
Artykuł 7 ust. 3

STANDARD 24: Dowód, który może prowadzić do zastosowania kryteriów określonych 
w art. 8, 10 lub 16, powinien być dopuszczony i uwzględniony przez wnioskujące państwo 
członkowskie, zanim inne państwo członkowskie zaakceptuje wniosek o wtórne przejęcie / 
wniosek o przejęcie.

Wskaźnik 24.1: Organ państwa członkowskiego dysponuje procesem gwarantującym, że osoba 
zainteresowana lub inne odpowiednie podmioty występujące w imieniu osoby zainteresowanej mogą 
przedstawić nową informację lub zmiany okoliczności w trakcie procedowania sprawy.

Wskaźnik 24.2: Właściwy organ, o ile to możliwe, wyznacza do sprawy dedykowanego urzędnika 
prowadzącego sprawę i dysponuje procesem aktywnego zarządzania sprawami.
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5. Wysyłanie wniosku o wtórne przejęcie / 
wniosku o przejęcie
Proces ustalania, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej obywatela państwa trzeciego lub za wtórne przejęcie osoby zainteresowanej, rozpoczyna 
się od wysłania wniosku o wtórne przejęcie / wniosku o przejęcie osoby do innego państwa członkowskiego. 
W tym punkcie odzwierciedlono różne standardy operacyjne dotyczące pierwszego kroku procesu ustalania 
odpowiedzialności.

Terminowe wnioski
Rozporządzenie Dublin III
Artykuły 21, 23 i 24

STANDARD 25: Organ państwa członkowskiego zapewnia możliwie szybkie skierowanie 
do państwa członkowskiego, które jest najprawdopodobniej odpowiedzialne, wniosku 
o wtórne przejęcie / wniosku o przejęcie. Wniosek jest składany każdorazowo 
z zachowaniem terminu przewidzianego odpowiednimi artykułami rozporządzenia.

Wskaźnik 25.1: Organ państwa członkowskiego posiada system zarządzania sprawami lub kalendarz 
odliczający służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających się terminach.

Wskaźnik 25.2: Wnioski do innych państw członkowskich wymagające pilnej odpowiedzi są w sposób wyraźny 
oznaczone jako takie wraz ze wskazaniem powodów pilnego trybu.

Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze 
Artykuł 21 ust. 3, art. 22 ust. 3, art. 23 
ust� 4 i art� 24 ust� 5

Artykuły 1, 2

Uwzględnienie potwierdzenia i dowodu

STANDARD 26: Wniosek o wtórne przejęcie / przejęcie należy złożyć na standardowym 
formularzu, dołączając dowody lub poszlaki(12), a także możliwie dużo istotnych informacji 
pozwalających państwu, do którego skierowano wniosek, ustalenie, czy jest ono państwem 
odpowiedzialnym.

Wskaźnik 26.1: Urzędnicy prowadzący sprawę mają dostęp do różnych wzorów standardowych formularzy.

Wskaźnik 26.2: Urzędnicy prowadzący sprawę zostali poinstruowani o jednolitym korzystaniu ze 
wspomnianych wzorów standardowych formularzy�

Wskaźnik 26.3: Urzędnicy prowadzący sprawę zawierają we wnioskach tyle informacji, ile jest konieczne.

Wskaźnik 26.4: Urzędnicy prowadzący sprawę zawierają wszystkie dostępne środki dowodowe, o ile takie 
istnieją, a w sytuacji ich braku – środki poszlakowe.

(12) Jak opisano w dwóch wykazach, o których mowa w art. 22 ust. 3 rozporządzenia Dublin II.
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Uwaga dodatkowa: Odciski palców są wiarygodnym sposobem jednoznacznego ustalenia tożsamości 
osoby zainteresowanej. W razie niedostępności innego środka o wartości dowodowej (takiego jak 
trafienie we wspólnych systemach informacyjnych, jak Eurodac/VIS) do wniosku o ustalenie tożsamości 
osoby zainteresowanej załącza się – gdy jest to możliwe – odciski palców w celu zidentyfikowania osoby 
zainteresowanej w rejestrze państwa członkowskiego, do którego skierowany jest wniosek.

Korzystanie z systemu DubliNet do przesyłania wniosków o wtórne 
przejęcie / wniosków o przejęcie

Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze
Motyw 26, art. 38 Artykuł 15 ust. 1, art. 16, 18, 19, 20 oraz art. 21 ust. 1

STANDARD 27: Aby usprawnić bezpieczną, szybką i wiarygodną komunikację między 
państwami członkowskimi, wnioski są przesyłane przez system DubliNet w języku 
powszechnie zrozumiałym przez właściwe organy w obydwu państwach członkowskich.

Wskaźnik 27.1: Wyspecjalizowani urzędnicy mają dostęp do systemu DubliNet w celu wysyłania wniosków.

Wskaźnik 27.2: Wyspecjalizowani urzędnicy są poinstruowani, jak korzystać z tego systemu i są w stanie go 
obsługiwać.

Wskaźnik 27.3: Język komunikacji wykorzystywany między państwami członkowskimi ustala się tak, aby 
ograniczyć dezorientację, nieporozumienia językowe lub konieczność wykonywania tłumaczeń, które mogą 
opóźnić proces.

Wskaźnik 27.4: Urzędnicy prowadzący sprawę zapewniają uzyskiwanie i rejestrowanie potwierdzeń odbioru 
wszystkich wiadomości wysyłanych przez system DubliNet.

Wskaźnik 27.5: Wiadomości (w tym wnioski) przesyłane między państwami członkowskimi w związku 
z indywidualnym wnioskiem przewidzianym rozporządzeniem dublińskim są wysyłane każdorazowo przez 
szyfrowany system łączności elektronicznej DubliNet.

Wskaźnik 27.6: W celu złożenia wniosku właściwy organ korzysta z odpowiedniego standardowego formularza 
zapewnionego przez Komisję.
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6. Odpowiedź na wniosek o wtórne 
przejęcie / wniosek o przejęcie
Kolejnym krokiem w procesie ustalania odpowiedzialnego państwa członkowskiego następującym po wysłaniu 
wniosku jest przesłanie odpowiedzi przez państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek. W tym punkcie 
przedstawiono różne standardy dotyczące drugiego kroku procesu ustalania odpowiedzialności. Ponieważ 
w niektórych przypadkach proces ustalania odpowiedzialności nie dobiega końca po pierwszej odpowiedzi, 
uwzględniono tu również standardy procesu ponownej oceny następującej po odrzuceniu pierwszego wniosku.

Terminowe udzielanie odpowiedzi
Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze
Artykuł 21 ust. 3, art. 22 ust. 1, 
art. 22 ust. 6, art. 22 ust. 7, art. 25 
i art� 28 ust� 3

Artykuły 3–6

STANDARD 28: Państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, musi udzielić 
odpowiedzi na wniosek o wtórne przejęcie / wniosek o przejęcie w określonym terminie.

Wskaźnik 28.1: Organ państwa członkowskiego posiada system zarządzania sprawami lub kalendarz 
odliczający służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających się terminach.

Wskaźnik 28.2: System zarządzania sprawami pozwala ustalić priorytetowe terminy i ostrzegać o konieczności 
pilnego działania.

Dobra praktyka dotycząca systemów zarządzania sprawami

Państwa członkowskie przyjmują cyfrowe lub elektroniczne metody, które umożliwiają wydajne zarządzanie 
sprawami w odniesieniu do napływających wniosków.

Jasne i jednoznaczne brzmienie
Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze
Artykuły 22 i 25 oraz art. 28 ust. 3 Artykuły 3–6

STANDARD 29: Państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, powinno 
zapewnić jasną i jednoznaczną – pozytywną lub odmowną – odpowiedź dotyczącą osoby 
zainteresowanej.

Wskaźnik 29.1: Właściwy organ posiada szablon lub standardowy formularz.

Wskaźnik 29.2: Odpowiedź ma postać dokumentu zamkniętego, którego nie można edytować.

Wskaźnik 29.3: Odpowiedź zawiera dane osobowe osoby zainteresowanej zarejestrowanej w państwie 
członkowskim, do którego skierowano wniosek.

Dobra praktyka dotycząca uwzględniania w odpowiedziach pseudonimów

W celach identyfikacyjnych państwa członkowskie w miarę możliwości w odpowiedziach uwzględniają 
wszystkie odpowiednie pseudonimy osoby zainteresowanej.
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Korzystanie z systemu DubliNet do udzielania odpowiedzi na 
wniosek o wtórne przejęcie / wniosek o przejęcie

Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze
Motyw 26, art. 38 Artykuł 15 ust. 1, art. 16, 18, 19, 

20 oraz art� 21 ust� 1

STANDARD 30: Aby usprawnić bezpieczną, szybką i wiarygodną komunikację między 
państwami członkowskimi, odpowiedzi są przesyłane przez system DubliNet w języku 
powszechnie zrozumiałym przez właściwe organy w obydwu państwach członkowskich.

Wskaźnik 30.1: Wyspecjalizowani urzędnicy mają dostęp do systemu DubliNet w celu wysyłania odpowiedzi.

Wskaźnik 30.2: Wyspecjalizowani urzędnicy są poinstruowani, jak korzystać z tego systemu i są w stanie go 
obsługiwać.

Wskaźnik 30.3: Język komunikacji wykorzystywany między państwami członkowskimi ustala się tak, aby 
ograniczyć dezorientację, nieporozumienia językowe lub konieczność wykonywania tłumaczeń, które mogą 
opóźnić proces.

Wskaźnik 30.4: Urzędnicy prowadzący sprawę zapewniają uzyskiwanie i rejestrowanie potwierdzeń odbioru 
wszystkich wiadomości wysyłanych przez DubliNet.

Wskaźnik 30.5: Wiadomości (w tym odpowiedzi) przesyłane między państwami członkowskimi w związku 
z indywidualnym wnioskiem przewidzianym rozporządzeniem Dublin III są wysyłane każdorazowo przez 
szyfrowany system DubliNet�

Dobra praktyka dotycząca formatu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji

Organy państw członkowskich w celu udzielenia odpowiedzi korzystają z formatu .pdf przesyłanego przez 
system DubliNet, aby zagwarantować w ten sposób ochronę danych.

Odpowiedzi pozytywne
Rozporządzenie wykonawcze
Artykuł 6

STANDARD 31: Państwo członkowskie zapewnia powołanie się na odpowiedni artykuł oraz 
uwzględnienie w odpowiedzi praktycznych informacji dotyczących przekazania osoby.

Wskaźnik 31.1: Właściwy organ posiada szablon lub standardowy formularz, z którego korzysta w celu 
przesłania pozytywnej odpowiedzi na wniosek o wtórne przejęcie / wniosek o przejęcie.

Wskaźnik 31.2: Odpowiedź zawiera dane osobowe wnioskodawcy zarejestrowanego w państwie 
członkowskim, do którego skierowano wniosek.

Wskaźnik 31.3: Odpowiedź zawiera podstawę prawną zaakceptowania wniosku.

Wskaźnik 31.4: W odpowiedzi wskazuje się preferowane miejsce przybycia i ramy czasowe.

Automatyczne zaakceptowanie wniosku
Jeżeli państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, nie odpowie na wniosek w przewidzianym 
terminie, wniosek o wtórne przejęcie / wniosek o przejęcie uznaje się za automatycznie zaakceptowany.
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Dobra praktyka dotycząca potwierdzenia odpowiedzialności w przypadku automatycznego 
zaakceptowania wniosku

Jeżeli państwo członkowskie stwierdzi, że uznano je automatycznie za odpowiedzialne, potwierdzenie 
odpowiedzialności oraz warunki przekazania można przesłać bez żądania w tym zakresie.

Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze
Artykuł 22 ust. 7, art. 25 ust. 2 
i art� 28 ust� 3

Artykuł 10

STANDARD 32: W przypadku automatycznego zaakceptowania wniosku zaangażowane 
państwa członkowskie powinny uzgodnić szczegóły dotyczące przekazania osoby.

Wskaźnik 32.1: Wnioskujące państwo członkowskie rozpoczyna z państwem członkowskim, do którego 
skierowano wniosek, konsultacje dotyczące organizacji przekazania.

Wskaźnik 32.2: Państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, na żądanie wnioskującego państwa 
członkowskiego potwierdza swoją odpowiedzialność na piśmie i przedstawia informacje praktyczne na temat 
przekazania osoby w możliwie szybkim terminie.

Odpowiedzi odmowne
Rozporządzenie wykonawcze
Artykuł 5 ust. 1

STANDARD 33: Organ państwa członkowskie zapewnia pełne i szczegółowe uzasadnienie 
odrzucenia wniosku.

Wskaźnik 33.1: Właściwy organ posiada szablon lub standardowy formularz, z którego korzysta w celu 
przesłania odpowiedzi odmownej na wniosek o wtórne przejęcie / wniosek o przejęcie.

Wskaźnik 33.2: Odpowiedź zawiera dane osobowe wnioskodawcy zarejestrowanego w państwie 
członkowskim, do którego skierowano wniosek.

Wskaźnik 33.3: Państwo członkowskie odrzucające wniosek powołuje się na podstawy prawne oraz istotne 
fakty, na podstawie których odrzucono wniosek.

Procedura ponownego rozpatrywania
W następstwie odrzucenia pierwotnego wniosku o wtórne przejęcie / wniosku o przejęcie wnioskujące 
państwo członkowskie jest uprawnione do przesłania do państwa członkowskiego, do którego skierowano 
wniosek, wniosku o ponowne rozpatrzenie. Wniosek o ponowne rozpatrzenie służy zwróceniu się do państwa 
członkowskiego, do którego skierowano wniosek, o ponowne zapoznanie się z wnioskiem z uwzględnieniem 
dodatkowych informacji lub dowodów oraz rozważenie dodatkowych argumentów.

Uwaga dodatkowa: Wymagania dowodowe nie powinny wykraczać poza to, co jest niezbędne, zgodnie 
z art. 22 ust. 4 rozporządzenia Dublin III.

Dobra praktyka dotycząca odpowiedzi odmownych wynikających z ustania odpowiedzialności

W przypadku powołania się na ustanie lub przeniesienie odpowiedzialności w miarę możliwości załącza 
się niezbędne dokumenty (takie jak informację o zaakceptowaniu lub inne przydatne informacje od innych 
państw członkowskich).
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Rozporządzenie wykonawcze
Artykuł 5 ust. 2

STANDARD 34: Jeżeli wnioskujące państwo członkowskie nie zgadza się z odrzuceniem 
pierwotnego wniosku, może ono podjąć decyzję o wysłaniu wniosku o ponowne 
rozpatrzenie. Możliwość ta przysługuje w terminie trzech tygodni od otrzymania 
odpowiedzi odmownej.

Wskaźnik 34.1: Państwa członkowskie posiadają system zarządzania sprawami lub kalendarz odliczający 
służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających się terminach.

Wskaźnik 34.2: System zarządzania sprawami pozwala ustalić priorytetowe terminy i ostrzegać o konieczności 
pilnego działania.

Wskaźnik 34.3: Państwo członkowskie podaje podstawy prawne, na których opiera wniosek o ponowne 
rozpatrzenie�

Wskaźnik 34.4: Jeżeli dostępne są dodatkowe istotne dowody, państwo członkowskie załącza je do wniosku 
o ponowne rozpatrzenie�

Dobra praktyka dotycząca systemu zarządzania sprawami

Państwa członkowskie przyjmują cyfrowe lub elektroniczne metody, które umożliwiają wydajne zarządzanie 
sprawami w odniesieniu do napływających wniosków.

Dobra praktyka dotycząca procedury ponownego rozpatrywania

Państwa członkowskie udzielają odpowiedzi możliwie szybko, aby umożliwić wnioskującemu państwu 
członkowskiemu ponowne zaskarżenie decyzji odmownej lub złożenie – w dozwolonych terminach – 
kolejnych wniosków o przejęcie lub wniosków o wtórne przejęcie.

STANDARD 35: Państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, musi dołożyć 
starań, by udzielić odpowiedzi na wniosek o powtórne rozpatrzenie w terminie dwóch 
tygodni(13).

Wskaźnik 35.1: Państwa członkowskie posiadają system zarządzania sprawami lub kalendarz odliczający 
służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających się terminach

Wskaźnik 35.2: System zarządzania sprawami pozwala ustalić priorytetowe terminy i ostrzegać o konieczności 
pilnego działania.

Wskaźnik 35.3: Państwo członkowskie odrzucające wniosek powołuje się na podstawy prawne odrzucenia 
wniosku.

(13)  Stosowne orzecznictwo – zob. wyrok z dnia 13 listopada 2018 r., sprawy połączone C-47/17 i C-48/17, X i X/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
(EU:C:2018:900).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=87A308C71AE62F90ADB803C77EB88836?text=&docid=207681&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=252121
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7. Małoletni bez opieki
Rozporządzenie Dublin III przewiduje szczególne przepisy dotyczące dzieci. Państwa członkowskie nadają tym 
sprawom priorytet, dążąc do łączenia rodzin, jeżeli dziecko pozostaje bez opieki, a na każdym etapie szczególną 
uwagę zwraca się na ocenę jak najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka. Istnieją również szczególne 
gwarancje proceduralne, które muszą stosować organy państw członkowskich.

W przedmiocie małoletnich bez opieki uzgodniono standardy i wskaźniki przedstawione poniżej.

Najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka
Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze
Motywy 13, 16 i 24 oraz art. 6 ust. 1 Artykuł 12 ust. 1, art. 12 ust. 2, 

art� 12 ust� 5 i art� 16a ust� 2

STANDARD 36: Najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka powinno być dla organów 
państwa członkowskiego kwestią pierwszorzędną i należy oceniać je w toku całej procedury 
przewidzianej systemem dublińskim.

Wskaźnik 36.1: Urzędnicy organu państwa członkowskiego prowadzący sprawę są świadomi swoich 
obowiązków i przeszli odpowiednie szkolenie, by być w stanie zapewnić jak najlepsze zabezpieczenie interesów 
dziecka w kontekście utrzymania jedności rodziny, o ile jest to możliwe.

Wskaźnik 36.2: Urzędnicy organu państwa członkowskiego prowadzący sprawę mają na czas dostęp do 
odpowiedniej wiedzy fachowej dotyczącej oceny zdolności do sprawowania opieki nad dzieckiem przez 
krewnego lub dorosłego.

Wskaźnik 36.3: Organ państwa członkowskiego powołuje wykwalifikowanego przedstawiciela, który tak 
szybko, jak to możliwe, działa w celu najlepszego zabezpieczenia interesu dziecka i który może pomóc 
w zapewnieniu dziecku niezbędnego otoczenia sprzyjającego zaufaniu, aby ujawniło ono informacje o swojej 
rodzinie�

Wskaźnik 36.4: Właściwy organ ustanowił procedurę w celu zagwarantowania, aby przestrzegano prawa 
dziecka do uczestnictwa i wysłuchania jego poglądów, a poglądy te są brane pod uwagę stosownie do wieku 
i dojrzałości dziecka.

Dobra praktyka dotycząca standardowych szablonów oceny zabezpieczenia najlepszych interesów

Niektóre państwa członkowskie korzystają ze standardowego szablonu służącego konkretnie do oceny 
najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka w systemie dublińskim.

Narzędzie uzupełniające EASO na potrzeby oceny najlepszego zabezpieczenia interesów

Poradnik praktyczny EASO: najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka w procedurach azylowych
Poradnik praktyczny EASO dotyczący najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka w procedurach 
azylowych jest przeznaczony dla praktyków i podmiotów kształtujących politykę, zajmujących się 
sprawami dzieci w kontekście azylowym, w szczególności dla osób zaangażowanych w ocenę najlepszego 
zabezpieczenia interesów dziecka. Narzędzie zawiera wskazówki dotyczące przeprowadzania oceny 
najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka oraz gwarancji koniecznych na różnych etapach procedury 
azylowej, a także wskazówki dotyczące warunków recepcyjnych. Poza praktycznymi wytycznymi zawarto 
w nim również odniesienia do dostępnych materiałów źródłowych.

https://easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_on_the_Best_Interests_of_the_Child_EN.pdf
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Powoływanie przedstawiciela
Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze
Artykuł 2 lit. k) oraz art. 6 ust. 2 Artykuł 12 ust. 3 oraz art. 16a ust. 2

STANDARD 37: Organ państwa członkowskiego powinien jak najszybciej wyznaczyć 
przedstawiciela małoletniego bez opieki.

Wskaźnik 37.1: Organ państwa członkowskiego posiada ustanowioną procedurę służącą powołaniu 
stosownego przedstawiciela dziecka.

Dobra praktyka dotycząca powoływania przedstawiciela

Państwa członkowskie powołują przedstawiciela w celu zapewnienia najlepszego zabezpieczenia interesów 
dziecka, jak również przedstawiciela prawnego udzielającego porad prawnych przez cały czas trwania 
procedury�

Wskaźnik 37.2: Pula wykwalifikowanych przedstawicieli jest dostateczna dla zapewnienia terminowego 
powołania przedstawiciela dla każdego dziecka bez opieki, jak również dla zapewnienia, aby przedstawiciele 
nie odpowiadali za zbyt wiele spraw jednocześnie.

Poszukiwanie członków rodziny, rodzeństwa lub krewnych
Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze Karta praw podstawowych UE
Motywy 16, 35
Artykuł 6 ust. 4 i art. 8

Artykuł 11 ust. 6 i art. 12 Artykuł 7

STANDARD 38: Organ państwa członkowskiego musi dążyć do uzyskania i uwzględnienia 
wszelkich informacji przekazanych przez małoletniego lub pochodzących z innego 
wiarygodnego źródła, dotyczących obecności członków rodziny, rodzeństwa lub innych 
krewnych na terytorium państw członkowskich, a także zaangażować przedstawicieli 
w poszukiwanie. Ponadto organ państwa członkowskiego powinien skonsultować się 
z innymi państwami członkowskimi w celu identyfikowania członków rodziny, ustalenia 
więzi rodzinnych, a w przypadku krewnego – dokonania oceny zdolności do sprawowania 
opieki nad dzieckiem.

Wskaźnik 38.1: Organ państwa członkowskiego ustanowił praktyki i wytyczne, pomagające urzędnikom 
prowadzącym sprawę w procesie identyfikowania członków rodziny, rodzeństwa lub krewnych i ustalania więzi 
rodzinnych�

Uwaga dodatkowa: Przyjętą praktyką służącą identyfikowaniu członków rodziny, rodzeństwa lub krewnych 
jest posiadanie szablonu rozmowy, który zawiera pytania dotyczące członków rodziny pozostających na 
terytorium dowolnego z państw członkowskich.

Wskaźnik 38.2: Przedstawiciele pomagający dziecku mają szybki i sprawny dostęp do organu 
odpowiedzialnego za prowadzenie procedury w systemie dublińskim i są w stanie w sposób terminowy 
przedstawiać informacje lub dokumenty dotyczące członka rodziny, rodzeństwa lub krewnego dziecka.

Wskaźnik 38.3: Organ państwa członkowskiego możliwie szybko podejmuje właściwe środki i angażuje 
przedstawicieli w poszukiwanie członków rodziny, rodzeństwa lub krewnych dziecka bez opieki na terytorium 
innego państwa członkowskiego.
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Dobra praktyka dotycząca standardowej procedury operacyjnej w zakresie poszukiwania rodzin

Państwa członkowskie uzgodniły standardową procedurę operacyjną z odpowiednimi organami lub 
organizacjami, które mogą pomóc w poszukiwaniu i łączeniu członków rodzin, rodzeństwa lub krewnych 
w państwie członkowskim UE, określając odpowiednio ich role i zadania w tej procedurze.

Wskaźnik 38.4: Organy krajowe potwierdzają więzi rodzinne, jeżeli członek rodziny, rodzeństwo lub krewny 
zostanie odnaleziony w innym państwie członkowskim.

Narzędzie uzupełniające EASO dotyczące poszukiwania rodzin

Poradnik praktyczny EASO: poszukiwanie rodzin

Poradnik praktyczny EASO dotyczący poszukiwania rodzin zawiera zestaw wskazówek i odniesień do 
materiałów źródłowych służących wsparciu państw UE+ w poszukiwaniu rodzin, a także przegląd aktualnych 
praktyk w zakresie poszukiwania rodzin stosowanych w UE+. Adresatami poradnika są podmioty kształtujące 
politykę i praktycy pracujący z dziećmi bez opieki oraz zaangażowani na różnych etapach procesu 
poszukiwania rodzin.

Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze
Motywy 13, 16, 24, 35
Artykuł 6 ust. 3 i art. 8

Artykuł 12 i art. 16a ust. 2

STANDARD 39: Jeżeli członkowie rodziny, rodzeństwo lub krewni małoletniego przebywają 
legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego i żaden z nich nie przebywa 
legalnie w państwie członkowskim, w którym obecnie przebywa małoletni, zainteresowane 
państwo członkowskie powinno ocenić, czy przywrócenie więzi rodzinnych stanowi 
najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.

Wskaźnik 39.1: Organ państwa członkowskiego dysponuje ustanowioną procedurą na potrzeby konsultowania 
się z odpowiednimi organami lub organizacjami (np. opieką społeczną itp.) w sprawie możliwości łączenia 
rodzin�

Wskaźnik 39.2: Organ państwa członkowskiego dysponuje odpowiednimi środkami i procedurą w celu 
gromadzenia dodatkowych informacji od dziecka (np. indywidualna rozmowa przewidziana systemem 
dublińskim).

Wskaźnik 39.3: Organ państwa członkowskiego ma w stosownych przypadkach dostęp do źródeł informacji 
w celu uzyskania na czas informacji od innych osób (np. rodzeństwa, innych osób, z którymi podróżowało 
dziecko itp.).

Wskaźnik 39.4: Dla ułatwienia oceny najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka właściwy organ 
wystosowuje zapytania dotyczące członków rodziny, rodzeństwa lub krewnych przebywających w innym 
państwie członkowskim.

Uwaga dodatkowa: W sprawach dotyczących małoletniego bez opieki należy zagwarantować jak najlepsze 
zabezpieczenie interesów dziecka. Jak określono w art. 12 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, nawet 
jeżeli „czas trwania procedur w sprawie umieszczenia małoletniego może prowadzić do naruszenia terminu” 
rozporządzenia Dublin III, „nie musi być [to] przeszkodą w kontynuowaniu procedury określania właściwego 
państwa członkowskiego lub wykonania przekazania” małoletniego bez opieki(14)�

Wskaźnik 39.5: Organ państwa członkowskiego dysponuje odpowiednio przeszkolonym personelem 
i odpowiednimi środkami służącymi zainicjowaniu wymiany informacji z innymi państwami członkowskimi bez 
zwłoki i z wykorzystaniem odpowiednich szablonów rozporządzenia wykonawczego.

(14) Pojęcie „małoletni bez opieki” zdefiniowano w art. 2 lit. j) rozporządzenia Dublin III jako „małoletniego, który przybywa na terytorium państw 
członkowskich bez opieki osoby dorosłej, odpowiedzialnej za niego zgodnie z prawem lub z praktyką danego państwa członkowskiego, dopóki nie zostanie 
on skutecznie objęty opieką takiej osoby; pojęcie to obejmuje również małoletniego, który zostaje pozostawiony bez opieki po przybyciu na terytorium 
państw członkowskich”.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO%20Practical%20Guide%20on%20Family%20Tracing.pdf
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Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze
Motywy 13, 16, 24, 35
Artykuł 6 ust. 3, art. 8 ust. 4

Artykuł 12

STANDARD 40: Jeżeli nie stwierdzono, że członkowie rodziny lub krewni małoletniego 
przebywają legalnie na terytorium państw członkowskich, państwo członkowskie, 
w którym małoletni obecnie przebywa, mimo wszystko dokonuje oceny najlepszego 
zabezpieczenia interesu dziecka w celu zweryfikowania, czy państwo to powinno rozpatrzyć 
wniosek o udzielenie azylu.

Wskaźnik 40.1: Organ państwa członkowskiego dysponuje ustanowioną procedurą na potrzeby konsultowania 
się z odpowiednimi organami lub organizacjami (np. opieką społeczną itp.) w sprawie najlepszego 
zabezpieczenia interesów dziecka.

Uwaga dodatkowa: Do odpowiednich organów lub organizacji należą między innymi opieka społeczna 
i pracownicy socjalni, którym powierzono opiekę nad małoletnimi bez opieki.

Wskaźnik 40.2: Organ państwa członkowskiego dysponuje odpowiednimi środkami i procedurą na potrzeby 
gromadzenia dodatkowych informacji od dziecka.

Uwaga dodatkowa: Przykładem odpowiedniego środka na potrzeby gromadzenia dodatkowych informacji jest 
indywidualna rozmowa przewidziana systemem dublińskim oraz rozmowa dodatkowa przewidziana systemem 
dublińskim.

Wskaźnik 40.3: Organ państwa członkowskiego ma w stosownych przypadkach dostęp do źródeł informacji 
w celu uzyskania na czas informacji od innych osób.

Uwaga dodatkowa: Do wspomnianych tu innych źródeł informacji można zaliczyć, przykładowo, rodzeństwo 
lub inne osoby, z którymi małoletni podróżował do państwa członkowskiego, w którym obecnie przebywa.

Wskaźnik 40.4: Organy państwa członkowskiego dysponują wystarczającą liczbą przeszkolonego personelu 
oraz innymi stosownymi i odpowiednimi środkami inicjowania wymiany informacji z innymi państwami 
członkowskimi bez zwłoki i z wykorzystaniem odpowiednich szablonów przewidzianych rozporządzeniem 
wykonawczym.
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8. Osoby zależne i klauzule dyskrecjonalne
Rozporządzenie dublińskie zawiera jeden przepis dotyczący osób zależnych i dwa przepisy, które przewidują 
możliwość działania przez państwo członkowskie według własnego uznania. Są to środki umożliwiające 
państwu członkowskiemu wzięcie na siebie odpowiedzialności za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, które różnią się w swoim charakterze od kryteriów przewidzianych w rozdziale III na tyle, 
że uzasadnione jest poświęcenie im osobnej części w niniejszym poradniku.

Stosunki zależności
Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze
Artykuł 16 Artykuł 11

STANDARD 41: Organy państw członkowskich powinny mieć świadomość swoich 
szczególnych obowiązków względem osób zależnych lub osób wymagających szczególnego 
traktowania.

Wskaźnik 41.1: Personel odpowiedzialny za takie sprawy przeszedł szkolenie na odpowiednim poziomie, by 
realizować swoje zdania i obowiązki w związku z zależnością i koniecznością szczególnego traktowania.

Wskaźnik 41.2: Jeżeli sprawa dotyczy osób zależnych lub wymagających szczególnego traktowania, organy 
mają dostęp do stosownej wiedzy fachowej na potrzeby przeprowadzenia konsultacji i uzyskania porady.

Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze
Artykuł 7 ust. 3 i art. 16 Artykuł 11

STANDARD 42: Państwa członkowskie oceniają na każdym etapie procedury, czy dowody na 
potwierdzenie zależności mogą być zaakceptowane i stosują odpowiednio art. 16.

Wskaźnik 42.1: Wyspecjalizowany urzędnik prowadzący sprawę jest w stanie rozpoznać wskaźniki zależności 
i podjąć stosowne działania.

Wskaźnik 42.2: Organ państwa członkowskiego ma dostęp do odpowiedniej wiedzy fachowej w celu 
dokonania oceny i zweryfikowania wszelkich dokumentów (przykładowo zaświadczeń lekarskich) lub 
przedstawionych przekonujących informacji.

Wskaźnik 42.3: Organ państwa członkowskiego dopilnowuje, aby osoby zainteresowane wyrażały zgodę na 
piśmie.

Klauzule dyskrecjonalne
Przedstawione poniżej standardy odnoszą się do artykułów stosowanych w pełni według uznania państw 
członkowskich. Z tego względu nie zawarto tu opisu konkretnych okoliczności lub warunków, w jakich można 
zastosować artykuły wspomniane w tej części.

Rozporządzenie Dublin III
Artykuł 17 ust. 1

STANDARD 43: Właściwy organ jest gotowy na zastosowanie klauzuli dyskrecjonalnej 
przewidzianej w art. 17 ust. 1 na dowolnym etapie procedur, postępując według własnego 
uznania.

Wskaźnik 43.1: Organ państwa członkowskiego ma dostęp do odpowiedniej wiedzy fachowej w celu 
dokonania oceny i zweryfikowania wszelkich dokumentów lub innych przedstawionych informacji.



Wytyczne EASO dotyczące systemu dublińskiego: standardy operacyjne i wskaźniki 41

Wskaźnik 43.2: Organ państwa członkowskiego dysponuje środkami umożliwiającymi uzyskanie dostępu do 
odpowiedniej wiedzy fachowej w celu dokonania oceny przedstawionych dokumentów.

Wskaźnik 43.3: W stosownych przypadkach państwo członkowskie, które zdecyduje się na rozpatrzenie 
wniosku na podstawie art. 17 ust. 1, staje się odpowiedzialnym państwem członkowskim i informuje o tym 
państwo członkowskie wcześniej uznawane za odpowiedzialne, korzystając z sieci łączności elektronicznej 
DubliNet�

Rozporządzenie Dublin III
Artykuł 17 ust. 2

STANDARD 44: Właściwy organ ocenia w dowolnym momencie przed podjęciem pierwszej 
decyzji co do istoty wniosku, czy możliwe jest zastosowanie art. 17 ust. 2.

Wskaźnik 44.1: Stosowanie art. 17 ust. 2 zależy od uznania obydwu państw członkowskich.

Wskaźnik 44.2: Jeżeli organy państwa członkowskiego zdecydują, że możliwe jest zastosowanie art. 17 ust. 2, 
organ państwa członkowskiego dopilnowuje, aby osoba zainteresowana wyraziła zgodę na piśmie.

Uwaga dodatkowa: Niedotrzymanie pierwotnego terminu na zastosowanie wiążących kryteriów nie powinno 
samo w sobie stanowić przyczyny stosowania klauzuli dyskrecjonalnej przewidzianej art. 17 ust. 2.

Dobra praktyka dotycząca krajowych wytycznych w sprawie stosowania art. 17 ust. 2

Państwa członkowskie dysponują krajowymi wytycznymi w zakresie stosowania w odpowiednich 
przypadkach art. 17 ust. 2.

Zawieszenie przekazania osoby
Rozporządzenie Dublin III Karta praw podstawowych UE
Motywy 17 i 21 Artykuł 4

STANDARD 45: Państwa członkowskie wstrzymują się od przekazania osoby 
zainteresowanej, jeżeli istnieją uzasadnione powody, by przypuszczać, że przekazanie osoby 
skutkowałoby rzeczywistym ryzykiem doznania przez osobę zainteresowaną nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania w państwie członkowskim, do którego skierowano 
wniosek(15).

Wskaźnik 45.1: Wnioskujące państwo członkowskie ocenia przypadek pod kątem wiarygodnego dowodu na 
potwierdzenie uzasadnionego przypuszczenia, że wnioskodawca byłby po przekazaniu narażony na rzeczywiste 
ryzyko doznania nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Wskaźnik 45.2: W stosownych przypadkach na potrzeby oceny prawdopodobieństwa rzeczywistego ryzyka 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania wnioskujące państwo członkowskie uwzględnia indywidualne 
gwarancje zapewnione przez państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek.

Uwaga dodatkowa: Urzędnicy prowadzący sprawę powinni zawsze mieć na uwadze, że kryteria 
odpowiedzialności przewidziane w rozporządzeniu dublińskim (w tym w art. 3 ust. 2) muszą być stosowanie 
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej (Kartą praw podstawowych UE) w świetle wykładni 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przewidziane Kartą praw podstawowych UE prawa, które 
odpowiadają prawom zagwarantowanym w europejskiej konwencji praw człowieka należy, zgodnie z art. 52 
ust. 3 karty, interpretować w świetle orzecznictwa europejskiej konwencji praw człowieka, w tym art. 3 
europejskiej konwencji praw człowieka.

(15) Zobacz orzecznictwo – wyrok TSUE z dnia 21 grudnia 2011 r., sprawy połączone C-411/10 i C-493/10, N.S. i inni/Secretary of State for the Home, 
EU:C:2011:865; wyrok TSUE z dnia 16 lutego 2017 r., sprawa C-578/16, C.K. i inni/Republika Slovenija, EU:C:2017:127; oraz wyrok ETPC z dnia 21 stycznia 
2011 r., skarga nr 30696/09, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, CE:ECHR:2011:0121JUD003069609.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0411&from=PL
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=626575
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22MSS%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-103050%22]}
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9. Osoby niebędące wnioskodawcami
Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego zatrzymuje obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, 
który przebywa w tym państwie członkowskim bez dokumentu pobytu, organ ten uprawniony jest do 
przeprowadzenia wyszukania w systemie Eurodac w celu ustalenia, czy do danego przypadku ma zastosowanie 
system dubliński. Wyszukanie to ma również pomóc w ustaleniu tożsamości osoby zainteresowanej oraz 
sprawdzeniu, czy osoba zainteresowana wnioskowała o udzielenie ochrony międzynarodowej w innym państwie 
członkowskim.

Właściwy organ przeprowadzający wyszukiwanie w systemie Eurodac może wysłać wniosek o wtórne przejęcie 
do państwa członkowskiego, które uzna za odpowiedzialne, w celu przekazania osoby zainteresowanej na 
terytorium odpowiedzialnego państwa członkowskiego.

Państwa członkowskie powinny dać osobom niebędącym wnioskodawcami możliwość wnioskowania 
o udzielenie ochrony międzynarodowej po tym, gdy zostaną one zatrzymane. Prawa i obowiązki przewidziane 
rozporządzeniem Dublin III mają jednakowe zastosowanie do osób niebędących wnioskodawcami.

Dobra praktyka dotycząca osób niebędących wnioskodawcami

Jeżeli osoba zainteresowana nie chce składać nowego wniosku w państwie członkowskim, właściwe organy 
odnotowują ten fakt w oficjalnym protokole.

Porównanie w systemie Eurodac
Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie Eurodac II
Artykuł 24 ust. 1, 2 i 3 Artykuł 17

STANDARD 46: Jeżeli państwo członkowskie, na terytorium którego dana osoba przebywa 
bez dokumentu pobytu, decyduje się przeprowadzić wyszukiwanie w systemie Eurodac 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia Eurodac II, co prowadzi do ustalenia prawdopodobnej 
odpowiedzialności innego państwa członkowskiego, wniosek o wtórne przejęcie powinien 
zostać wysłany w przewidzianym terminie.

Wskaźnik 46.1: Policja, straż graniczna, personel ośrodków detencyjnych i inni funkcjonariusze i urzędnicy 
pierwszego kontaktu mają dostęp do instrukcji i informacji umożliwiających zidentyfikowanie przypadku 
potencjalnie podlegającego systemowi dublińskiemu.

Wskaźnik 46.2: Organ państwa członkowskiego ma dostęp do systemu Eurodac w celu identyfikowania 
przypadków potencjalnie podlegających systemowi dublińskiemu.

Wskaźnik 46.3: Do przypadków podlegających systemowi dublińskiemu i prowadzenia procedury 
przewidzianej systemem dublińskim wyznaczona jest dedykowana jednostka lub organ, co pozwala na 
kierowanie tego rodzaju spraw do tego organu.

Wskaźnik 46.4: W razie konieczności państwo członkowskie opracowało wewnętrzne wytyczne dotyczące 
sposobu przedstawiania sprawy przez funkcjonariuszy i urzędników pierwszego kontaktu właściwym organom 
„dublińskim”.

Uwaga dodatkowa: Jeżeli obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec wraca do wnioskującego 
państwa członkowskiego z państwa członkowskiego, do którego skierowano wniosek, do którego został 
wcześniej przekazany (po odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej), a ponadto taka osoba 
zainteresowana nie posiada dokumentu pobytu, wnioskujące państwo członkowskie może skierować do 
państwa członkowskiego, do którego skierowano wniosek, wniosek o wtórne przejęcie. Osoba zainteresowana 
nie może być przekazana na podstawie zaakceptowania uprzedniego wniosku o wtórne przejęcie / wniosku 
o przejęcie, ale za każdym razem konieczny jest nowy wniosek.
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Terminy na wysłanie wniosku biegną od chwili powzięcia przez wnioskujące państwo członkowskie wiedzy, że 
dana osoba zainteresowana wróciła na jego terytorium.

Jeżeli wniosek o wtórne przejęcie nie zostanie wystosowany w przewidzianym terminie, wnioskujące państwo 
członkowskie staje się państwem odpowiedzialnym w przypadku złożenia przez zainteresowaną osobę 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej we wnioskującym państwie członkowskim. Wnioskujące 
państwo członkowskie musi umożliwić osobie zainteresowanej złożenie nowego wniosku. Jeżeli dana osoba ma 
możliwość złożenia wniosku i odrzuci tę możliwość, wnioskujące państwo członkowskie mimo wszystko może 
wystosować wniosek o wtórne przejęcie.

Praktyka ta wywodzi się z dokonanej przez TSUE wykładni art. 24 rozporządzenia Dublin III w wyroku z dnia 
25 stycznia 2018 r., sprawa C-360/16, Bundesrepublik Deutchland/Aziz Hasan (EU:C:2018:35).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6720C072D9E6EBAB6B23CDCFD061FEEF?text=&docid=198763&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=711423
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10. Powiadomienie o decyzji o przekazaniu 
i środki zaskarżenia
Gdy ustalone zostaje odpowiedzialne państwo członkowskie, osoba zainteresowana musi zostać powiadomiona 
o decyzji o przekazaniu oraz dostępnych środkach zaskarżenia. W niektórych państwach członkowskich 
wniesienie odwołania od decyzji o przekazaniu może wywoływać automatycznie skutek zawieszający, podczas 
gdy w innych państwach członkowskich osoba zainteresowana musi wnioskować o zawieszenie przekazania do 
czasu wydania ostatecznej decyzji. Niezależnie od różnic w praktykach dotyczących powiadamiania i dostępnych 
środkach zaskarżenia, w rozporządzeniu określono wymogi minimalne, jakie należy uwzględnić i jakich wszystkie 
państwa członkowskie muszą przestrzegać.

Przed powiadomieniem
Rozporządzenie Dublin III
Artykuły 26 i 27

STANDARD 47: Organ państwa członkowskiego dopilnowuje, aby spełniono wszystkie 
warunki w celu wydania decyzji o przekazaniu.

Wskaźnik 47.1: Ustalenie odpowiedzialności zostało prawidłowo przeanalizowane i zakończone przez 
wnioskujące państwo członkowskie.

Wskaźnik 47.2: Do wydania decyzji o przekazaniu i powiadomienia o niej (wnioskodawcy) nie dochodzi przed 
wyrażeniem wyraźnej lub dorozumianej zgody na realizację wniosku przez państwo członkowskie, do którego 
skierowano wniosek(16)�

Wskaźnik 47.3: Państwo członkowskie wydaje decyzję o przekazaniu wyłącznie wówczas, jeżeli spełniono 
wszystkie wymogi prawne dla decyzji o przekazaniu.

Dobra praktyka dotycząca nadzorowania spraw

Państwa członkowskie zapewniają, aby przed powiadomieniem o decyzji akta były poddane przeglądowi 
przez drugiego urzędnika w celu sprawdzenia ich pod kątem błędów i pominięć.

Terminowe powiadomienie

STANDARD 48: Organ państwa członkowskiego powinien zapewnić powiadomienie 
o decyzji w rozsądnym terminie.

Wskaźnik 48.1.a: Jeżeli osoba zainteresowana nie korzysta z pomocy prawnika, organ państwa członkowskiego 
powiadamia ją o decyzji w języku, który wnioskodawca rozumie lub który można rozsądnie uznać za język 
rozumiany przez wnioskodawcę.

LUB:

Wskaźnik 48.1.b: Jeżeli osoba zainteresowana korzysta z pomocy prawnika lub innego doradcy, organ państwa 
członkowskiego może powiadomić o decyzji prawnika lub doradcę reprezentującego daną osobę, zgodnie 
z praktyką krajową.

(16) TSUE, wyrok z dnia 31 maja 2018 r., sprawa C-647/16, Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais, EU:C:2018:368.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6DC567485CB95A5C24ED399676845E98?text=&docid=202412&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=617907
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Wskaźnik 48.2: Organ państwa członkowskiego posiada system zarządzania sprawami lub kalendarz 
odliczający służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających się terminach, aby zagwarantować 
powiadomienie o przekazaniu w przewidzianym terminie.

Środki zaskarżenia

STANDARD 49: Osoba zainteresowana musi zostać poinformowana o środkach zaskarżenia 
przysługujących jej na podstawie art. 27.

Wskaźnik 49.1: Informacje o dostępnych środkach zaskarżenia zawarte są w decyzji o przekazaniu.

Wskaźnik 49.2: Udzielane są informacje o terminach wnoszenia środków zaskarżenia i wykonania decyzji 
o przekazaniu.

Wskaźnik 49.3: Udzielane są informacje na temat skutku zawieszającego w danym państwie członkowskim.

Wskaźnik 49.4: Powiadomienie zawiera również informacje o osobach lub podmiotach, które mogą zapewnić 
pomoc prawną osobie zainteresowanej, jeżeli takiej informacji nie przekazano wcześniej.

STANDARD 50: Państwa członkowskie muszą zapewnić dostęp do pomocy prawnej oraz, 
jeżeli to konieczne, do pomocy językowej.

Wskaźnik 50.1: Organ państwa członkowskiego powinien zapewnić udzielenie, na stosowny wniosek, 
bezpłatnej pomocy prawnej, jeżeli osoba zainteresowana nie może ponieść kosztów, chyba że odwołanie nie 
ma realnych szans na powodzenie, przy czym dostęp do takiej pomocy prawnej nie może być ograniczany 
arbitralnie�

Wskaźnik 50.2: Pomoc prawna obejmuje co najmniej przygotowanie wymaganych dokumentów procesowych 
i reprezentowanie przed sądem lub trybunałem.

Wskaźnik 50.3: Organ państwa członkowskiego posiada procedury zapewniające dostęp do pomocy prawnej 
określone w prawie krajowym.

Informacje o odwołaniach ze skutkiem zawieszającym
Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze
Artykuł 29 ust. 1 Artykuł 9

STANDARD 51: Wszystkie informacje o odwołaniach lub procedurach odwoławczych 
o skutku zawieszającym, a także ustaniu takiego skutku, należy przekazać możliwie szybko 
odpowiedzialnemu państwu członkowskiemu.

Wskaźnik 51.1: Wnioskujące państwo członkowskie jest świadome skutku zawieszającego, jeżeli taki 
występuje, a także rozpoczęcia i zakończenia okresu zawieszenia.

Wskaźnik 51.2: Wnioskujące państwo członkowskie wysyła informacje o rozpoczęciu okresu zawieszenia przed 
upływem pierwotnego terminu na przekazanie.

Wskaźnik 51.3: Wnioskujące państwo członkowskie wysyła informacje o zakończeniu okresu zawieszenia 
możliwie szybko od jego zakończenia.

Wskaźnik 51.4: Informacje są przesyłane za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej DubliNet.

Dobra praktyka dotycząca powiadamiania o skutku zawieszającym

Wnioskujące państwo członkowskie przekazuje informacje w sposób jasny i jednoznaczny.
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11. Zatrzymanie
Rozporządzenie Dublin III określa szczególne zasady proceduralne na wypadek zatrzymania osoby (w ośrodku 
detencyjnym). Na wypadek takich sytuacji uzgodniono standardy dotyczące systemu dublińskiego przedstawione 
poniżej.

Uwaga dodatkowa: Nie można umieścić osoby w ośrodku detencyjnym jedynie na tej podstawie, że jest 
objęta systemem dublińskim. Zatrzymanie (w ośrodku detencyjnym) musi wynikać z indywidualnej oceny 
przypadku, musi być proporcjonalne i stosowane wyłącznie wówczas, gdy alternatywne środki wiążące się 
z mniejszym przymusem nie są skuteczne.

Rozporządzenie Dublin III
Artykuł 28

STANDARD 52: W przypadku zatrzymania w rozumieniu rozporządzenia Dublin III państwa 
członkowskie zapewniają przestrzeganie dozwolonych okresów zatrzymania oraz 
zastosowanie skróconych terminów na wysłanie wniosków o przekazanie osoby oraz na 
udzielenie odpowiedzi na takie wnioski.

Wskaźnik 52.1: Personel ośrodków detencyjnych ma dostęp do instrukcji i informacji związanych z systemem 
dublińskim, dzięki czemu rozumie system dubliński i jest w stanie udzielić informacji osobom zatrzymanym  
(w ośrodku detencyjnym), które są objęte systemem dublińskim.

Wskaźnik 52.2: Organ państwa członkowskiego posiada system zarządzania sprawami lub kalendarz 
odliczający służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających się terminach.

Wskaźnik 52.3: System zarządzania sprawami pozwala ustalać priorytety terminów i ostrzegać o pilnych 
przypadkach, takich jak przypadki wiążące się z zatrzymaniem osoby (w ośrodku detencyjnym).

Wskaźnik 52.4: Wysyłając wniosek o przekazanie w sytuacji, gdy osoba zainteresowana została zatrzymana 
(w ośrodku detencyjnym) zgodnie z art. 28 rozporządzenia Dublin III, wnioskujące państwo członkowskie 
informuje państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, o zatrzymaniu osoby zainteresowanej  
i o pilnym charakterze sprawy.

Dobra praktyka dotycząca nadawania priorytetu sprawom wiążącym się z zatrzymaniem

Skrócone terminy na udzielenie odpowiedzi na wniosek o przekazanie przewidziane w art. 28 ust. 3 
rozporządzenia Dublin III mają być uznawane jedynie za ostateczną możliwą datę wysłania odpowiedzi. Za 
dobrą praktykę uważa się nadawanie priorytetu tym wnioskom i odpowiadanie możliwie szybko, niezależnie 
od terminów, w celu zapewnienia, aby okres zatrzymania był możliwie krótki.
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12. Przekazanie
Ostatnim krokiem procedury przewidzianej systemem dublińskim jest organizacja i przeprowadzenie przekazania 
osoby zainteresowanej do odpowiedzialnego państwa członkowskiego. W dalszej części przedstawiono standardy 
oparte na przepisach dotyczących tego procesu.

Uzgodnienia
Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze
Artykuły 29–32 Artykuły 7–10

STANDARD 53: Przed wysłaniem powiadomienia do odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego, wysyłające państwo członkowskie dokonuje wszystkich koniecznych 
ustaleń w celu sprawnego przeprowadzenia przekazania osoby.

Wskaźnik 53.1: Organ państwa członkowskiego posiada system zarządzania sprawami lub kalendarz 
odliczający służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających się terminach.

Wskaźnik 53.2: Organ państwa członkowskiego posiada ustanowioną procedurę służącą zarządzaniu 
przekazaniem osoby i sprawdzeniu, czy spełniono wszystkie warunki.

Uwaga dodatkowa: Warunki obejmują przykładowo uzyskanie akceptacji wniosku, świadomość szczególnych 
potrzeb oraz sprawdzenie istnienia dokumentów osoby, która ma zostać przekazana.

Wskaźnik 53.3: Jeżeli stwierdzono szczególne potrzeby, w tym szczególne potrzeby zdrowotne, stosowna 
informacja na ten temat zostaje umieszczona w odpowiednim czasie w powiadomieniu skierowanym do 
państwa członkowskiego, do którego skierowano wniosek.

Uwaga dodatkowa: W przypadku problemów zdrowotnych informacje przekazywane są z zastosowaniem 
załącznika IX, o ile wnioskodawca wyraził zgodę na wymianę takich informacji. Wszelka przekazywana 
dokumentacja medyczna powinna być możliwie aktualna i możliwie kompletna. Jeżeli wnioskodawca nie 
wyraził zgody na wymianę wspomnianych danych, opis sytuacji i potrzeb medycznych należy zawrzeć 
w załączniku VI w polu „inne stosowne informacje”.

Wskaźnik 53.4: Wszystkie osobiste dokumenty wnioskodawcy, o ile są dostępne, zostają przekazane przez 
wysyłające państwo członkowskie do odpowiedzialnego państwa członkowskiego z chwilą przekazania osoby. 
W odniesieniu do dokumentów, których nie wysłano z chwilą przekazania, obydwa państwa członkowskie 
uzgadniają wysłanie dokumentów na późniejszym etapie.

Dobra praktyka dotycząca wysyłania dokumentów

Dokumenty są wysyłane przesyłką rejestrowaną po konsultacji z odpowiedzialnym państwem członkowskim 
w celu zapewnienia, aby dokumenty zostały wysłane do odpowiedniego organu na prawidłowy i aktualny 
adres�

Dobra praktyka dotycząca przekazania grup osób

W przypadku przeprowadzania przekazania grup osób zaangażowane państwa członkowskie posiadają 
umowy (dwustronne) określające szczególne ustalenia na potrzeby tego rodzaju przekazania osób.
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Czas i miejsce przybycia
Rozporządzenie wykonawcze
Artykuł 8

STANDARD 54: Państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę czas i miejsce przybycia, 
a także szczególne daty, w których przekazywanie osób nie może się odbywać ze względów 
na specyfikę krajową.

Wskaźnik 54.1: Państwa członkowskie aktualizują informacje na temat czasu przybycia i miejsca przybycia oraz 
przekazują je w sposób jak najbardziej skuteczny.

Dobra praktyka dotycząca korzystania z platformy dublińskiej

Państwa członkowskie przekazują te informacje zarówno przez system DubliNet, jak i platformę dublińską 
EASO. Platforma dublińska EASO jest wykorzystywana w tym celu, ponieważ jest bezpiecznym środowiskiem 
online stosowanym do dwustronnej i wielostronnej wymiany tego rodzaju informacji zapewnianym przez 
EASO. Tabela czasu przybycia podczas przekazania zawiera informacje o czasie przybycia i jest aktualizowana 
każdorazowo na żądanie.

Wskaźnik 54.2: Wysyłające państwo członkowskie nie organizuje przekazania w „dniach wyłączonych”.

Uwaga dodatkowa: Dni wyłączone to dni, w których odpowiedzialne państwo członkowskie nie jest w stanie 
przyjąć przekazywanych osób. Daty te są podawane wszystkim państwom członkowskim z odpowiednim 
wyprzedzeniem�

Dobra praktyka dotycząca dni wyłączonych

Państwa członkowskie unikają długich okresów dni wyłączonych. Państwa członkowskie starają się 
w wyjątkowych przypadkach obsłużyć przekazania osób również w dni wyłączone, na przykład w sytuacji 
bliskiego terminu na przekazanie wnioskodawcy, w sytuacji zatrzymania osoby (w ośrodku detencyjnym) lub 
w sytuacji wysokiego ryzyka ucieczki.

Powiadomienia o przekazaniu
Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze
Artykuł 29 Artykuł 8

STANDARD 55: Termin na wysłanie powiadomienia o przekazaniu wynosi trzy dni robocze.

Wskaźnik 55.1: Organ państwa członkowskiego posiada system zarządzania sprawami lub kalendarz 
odliczający służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających się terminach.

Uwaga dodatkowa: W przypadku zatrzymania w rozumieniu art. 28 rozporządzenia Dublin III państwa 
członkowskie zapewniają stosowanie krótszych terminów i możliwe skrócenie procedury.

Wskaźnik 55.2: Właściwy organ, o ile to możliwe, wyznacza do sprawy dedykowanego urzędnika 
prowadzącego sprawę i dysponuje procesem aktywnego zarządzania sprawami.

Wskaźnik 55.3: Państwa członkowskie mogą uzgodnić zmianę trzydniowego terminu w celu uwzględnienia 
praktycznych aspektów przekazania osoby.
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Korzystanie z systemu DubliNet do wysyłania informacji 
dotyczących przekazywania osób

Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze
Artykuł 31 Artykuły 15 i 19, art. 20 ust. 1 i 2

STANDARD 56: Wszystkie dane osobowe związane z przekazywaniem osób muszą być 
wysyłane przez system DubliNet, chyba że korespondencja dotyczy praktycznych uzgodnień 
co do przekazania, czasu i miejsca przybycia.

Wskaźnik 56.1: Informacje udostępniane przez system DubliNet są obsługiwane jedynie przez krajowe punkty 
dostępu lub odpowiednie jednostki dublińskie.

Wskaźnik 56.2: Wyspecjalizowani urzędnicy mają dostęp do systemu DubliNet w celu wysyłania odpowiedzi.

Wskaźnik 56.3: Wyspecjalizowani urzędnicy są poinstruowani, jak korzystać z tego systemu i są w stanie go 
obsługiwać.

Wskaźnik 56.4: Urzędnicy prowadzący sprawę zapewniają uzyskiwanie i rejestrowanie potwierdzeń odbioru 
wszystkich wiadomości wysyłanych przez system DubliNet.

Wskaźnik 56.5: Wiadomości (w tym odpowiedzi) przesyłane między państwami członkowskimi w związku 
z indywidualnym wnioskiem przewidzianym rozporządzeniem Dublin III są wysyłane każdorazowo przez 
szyfrowany system łączności elektronicznej DubliNet.

Wskaźnik 56.6: Organ państwa członkowskiego dysponuje alternatywnymi, bezpiecznymi środkami 
komunikacji, takimi jak funkcjonalny adres e-mail, na potrzeby dokonywania praktycznych uzgodnień co do 
przekazywania osób, czasu i miejsca przybycia, z których to środków korzysta się w najpilniejszych sprawach.

Przekazywanie rodzin
Rozporządzenie Dublin III
Motyw 24

STANDARD 57: Zgodnie z zasadami jedności rodziny i jak najlepszego zabezpieczenia 
interesów dziecka członkowie rodziny w miarę możliwości powinni być przekazywani 
razem.

Wskaźnik 57.1: Jeżeli do narodzin dziecka dochodzi między chwilą zaakceptowania wniosku a przekazaniem, 
państwa członkowskie uwzględniają w formularzu wszystkie informacje na temat dziecka, dołączając akt 
urodzenia lub inne dokumenty zawierające informacje dotyczące narodzin dziecka.

Uwaga dodatkowa: Nie ma konieczności wysyłania nowego wniosku o wtórne przejęcie / wniosku o przejęcie 
dla nowo narodzonego dziecka.

Dobra praktyka dotycząca międzynarodowych aktów urodzenia

Aby pomóc w pełnym zrozumieniu informacji zawartych w akcie urodzenia, niektóre państwa członkowskie 
decydują się na załączenie w formularzu, jeżeli jest to praktycznie możliwe, międzynarodowego aktu 
urodzenia�

Wskaźnik 57.2: Państwa członkowskie są elastyczne w organizacji przekazania osoby, kierując się celem 
utrzymania rodziny razem, szczególnie jeżeli sprawy poszczególnych osób są na różnych etapach.
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Elastyczność przekazywania osób
Rozporządzenie wykonawcze
Artykuł 9

STANDARD 58: We wszystkich komunikatach dotyczących przypadków opóźnień, 
anulowania lub przesunięcia zaangażowane państwa członkowskie wykazują się 
elastycznością w celu reorganizacji przekazania osoby.

Wskaźnik 58.1: Wysyłające państwo członkowskie informuje przyjmujące państwo członkowskie bez zwłoki. 
Państwa członkowskie uzgadniają nowe ramy czasowe przekazania osoby, zwłaszcza w odniesieniu do 
przekazania wymagającego szczególnej organizacji (np. w przypadku osób o szczególnych potrzebach).

Wskaźnik 58.2: Komunikacja odbywa się przez sieć łączności elektronicznej DubliNet.

Wskaźnik 58.3: O ile to możliwe właściwy organ, wyznacza do sprawy dedykowanego urzędnika prowadzącego 
sprawę (który ma dostęp do systemu DubliNet) i dysponuje procesem aktywnego zarządzania sprawami.

Uwaga dodatkowa: W sprawach dotyczących małoletniego bez opieki należy zagwarantować jak najlepsze 
zabezpieczenie interesów dziecka. Jak określono w art. 12 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, nawet 
jeżeli „czas trwania procedur w sprawie umieszczenia małoletniego może prowadzić do naruszenia terminu” 
rozporządzenia Dublin III, „nie musi być [to] przeszkodą w kontynuowaniu procedury określania właściwego 
państwa członkowskiego lub wykonania przekazania” małoletniego bez opieki.

Błędne przekazanie osoby
Rozporządzenie Dublin III
Artykuł 29 ust. 3

STANDARD 59: W przypadku błędnego przekazania osoby, państwo członkowskie, 
powziąwszy wiedzę o sytuacji, musi niezwłocznie zawiadomić o niej drugie państwo 
członkowskie i za porozumieniem zorganizować przekazanie osoby z powrotem.

Wskaźnik 59.1: Państwa członkowskie zaangażowane w błędne przekazanie osoby wymieniają się 
bezzwłocznie wszystkimi informacjami o sprawie.

Wskaźnik 59.2: Komunikacja odbywa się przez sieć łączności elektronicznej DubliNet.

Pomyślne przekazanie osoby
Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie Eurodac II
Artykuł 29 ust. 1 Artykuł 10

STANDARD 60: Organ państwa członkowskiego musi wprowadzić do systemu Eurodac 
informacje o pomyślnym przekazaniu osoby możliwie szybko po jej przybyciu.

Wskaźnik 60.1: Organ państwa członkowskiego posiada procedurę służącą monitorowaniu przybycia osoby 
na jego terytorium w związku z wcześniejszym wnioskiem o przekazanie na podstawie rozporządzenia 
dublińskiego.

Wskaźnik 60.2: Organ państwa członkowskiego posiada ustanowioną procedurę służącą określeniu 
koniecznych zadań, jakie musi wykonać upoważniony personel, aby wypełnić obowiązki wynikające z art. 10 
rozporządzenia Eurodac II.
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Przekazanie na zasadzie dobrowolności
Rozporządzenie Dublin III Rozporządzenie wykonawcze Rozporządzenie Eurodac II 
Motyw 24 Artykuł 7 ust. 1 lit. a) Artykuł 10

STANDARD 61: W przypadku przekazania zorganizowanego przez wnioskodawcę lub 
inne podmioty bez udziału właściwych organów państwa członkowskie powinny dołożyć 
starań, by zapewnić warunki przekazania na zasadzie dobrowolności zgodne z warunkami 
obowiązującymi w zwykłych krajowych procedurach wyjazdu.

Wskaźnik 61.1: Wnioskodawca zostaje poinstruowany o konieczności poinformowania właściwego organu 
wysyłającego państwa członkowskiego o szczegółach jego podróży.

Wskaźnik 61.2: Odpowiedzialne państwo członkowskie zostaje poinformowane o przekazaniu na zasadzie 
dobrowolności.

Wskaźnik 61.3: Po zorganizowaniu przekazania wysyłające państwo członkowskie przekazuje wnioskodawcy 
w stosownych przypadkach dokument podróży.

Wskaźnik 61.4: Państwa członkowskie w celu przekazania szczegółowych informacji na temat przekazania 
korzystają ze standardowego formularza (załącznik VI).

Wskaźnik 61.5: Państwa członkowskie nie przeprowadzają przekazania na zasadzie dobrowolności 
w przypadkach, które budzą szczególne obawy (np. obawy związane z bezpieczeństwem).

Uwaga dodatkowa: Odpowiedzialne państwo członkowskie może odrzucić propozycję przekazania na zasadzie 
dobrowolności i wnioskować o wyjazd eskortowany lub nadzorowany.

Dobra praktyka dotycząca zachowania zakłócającego porządek po stronie osoby zainteresowanej

W przypadku gdy wysyłające państwo członkowskie ma świadomość, że istnieją uzasadnione podstawy, 
by przypuszczać, że osoba zainteresowana może być niebezpieczna lub agresywna, musi koniecznie 
poinformować o tym przyjmujące państwo członkowskie. Informacja taka jest przekazywana przyjmującemu 
państwu członkowskiemu w odpowiedni sposób i możliwie szybko.

Wskaźnik 61.6: Przyjmujące państwo członkowskie informuje wysyłające państwo członkowskie przez system 
DubliNet o pomyślnym przekazaniu lub fakcie, że wnioskodawca nie pojawił się w wyznaczonym terminie.

Dobra praktyka dotycząca niezapowiedzianego przybycia

Jeżeli osoba zainteresowana pojawia się w odpowiedzialnym państwie członkowskim bez wcześniejszego 
powiadomienia i trafiają na nią właściwe organy, organy te informują wnioskujące państwo członkowskie, 
a procedura przewidziana systemem dublińskim może zostać zakończona za porozumieniem.

STANDARD 62: W przypadku przekazania na zasadzie dobrowolności przyjmujące państwo 
członkowskie informuje wysyłające państwo członkowskie o pomyślnym przekazaniu osoby 
lub fakcie, że wnioskodawca nie pojawił się w wyznaczonym terminie.

Wskaźnik 62.1: Organ państwa członkowskiego posiada procedurę służącą monitorowaniu przybycia osoby 
na jego terytorium w związku z wcześniejszym wnioskiem o przekazanie na podstawie rozporządzenia 
dublińskiego.

Wskaźnik 62.2: Przyjmujące państwo członkowskie informuje wysyłające państwo członkowskie za 
pośrednictwem sieci łączności elektronicznej DubliNet o pomyślnym przekazaniu osoby.

Uwaga dodatkowa: Po przybyciu na miejsce przyjmujące państwo członkowskie wprowadza informacje 
o przekazaniu do systemu Eurodac zgodnie z art. 10 rozporządzenia Eurodac II.
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Załącznik – Tabela podsumowująca 
operacyjne standardy i wskaźniki

1. Gwarancje proceduralne dla osób objętych systemem dublińskim

Poufność
Standard Wskaźnik
1. Organ państwa członkowskiego powinien zapewnić poufność spraw podlegających systemowi dublińskiemu.

1.1. Personel właściwego organu jest świadomy przepisów krajowych i uregulowań 
dotyczących poufności spraw podlegających systemowi dublińskiemu.

1.2. Bazy danych i systemy rejestrowania spraw w każdym państwie członkowskim są 
bezpieczne i utrzymywane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

1.3. Wszystkie informacje dotyczące indywidualnych wnioskodawców lub osób 
niebędących wnioskodawcami są przekazywane między właściwymi organami 
wyłącznie za pośrednictwem DubliNet.

1.4. Państwa członkowskie nie udostępniają informacji dotyczących sprawy osobom 
nieupoważnionym do ich posiadania.

1.5. Indywidualne rozmowy z osobami zainteresowanymi są prowadzone w dostatecznie 
wyposażonych, oddzielnych pomieszczeniach, pozwalających zapewnić poufność 
informacji przekazywanych podczas rozmowy.

Udzielanie informacji
Standard Wskaźnik
2. Osoba zainteresowana uzyskuje wszystkie istotne informacje na temat procedury, w szczególności odpowiednią 

ulotkę, z chwilą składania wniosku w państwie członkowskim.

2.1. Organ państwa członkowskiego udziela informacji w sposób jasny i niespecjalistyczny, 
w języku, który wnioskodawca rozumie lub który można rozsądnie uznać za 
język rozumiany przez wnioskodawcę. Właściwy organ zapewnia, aby osoba 
zainteresowana zrozumiała udzielone informacje.

2.2. Informacje są przekazywane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb 
i indywidualnych okoliczności osoby zainteresowanej.

2.3. Organ państwa członkowskiego przekazuje osobie zainteresowanej informacje na 
temat rozporządzenia Dublin III w odpowiedniej ulotce.

Język
Standard Wskaźnik
3. Indywidualna rozmowa przewidziana systemem dublińskim musi być prowadzona w języku, który wnioskodawca 

rozumie lub który można rozsądnie uznać za język rozumiany przez wnioskodawcę.

3.1. Organ państwa członkowskiego ma dostęp do wykwalifikowanych tłumaczy 
wszystkich powszechnych języków.

3.2. Osoba zainteresowana zostaje zapytana podczas indywidualnej rozmowy, czy 
rozumie tłumacza. Jeżeli, pomimo wszystkich działań przygotowawczych, odpowiedź 
jest negatywna, podejmowane są stosowne działania w celu rozwiązania problemu.
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Zrozumienie
Standard Wskaźnik
4. Organ państwa członkowskiego zapewnia, aby osoba zainteresowana rozumiała zadawane pytania i informacje 

udzielane podczas indywidualnej rozmowy. 

4.1. Podczas rozpoczęcia rozmowy osobie zainteresowanej objaśnia się cel i kontekst 
rozmowy�

4.2. Osoba zainteresowana jest pytana o to, czy rozumie pytania i informacje udzielane 
podczas rozmowy�

4.3. W trakcie rozmowy osoba zainteresowana ma możliwość przedstawienia wyjaśnień 
dotyczących nieścisłości, sprzeczności lub brakujących elementów.

4.4. Po rozmowie osoba zainteresowana jest informowana, że w razie konieczności 
ma możliwość poprawienia błędów i sprostowania stwierdzeń. Sprostowania są 
dokumentowane.

4.5. Po rozmowie osobie zainteresowanej lub jej pełnomocnikowi przekazuje się pisemne 
podsumowanie rozmowy�

Przedstawienie i ocena nowych informacji
Standard Wskaźnik
5. Organ państwa członkowskiego zapewnia, aby osoba zainteresowana miała możliwość przedstawienia istotnych 

informacji w swojej sprawie w toku procedury przewidzianej systemem dublińskim i była poinformowana 
o swoich prawach w tym zakresie.

5.1. Osoba zainteresowana uzyskuje ogólne informacje, kiedy i gdzie przesłać dokumenty 
i informacje dotyczące jej sprawy.

5.2. Osoba zainteresowana może przedstawić właściwemu organowi do rozważenia 
wszelkie twierdzenia i dowody na ich poparcie, w tym opinie lekarskie.

5.3. Organ państwa członkowskiego dysponuje procedurą powiadamiania urzędnika 
prowadzącego sprawę o wszelkich nowych informacjach związanych ze sprawą.

6. Jeżeli w trakcie procedury przewidzianej system dublińskim wyjdą na jaw nowe informacje, informacje te, o ile są 
istotne, powinny być wzięte pod uwagę przez organ państwa członkowskiego na odpowiednim etapie procedury.

6.1. Organ państwa członkowskiego dysponuje procesem gwarantującym, że osoba 
zainteresowana lub inna osoba (np. jej pełnomocnik) bądź organizacja mogą 
przedstawić nową informację lub zmiany okoliczności w trakcie procedowania 
sprawy�

6.2. Właściwy organ, o ile to możliwe, wyznacza do sprawy dedykowanego urzędnika 
prowadzącego sprawę i dysponuje procesem aktywnego zarządzania sprawami.

2. Identyfikacja przypadku potencjalnie podlegającego systemowi 
dublińskiemu

Standard Wskaźnik
7. Organ państwa członkowskiego, który ma do czynienia z przypadkami potencjalnie podlegającymi systemowi 

dublińskiemu, dysponuje odpowiednimi środkami, aby zidentyfikować przypadek podlegający systemowi 
dublińskiemu

7.1. Aby identyfikować przypadki potencjalnie podlegające systemowi dublińskiemu, 
organ państwa członkowskiego ma dostęp do systemu Eurodac, jak również innych 
odpowiednich baz danych oraz do systemu VIS, o ile taki dostęp jest dozwolony.

7.2. Do przypadków podlegających systemowi dublińskiemu i prowadzenia procedury 
przewidzianej systemem dublińskim wyznaczona jest dedykowana jednostka lub 
organ w obrębie organu państwa członkowskiego, co pozwala na kierowanie tego 
rodzaju spraw do tego organu.
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Standard Wskaźnik
8. Personel organu państwa członkowskiego, który ma do czynienia z przypadkami potencjalnie podlegającymi 

systemowi dublińskiemu, posiada dostateczną wiedzę na temat rozporządzenia Dublin III i jest w stanie 
zidentyfikować przypadek potencjalnie podlegający systemowi dublińskiemu oraz skierować taką sprawę do 
dalszej oceny.

8.1. Personel właściwego organu, który jako pierwszy spotyka się z przypadkiem 
potencjalnie podlegającym systemowi dublińskiemu, jest świadomy rozporządzenia 
Dublin III i rozumie w podstawowym stopniu, na co zwracać uwagę przy ocenianiu, 
czy rozporządzenie Dublin III ma zastosowanie.

8.2. Personel właściwego organu, który jako pierwszy spotyka się z przypadkiem 
potencjalnie podlegającym systemowi dublińskiemu, wie, z kim skontaktować 
się w celu uzyskania dodatkowych informacji lub w celu wszczęcia procedury 
przewidzianej systemem dublińskim, najlepiej z organem odpowiedzialnym za system 
dubliński. 

8.3. Istnieje procedura kierowania spraw do organu odpowiedzialnego za procedurę 
przewidzianą systemem dublińskim, która ma zastosowanie, gdy dojdzie do 
zidentyfikowania przypadku podlegającego systemowi dublińskiemu.

8.4. Przypadki objęte zakresem rozporządzenia Dublin III są kierowane możliwie szybko 
do organu odpowiedzialnego za prowadzenie procedury przewidzianej systemem 
dublińskim.

System Eurodac
Standard Wskaźnik
9. Jeżeli złożono wniosek o udzielenie azylu, odciski palców wnioskodawcy muszą być zarejestrowane jako dane 

kategorii 1, tak szybko jak to możliwe, lecz nie później niż w ciągu 72 godzin. W przypadku nielegalnego wjazdu 
odciski palców należy zarejestrować jako dane kategorii 2 w terminie 72 godzin od zatrzymania osoby.

9.1. Właściwy organ w każdym państwie członkowskim ma wygodny dostęp do 
wystarczających urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków palców oraz 
porównywanie ich z odciskami w bazie Eurodac wkrótce po złożeniu wniosku 
o udzielenie azylu lub po nielegalnym wjeździe. Urządzenia te powinny znajdować 
się w pobliżu miejsca składania wniosków o udzielenie azylu lub w pobliżu miejsca 
wykrywania nielegalnego wjazdu.

9.2. Wyniki z baz danych powinny być dostępne dla organu krajowego odpowiedzialnego 
za prowadzenie procedury przewidzianej systemem dublińskim niedługo po 
przeprowadzeniu wyszukiwania.

10. Jeżeli odpowiedzialne państwo członkowskie postanawia przeprowadzić wyszukiwanie w systemie Eurodac 
w odniesieniu do osoby niebędącej wnioskodawcą (wyszukiwanie kategorii 3), a wynik wyszukiwania 
wskazuje, że ma zastosowanie rozporządzenie Dublin III, wówczas sprawę należy skierować do organu państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego w rozumieniu systemu dublińskiego.

10.1. Personel organu krajowego prowadzący wyszukiwanie kategorii 3 dysponuje 
podstawową wiedzą na temat rozporządzenia Dublin III i wie, dokąd skierować 
sprawę podlegającą systemowi dublińskiemu do dalszego procedowania.

11. Wyniki wyszukiwania w systemie Eurodac powinny uwzględniać wszystkie dostępne informacje z systemu 
Eurodac, takie jak wcześniejsze nielegalne przekroczenie granicy, wcześniejsze wnioski lub fakt udzielenia 
ochrony międzynarodowej bądź przekazania wnioskodawcy do innego państwa członkowskiego lub zastosowania 
klauzuli dyskrecjonalnej przez inne państwo członkowskie.

11.1. Organ państwa członkowskiego korzysta z systematycznego schematu wyników, 
który pozwala im na natychmiastowe odczytanie wszystkich dostępnych informacji 
z systemu Eurodac�

11.2. Informacje z systemu Eurodac powinny być jasne i łatwe do zinterpretowania dla 
wszystkich państw członkowskich, gdy uwzględniane są we wniosku o wtórne 
przejęcie lub wniosku o przejęcie.
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Standard Wskaźnik
12. Organ państwa członkowskiego powinien regularnie aktualizować informacje w systemie Eurodac zgodnie 

z rozporządzeniem Eurodac II. Po przekazaniu osoby organ państwa członkowskiego powinien wprowadzić 
do bazy danych Eurodac następujące informacje: wszelkie przypadki zastosowania klauzuli dyskrecjonalnej, 
wydalenie, udzielenie ochrony międzynarodowej, wydanie dokumentu pobytu, fakt opuszczenia przez daną 
osobę terytorium państw członkowskich, fakt uzyskania obywatelstwa, fakt odebrania lub zakończenia ochrony 
międzynarodowej lub fakt odmowy przedłużenia statusu.

12.1.a. Organ państwa członkowskiego posiada zautomatyzowany system umożliwiający 
państwu członkowskiemu przekazywanie informacji z krajowego systemu 
rejestrowania spraw do bazy danych Eurodac�

LUB:
12.1 b. Jeżeli organ państwa członkowskiego nie posiada zautomatyzowanego systemu 

służącego do przekazywania istotnych informacji z pliku krajowego do bazy danych 
Eurodac, personel odpowiedzialny na szczeblu krajowym wie, jakie informacje 
należy przekazywać do bazy danych Eurodac, a organy dysponują środkami, aby 
wprowadzać odpowiednie informacje ręcznie do bazy danych.

System VIS
Standard Wskaźnik
13. Jeżeli zezwolono na dostęp, organ państwa członkowskiego powinien prowadzić wyszukiwanie w bazie danych 

VIS, aby ustalić, czy osoba zainteresowana uzyskała wizę w innym państwie członkowskim.

13.1. Organ państwa członkowskiego, o ile zezwolono mu na dostęp na mocy prawa Unii, 
ma dostęp do bazy danych VIS w celu zidentyfikowania przypadków podlegających 
systemowi dublińskiemu i postrzega tę bazę jako źródło informacji.

13.2. Personel organu państwa członkowskiego identyfikujący przypadki podlegające 
systemowi dublińskiemu ma świadomość, że przyznane wizy mogą stanowić 
podstawę do wniosku o wtórne przejęcie / wniosku o przejęcie.

Dokumenty należące do osoby zainteresowanej
Standard Wskaźnik

14. W ramach procesu gromadzenia informacji właściwy organ powinien mieć świadomość znaczenia wszystkich 
istotnych dokumentów przedstawionych przez osobę zainteresowaną na każdym etapie toczącej się procedury 
i brać je pod uwagę jako wyznaczniki przypadku podlegającego systemowi dublińskiemu.

14.1. Personel organu państwa członkowskiego, który ma do czynienia z takimi 
dokumentami, posiada dostateczną wiedzę na temat rozporządzenia Dublin III i wie, 
dokąd skierować sprawę, aby podjęte zostały odpowiednie działania przewidziane 
rozporządzeniem Dublin III.

14.2. Właściwy organ dysponuje procedurą i wiedzą fachową, aby zweryfikować 
autentyczność dokumentów.

15. Jeżeli dokument uzyskany na dowolnym etapie toczącej się procedury wskazuje, że zastosowanie ma 
rozporządzenie Dublin III, sprawa powinna zostać skierowana do organu właściwego do prowadzenia procedury 
w ramach systemu dublińskiego.

15.1. Personel organu państwa członkowskiego, który ma do czynienia z takimi 
dokumentami, posiada dostateczną wiedzę na temat rozporządzenia Dublin 
III i potrafi dokonać podstawowej oceny znaczenia dokumentów w świetle 
rozporządzenia. 

15.2. Personel właściwego organu, który ma do czynienia z takimi dokumentami wie, 
dokąd skierować sprawę, aby podjęte zostały odpowiednie działania przewidziane 
rozporządzeniem Dublin III.
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Indywidualna rozmowa
Standard Wskaźnik
16. Indywidualna rozmowa jest prowadzona przed wydaniem decyzji o przekazaniu, o ile osoba zainteresowana nie 

zbiegła lub nie przekazała już wszystkich istotnych informacji.

16.1. Organ państwa członkowskiego przydziela dostateczne środki na prowadzenie 
rozmowy�

16.2. Organ państwa członkowskiego ustanowił procedurę planowania harmonogramu 
rozmów umożliwiającą nadawanie rozmowom przewidzianym w systemie dublińskim 
priorytetu pod względem przydzielonych ram czasowych.

17. Urzędnik prowadzący sprawę przed przeprowadzeniem indywidualnej rozmowy dokonuje uważnego przeglądu 
i analizy informacji z akt sprawy.

17.1. Akta sprawy są dostępne dla urzędnika prowadzącego sprawę odpowiednio 
wcześnie przed rozmową, aby umożliwić stosowne przygotowanie.

17.2. Przygotowanie uwzględnia wszystkie elementy, które mogą pomóc w ustaleniu 
odpowiedzialnego państwa członkowskiego.

18. Indywidualna rozmowa powinna obejmować wszystkie aspekty rozporządzenia Dublin III istotne dla 
wnioskodawcy i systemu dublińskiego.

18.1. Indywidualna rozmowa jest prowadzona z użyciem standardowego scenariusza 
rozmowy w celu zapewnienia, aby omówione zostały wszystkie aspekty istotne 
zarówno dla wnioskodawcy, jak i systemu dublińskiego. 

18.2. W trakcie rozmowy zadawane są pytania dotyczące rodziny lub krewnych na 
terytorium państw członkowskich, osób zależnych i trasy podróży.

18.3. Standardowe scenariusze rozmowy zapewniają poruszenie podczas rozmowy 
elementów wskazujących na zastosowanie systemu dublińskiego nieuwzględnione 
w wyszukiwaniach dokonywanych w bazach danych (Eurodac, VIS).

18.4. Personel prowadzący indywidualne rozmowy jest właściwie przeszkolony i posiada 
dostateczną wiedzę na temat rozporządzenia Dublin III, aby wiedzieć, kiedy zadawać 
pytania dodatkowe ze standardowego scenariusza.

3. Wnioski o udzielenie informacji

Standard Wskaźnik
19. Wniosek o informacje jest dokonywany jedynie zgodnie z art. 6 ust. 5, art. 16 ust. 4 i art. 34 rozporządzenia 

Dublin III. Organ państwa członkowskiego powinien dopilnować istnienia dostatecznych podstaw do złożenia 
takiego wniosku i przestrzegania obowiązujących terminów.

19.1. Właściwy organ stosuje standardowy formularz przeznaczony do wnioskowania 
o udzielenie informacji w sposób terminowy i wystarczający.

19.2. Urzędnicy prowadzący sprawę są w stanie zidentyfikować i zastosować odpowiednie 
podstawy przesyłania wniosków o udzielenie informacji.

19.3. W przypadku wysyłania wniosków o udzielenie informacji zgodnie z art. 6 ust. 5 
i art. 16 ust. 4 rozporządzenia Dublin III właściwy organ angażuje w poszukiwanie 
rodzin odpowiednie podmioty, np. opiekę społeczną itp.
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Standard Wskaźnik
20. Organ państwa członkowskiego powinien odpowiadać na wniosek o udzielenie informacji możliwie szybko, lecz 

nie później niż w terminie pięciu tygodni. Odpowiedzi należy udzielać zgodnie z art. 6 ust. 5, art. 16 ust. 4 i art. 34 
rozporządzenia Dublin III.

20.1. Właściwy organ dysponuje szablonem lub standardowym formularzem celem 
zapewnienia udzielenia prawidłowych informacji w sposób terminowy i skuteczny.

20.2. Organ państwa członkowskiego posiada system zarządzania sprawami lub kalendarz 
odliczający służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających się terminach.

20.3. Członkowie personelu udzielający odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji 
mają odpowiedni dostęp do wszystkich istotnych baz danych koniecznych do 
udzielenia odpowiedzi�

20.4. Odpowiedź należy przesłać w załączniku jako dokument zamknięty, którego nie 
można edytować.

20.5. Urzędnicy prowadzący sprawę są w stanie zidentyfikować i stosować wystarczające 
podstawy udzielania odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji.

20.6. W przypadku udzielania odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji zgodnie 
z art. 6 ust. 5 i art. 16 ust. 4 organy krajowe angażują w poszukiwanie rodzin 
odpowiednie podmioty, np. opiekę społeczną.

21. Aby usprawnić bezpieczną, szybką i wiarygodną komunikację między państwami członkowskimi, wnioski 
o udzielenie informacji muszą być przesyłane przez system DubliNet w języku powszechnie zrozumiałym przez 
właściwe organy w obydwu państwach członkowskich.

21.1. Wyznaczeni urzędnicy mają dostęp do systemu DubliNet w celu wysyłania 
wniosków.

21.2. Wyznaczeni urzędnicy są poinstruowani, jak korzystać z tego systemu i są w stanie 
go obsługiwać.

21.3. Język komunikacji wykorzystywany między państwami członkowskimi ustala się 
tak, aby ograniczyć dezorientację, nieporozumienia językowe lub konieczność 
wykonywania tłumaczeń, które mogą opóźnić proces.

21.4. Urzędnicy prowadzący sprawę zapewniają uzyskiwanie i rejestrowanie potwierdzeń 
odbioru wszystkich wiadomości wysyłanych przez DubliNet.

4. Ustalenie odpowiedzialności

Świadomość i szkolenia
Standard Wskaźnik
22. Właściwy organ, któremu powierzono zadanie ustalenia odpowiedzialności, dysponuje odpowiednimi 

zasobami, ma świadomość własnych obowiązków, a urzędnicy prowadzący sprawy są odpowiednio przeszkoleni 
i zaznajomieni z hierarchią kryteriów stosowanych w celu ustalenia odpowiedzialności i z obowiązującymi 
terminami.

22.1. Istnieje proces i procedura sekwencyjnego stosowania hierarchii kryteriów ustalania 
odpowiedzialności w świetle systemu dublińskiego.

22.2. Właściwy organ weryfikuje dodatkowe informacje istotne dla ustalenia 
odpowiedzialności.

22.3. Jeżeli informacje na temat ustalenia odpowiedzialności są niepełne lub konieczne 
jest ich doprecyzowanie, a przydatne informacje mogą być w posiadaniu innego 
państwa członkowskiego, właściwy organ wystosowuje do danego państwa 
członkowskiego (danych państw członkowskich) wniosek na podstawie art. 34 
rozporządzenia Dublin III.
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Kompletność akt
Standard Wskaźnik
23. Organ państwa członkowskiego zapewnia, aby akta sprawy były kompletne i zawierały wszystkie dowody 

wymagane do ustalenia odpowiedzialności zgodnie z hierarchią kryteriów określoną w rozporządzeniu Dublin III.

23.1. Urzędnicy prowadzący sprawę mają dostęp do wszystkich istotnych informacji 
zebranych w danej sprawie, w tym do oświadczeń wnioskodawcy i odpowiednio 
stosują kryteria ustalania odpowiedzialności z rozdziału III.

23.2. Urzędnicy prowadzący sprawę korzystają z informacji w celu zidentyfikowania 
z największym prawdopodobieństwem odpowiedzialnego państwa członkowskiego.

23.3. Urzędnicy prowadzący sprawę w miarę możliwości dokumentują ustalenia 
poczynione w danej sprawie�

Dopuszczenie dowodów i ich ocena
Standard Wskaźnik
24. Dowód, który może prowadzić do zastosowania kryteriów określonych w art. 8, 10 lub 16, powinien być 

dopuszczony i uwzględniony przez wnioskujące państwo członkowskie, zanim inne państwo członkowskie 
zaakceptuje wniosek o wtórne przejęcie / wniosek o przejęcie. 

24.1. Organ państwa członkowskiego dysponuje procesem gwarantującym, że osoba 
zainteresowana lub inne odpowiednie podmioty występujące w imieniu osoby 
zainteresowanej mogą przedstawić nową informację lub zmiany okoliczności 
w trakcie procedowania sprawy.

24.2. Właściwy organ, o ile to możliwe, wyznacza do sprawy dedykowanego urzędnika 
prowadzącego sprawę i dysponuje procesem aktywnego zarządzania sprawami.

5. Wysyłanie wniosku o wtórne przejęcie / wniosku o przejęcie

Terminowe wnioski
Standard Wskaźnik
25. Organ państwa członkowskiego zapewnia możliwie szybkie skierowanie do państwa członkowskiego, które jest 

najprawdopodobniej odpowiedzialne, wniosku o wtórne przejęcie / wniosku o przejęcie. Wniosek jest składany 
każdorazowo z zachowaniem terminu przewidzianego odpowiednimi artykułami rozporządzenia.

25.1. Organ państwa członkowskiego posiada system zarządzania sprawami lub kalendarz 
odliczający służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających się terminach.

25.2. Wnioski do innych państw członkowskich wymagające pilnej odpowiedzi są w sposób 
wyraźny oznaczone jako takie wraz ze wskazaniem powodów pilnego trybu.

Uwzględnienie potwierdzenia i dowodu
Standard Wskaźnik
26. Wniosek o wtórne przejęcie / wniosek o przejęcie należy złożyć na standardowym formularzu, dołączając 

dowody lub poszlaki(17), a także możliwie dużo istotnych informacji umożliwiających państwu, do którego 
skierowano wniosek, ustalenie, czy jest ono państwem odpowiedzialnym.

26.1. Urzędnicy prowadzący sprawę mają dostęp do różnych wzorów standardowych 
formularzy�

26.2. Urzędnicy prowadzący sprawę zostali poinstruowani o jednolitym korzystaniu ze 
wspomnianych wzorów standardowych formularzy�

26.3. Urzędnicy prowadzący sprawę zawierają we wnioskach tyle informacji, ile jest 
konieczne.

26.4. Urzędnicy prowadzący sprawę zawierają wszystkie dostępne środki dowodowe, o ile 
takie istnieją, a w sytuacji ich braku – środki poszlakowe.

(17) Jak opisano w dwóch wykazach, o których mowa w art. 22 ust. 3 rozporządzenia Dublin II.
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Korzystanie z systemu DubliNet do wysyłania wniosków
Standard Wskaźnik
27. Aby usprawnić bezpieczną, szybką i wiarygodną komunikację między państwami członkowskimi, wnioski 

są przesyłane przez system DubliNet w języku powszechnie zrozumiałym przez właściwe organy w obydwu 
państwach członkowskich.

27.1. Wyspecjalizowani urzędnicy mają dostęp do systemu DubliNet w celu wysyłania 
wniosków.

27.2. Wyspecjalizowani urzędnicy są poinstruowani, jak korzystać z tego systemu i są 
w stanie go obsługiwać.

27.3. Język komunikacji wykorzystywany między państwami członkowskimi ustala się 
tak, aby ograniczyć dezorientację, nieporozumienia językowe lub konieczność 
wykonywania tłumaczeń, które mogą opóźnić proces.

27.4. Urzędnicy prowadzący sprawę zapewniają uzyskiwanie i rejestrowanie potwierdzeń 
odbioru wszystkich wiadomości wysyłanych przez DubliNet.

27.5. Wiadomości (w tym wnioski) przesyłane między państwami członkowskimi 
w związku z indywidualnym wnioskiem przewidzianym rozporządzeniem dublińskim 
są wysyłane każdorazowo przez szyfrowany system łączności elektronicznej 
DubliNet� 

27.6. W celu złożenia wniosku właściwy organ korzysta z odpowiedniego standardowego 
formularza zapewnionego przez Komisję.

6. Udzielanie odpowiedzi na wniosek o wtórne przejęcie / wniosek 
o przejęcie

Terminowe udzielanie odpowiedzi
Standard Wskaźnik
28. Państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, musi udzielić odpowiedzi na wniosek o wtórne przejęcie / 

wniosek o przejęcie w określonym terminie.

28.1. Organ państwa członkowskiego posiada system zarządzania sprawami lub kalendarz 
odliczający służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających się terminach.

28.2. System zarządzania sprawami pozwala ustalić priorytetowe terminy i ostrzegać 
o konieczności pilnego działania.

Jasne i jednoznaczne brzmienie
Standard Wskaźnik
29. Państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, powinno zapewnić jasną i jednoznaczną – pozytywną 

lub odmowną – odpowiedź dotyczącą osoby zainteresowanej.

29.1. Właściwy organ posiada szablon lub standardowy formularz.

29.2. Odpowiedź ma postać dokumentu zamkniętego, którego nie można edytować.

29.3. Odpowiedź zawiera dane osobowe osoby zainteresowanej zarejestrowanej 
w państwie członkowskim, do którego skierowano wniosek.
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Korzystanie z systemu DubliNet do wysyłania odpowiedzi
Standard Wskaźnik
30. Aby usprawnić bezpieczną, szybką i wiarygodną komunikację między państwami członkowskimi, odpowiedzi 

są przesyłane przez system DubliNet w języku powszechnie zrozumiałym przez organy właściwe w obydwu 
państwach członkowskich.

30.1. Wyspecjalizowani urzędnicy mają dostęp do systemu DubliNet w celu wysyłania 
odpowiedzi�

30.2. Wyspecjalizowani urzędnicy są poinstruowani, jak korzystać z tego systemu i są 
w stanie go obsługiwać.

30.3. Język komunikacji wykorzystywany między państwami członkowskimi ustala się 
tak, aby ograniczyć dezorientację, nieporozumienia językowe lub konieczność 
wykonywania tłumaczeń, które mogą opóźnić proces.

30.4. Urzędnicy prowadzący sprawę zapewniają uzyskiwanie i rejestrowanie potwierdzeń 
odbioru wszystkich wiadomości wysyłanych przez DubliNet.

30.5. Wiadomości (w tym odpowiedzi) przesyłane między państwami członkowskimi 
w związku z indywidualnym wnioskiem przewidzianym rozporządzeniem Dublin III są 
wysyłane każdorazowo przez szyfrowany system DubliNet. 

Odpowiedzi pozytywne
Standard Wskaźnik
31. Państwo członkowskie zapewnia powołanie się na odpowiedni artykuł oraz uwzględnienie w odpowiedzi 

praktycznych informacji dotyczących przekazania osoby.

31.1. Właściwy organ posiada szablon lub standardowy formularz, z którego korzysta 
w celu przesłania pozytywnej odpowiedzi na wniosek o wtórne przejęcie / wniosek 
o przejęcie.

31.2. Odpowiedź zawiera dane osobowe wnioskodawcy zarejestrowanego w państwie 
członkowskim, do którego skierowano wniosek.

31.3. Odpowiedź zawiera podstawę prawną zaakceptowania wniosku.

31.4. W odpowiedzi wskazuje się preferowane miejsce przybycia i ramy czasowe.

Automatyczne zaakceptowanie wniosku
Standard Wskaźnik
32. W przypadku automatycznego zaakceptowania wniosku zaangażowane państwa członkowskie powinny uzgodnić 

szczegóły dotyczące przekazania osoby.

32.1. Wnioskujące państwo członkowskie rozpoczyna z państwem członkowskim, do 
którego skierowano wniosek, konsultacje dotyczące organizacji przekazania.

32.2. Państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, na żądanie wnioskującego 
państwa członkowskiego potwierdza swoją odpowiedzialność na piśmie 
i przedstawia informacje praktyczne na temat przekazania osoby w możliwie szybkim 
terminie�

Odpowiedzi odmowne
Standard Wskaźnik
33. Organ państwa członkowskie zapewnia pełne i szczegółowe uzasadnienie odrzucenia wniosku.

33.1. Właściwy organ posiada szablon lub standardowy formularz, z którego korzysta 
w celu przesłania odpowiedzi odmownej na wniosek o wtórne przejęcie / wniosek 
o przejęcie.

33.2. Odpowiedź zawiera dane osobowe wnioskodawcy zarejestrowanego w państwie 
członkowskim, do którego skierowano wniosek.

33.3. Państwo członkowskie odrzucające wniosek powołuje się na podstawy prawne oraz 
istotne fakty, na podstawie których odrzucono wniosek.
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Procedura ponownego rozpatrywania
Standard Wskaźnik
34. Jeżeli wnioskujące państwo członkowskie nie zgadza się z odrzuceniem pierwotnego wniosku, może ono podjąć 

decyzję o wysłaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie. Możliwość ta przysługuje w terminie trzech tygodni od 
otrzymania odpowiedzi odmownej.

34.1. Państwa członkowskie posiadają system zarządzania sprawami lub kalendarz 
odliczający służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających się terminach.

34.2. System zarządzania sprawami pozwala ustalić priorytetowe terminy i ostrzegać 
o konieczności pilnego działania.

34.3. Państwo członkowskie podaje podstawy prawne, na których opiera wniosek 
o ponowne rozpatrzenie�

34.4. Jeżeli dostępne są dodatkowe istotne dowody, państwo członkowskie załącza je do 
wniosku o ponowne rozpatrzenie.

35. Państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, musi dołożyć starań, by udzielić odpowiedzi na wniosek 
o powtórne rozpatrzenie w terminie dwóch tygodni(18).

35.1. Państwa członkowskie posiadają system zarządzania sprawami lub kalendarz 
odliczający służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających się terminach

35.2. System zarządzania sprawami pozwala ustalić priorytetowe terminy i ostrzegać 
o konieczności pilnego działania.

35.3. Państwo członkowskie odrzucające wniosek powołuje się na podstawy prawne 
odrzucenia wniosku.

7. Małoletni bez opieki

Najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka
Standard Wskaźnik
36. Najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka powinno być dla organów państwa członkowskiego kwestią 

pierwszorzędną i należy oceniać je w toku całej procedury przewidzianej systemem dublińskim.

36.1. Urzędnicy organu państwa członkowskiego prowadzący sprawę są świadomi swoich 
obowiązków i przeszli odpowiednie szkolenie, by być w stanie zapewnić jak najlepsze 
zabezpieczenie interesów dziecka w kontekście utrzymania jedności rodziny, o ile 
jest to możliwe.

36.2. Urzędnicy organu państwa członkowskiego prowadzący sprawę mają na czas dostęp 
do odpowiedniej wiedzy fachowej dotyczącej oceny zdolności do sprawowania 
opieki nad dzieckiem przez krewnego lub dorosłego.

36.3. Organ państwa członkowskiego powołuje wykwalifikowanego przedstawiciela, który 
tak szybko, jak to możliwe, działa w celu najlepszego zabezpieczenia interesu dziecka 
i który może pomóc w zapewnieniu dziecku niezbędnego otoczenia sprzyjającego 
zaufaniu, aby ujawniło ono informacje o swojej rodzinie.

36.4. Właściwy organ ustanowił procedurę w celu zagwarantowania, aby przestrzegano 
prawa dziecka do uczestnictwa i wysłuchania jego poglądów, a poglądy te są brane 
pod uwagę stosownie do wieku i dojrzałości dziecka.

Powoływanie przedstawiciela
Standard Wskaźnik
37. Organ państwa członkowskiego powinien jak najszybciej wyznaczyć przedstawiciela małoletniego bez opieki.

37.1. Organ państwa członkowskiego posiada ustanowioną procedurę służącą powołaniu 
stosownego przedstawiciela dziecka.

37.2. Pula wykwalifikowanych przedstawicieli jest dostateczna dla zapewnienia 
terminowego powołania przedstawiciela dla każdego dziecka bez opieki, jak 
również dla zapewnienia, aby przedstawiciele nie odpowiadali za zbyt wiele spraw 
jednocześnie.

(18)  Stosowne orzecznictwo – zob. wyrok z dnia 13 listopada 2018 r., sprawy połączone C-47/17 i C-48/17, X i X/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
(EU:C:2018:900).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=87A308C71AE62F90ADB803C77EB88836?text=&docid=207681&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=252121
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Poszukiwanie członków rodziny, rodzeństwa lub krewnych
Standard Wskaźnik
38. Organ państwa członkowskiego musi dążyć do uzyskania i uwzględnienia wszelkich informacji przekazanych 

przez małoletniego lub pochodzących z innego wiarygodnego źródła, dotyczących obecności członków rodziny, 
rodzeństwa lub innych krewnych na terytorium państw członkowskich, a także zaangażować przedstawicieli 
w poszukiwanie. Ponadto organ państwa członkowskiego powinien skonsultować się z innymi państwami 
członkowskimi w celu zidentyfikowania członków rodziny, ustalenia więzi rodzinnych, a w przypadku krewnego – 
dokonania oceny zdolności do sprawowania opieki nad dzieckiem.

38.1. Organ państwa członkowskiego ustanowił praktyki i wytyczne, pomagające 
urzędnikom prowadzącym sprawę w procesie identyfikowania członków rodziny, 
rodzeństwa lub krewnych i ustalania więzi rodzinnych.

38.2. Przedstawiciele pomagający dziecku mają szybki i sprawny dostęp do organu 
odpowiedzialnego za prowadzenie procedury w systemie dublińskim i są w stanie 
w sposób terminowy przedstawiać informacje lub dokumenty dotyczące członka 
rodziny, rodzeństwa lub krewnego dziecka.

38.3. Organ państwa członkowskiego możliwie szybko podejmuje właściwe środki 
i angażuje przedstawicieli w poszukiwanie członków rodziny, rodzeństwa lub 
krewnych dziecka bez opieki na terytorium innego państwa członkowskiego.

38.4. Organy krajowe potwierdzają więzi rodzinne, jeżeli członek rodziny, rodzeństwo lub 
krewny zostanie odnaleziony w innym państwie członkowskim.

39. Jeżeli członkowie rodziny, rodzeństwo lub krewni małoletniego przebywają legalnie na terytorium innego 
państwa członkowskiego i żaden z nich nie przebywa legalnie w państwie członkowskim, w którym obecnie 
przebywa małoletni, zainteresowane państwo członkowskie powinno ocenić, czy przywrócenie więzi rodzinnych 
stanowi najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.

39.1. Organ państwa członkowskiego dysponuje ustanowioną procedurą na potrzeby 
konsultowania się z odpowiednimi organami lub organizacjami (np. opieką społeczną 
itp.) w sprawie możliwości łączenia rodzin.

39.2. Organ państwa członkowskiego dysponuje odpowiednimi środkami i procedurą 
w celu gromadzenia dodatkowych informacji od dziecka (np. indywidualna rozmowa 
przewidziana systemem dublińskim).

39.3. Organ państwa członkowskiego ma w stosownych przypadkach dostęp do źródeł 
informacji w celu uzyskania na czas informacji od innych osób (np. rodzeństwa, 
innych osób, z którymi podróżowało dziecko itp.).

39.4. Dla ułatwienia oceny najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka właściwy organ 
wystosowuje zapytania dotyczące członków rodziny, rodzeństwa lub krewnych 
przebywających w innym państwie członkowskim.

39.5. Organ państwa członkowskiego dysponuje odpowiednio przeszkolonym personelem 
i odpowiednimi środkami służącymi zainicjowaniu wymiany informacji z innymi 
państwami członkowskimi bez zwłoki i z wykorzystaniem odpowiednich szablonów 
rozporządzenia wykonawczego.

40. Jeżeli nie stwierdzono, że członkowie rodziny lub krewni małoletniego przebywają legalnie na terytorium państw 
członkowskich, państwo członkowskie, w którym małoletni obecnie przebywa, mimo wszystko dokonuje oceny 
najlepszego zabezpieczenia interesu dziecka w celu zweryfikowania, czy państwo to powinno rozpatrzyć wniosek 
o udzielenie azylu.

40.1. Organ państwa członkowskiego dysponuje ustanowioną procedurą na potrzeby 
konsultowania się z odpowiednimi podmiotami (np. opieką społeczną itp.) w sprawie 
najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka.

40.2. Organ państwa członkowskiego dysponuje odpowiednimi środkami i procedurą 
w celu gromadzenia dodatkowych informacji od dziecka.

40.3. Organ państwa członkowskiego ma w stosownych przypadkach dostęp do źródeł 
informacji w celu uzyskania na czas informacji od innych osób.

40.4. Organy państwa członkowskiego dysponują wystarczającą liczbą przeszkolonego 
personelu oraz innymi stosownymi i odpowiednimi środkami inicjowania wymiany 
informacji z innymi państwami członkowskimi bez zwłoki i z wykorzystaniem 
odpowiednich szablonów przewidzianych rozporządzeniem wykonawczym.
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8. Osoby zależne i klauzule dyskrecjonalne

Stosunki zależności
Standard Wskaźnik
41. Organy państw członkowskich powinny mieć świadomość swoich szczególnych obowiązków względem osób 

zależnych lub osób wymagających szczególnego traktowania.

41.1. Personel odpowiedzialny za takie sprawy przeszedł szkolenie na odpowiednim 
poziomie, by realizować swoje zdania i obowiązki w związku z zależnością 
i koniecznością szczególnego traktowania.

41.2. Jeżeli sprawa dotyczy osób zależnych lub wymagających szczególnego traktowania, 
organy mają dostęp do stosownej wiedzy fachowej na potrzeby przeprowadzenia 
konsultacji i uzyskania porady.

42. Państwa członkowskie oceniają na każdym etapie procedury, czy dowody na potwierdzenie zależności mogą być 
zaakceptowane i stosują odpowiednio art. 16.

42.1. Wyspecjalizowany urzędnik prowadzący sprawę jest w stanie rozpoznać wskaźniki 
zależności i podjąć stosowne działania.

42.2. Organ państwa członkowskiego ma dostęp do odpowiedniej wiedzy fachowej 
w celu dokonania oceny i zweryfikowania wszelkich dokumentów (przykładowo 
zaświadczeń lekarskich) lub przedstawionych przekonujących informacji.

42.3. Organ państwa członkowskiego dopilnowuje, aby osoby zainteresowane wyrażały 
zgodę na piśmie.

Klauzule dyskrecjonalne
Standard Wskaźnik
43. Właściwy organ jest gotowy na zastosowanie klauzuli dyskrecjonalnej przewidzianej w art. 17 ust. 1 na 

dowolnym etapie procedur, postępując według własnego uznania.

43.1. Organ państwa członkowskiego ma dostęp do odpowiedniej wiedzy fachowej 
w celu dokonania oceny i zweryfikowania wszelkich dokumentów lub innych 
przedstawionych informacji�

43.2. Organ państwa członkowskiego dysponuje środkami umożliwiającymi uzyskanie 
dostępu do odpowiedniej wiedzy fachowej w celu dokonania oceny przedstawionych 
dokumentów.

43.3. W stosownych przypadkach państwo członkowskie, które zdecyduje się na 
rozpatrzenie wniosku na podstawie art. 17 ust. 1, staje się odpowiedzialnym 
państwem członkowskim i informuje o tym państwo członkowskie wcześniej 
uznawane za odpowiedzialne, korzystając z sieci łączności elektronicznej DubliNet.

44. Właściwy organ ocenia w dowolnym momencie przed podjęciem pierwszej decyzji co do istoty wniosku, czy 
możliwe jest zastosowanie art. 17 ust. 2.

44.1. Stosowanie art. 17 ust. 2 zależy od uznania obydwu państw członkowskich.

44.2. Jeżeli organy państwa członkowskiego zdecydują, że możliwe jest zastosowanie 
art. 17 ust. 2, organ państwa członkowskiego dopilnowuje, aby osoba 
zainteresowana wyraziła zgodę na piśmie.
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Zawieszenie przekazania osoby
Standard Wskaźnik
45.Państwa członkowskie wstrzymują się od przekazania osoby zainteresowanej, jeżeli istnieją uzasadnione 

powody, by przypuszczać, że przekazanie osoby skutkowałoby rzeczywistym ryzykiem doznania przez osobę 
zainteresowaną nieludzkiego lub poniżającego traktowania w państwie członkowskim, do którego skierowano 
wniosek(19).

45.1. Wnioskujące państwo członkowskie ocenia przypadek pod kątem wiarygodnego 
dowodu na potwierdzenie uzasadnionego przypuszczenia, że wnioskodawca 
byłby po przekazaniu narażony na rzeczywiste ryzyko doznania nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania.

45.2. W stosownych przypadkach na potrzeby oceny prawdopodobieństwa rzeczywistego 
ryzyka nieludzkiego lub poniżającego traktowania wnioskujące państwo 
członkowskie uwzględnia indywidualne gwarancje zapewnione przez państwo 
członkowskie, do którego skierowano wniosek.

9. Osoby niebędące wnioskodawcami

Porównanie w systemie Eurodac
Standard Wskaźnik
46. Jeżeli państwo członkowskie, na terytorium którego dana osoba przebywa bez dokumentu pobytu, decyduje 

się przeprowadzić wyszukiwanie w systemie Eurodac zgodnie z art. 17 rozporządzenia Eurodac II, co prowadzi 
do ustalenia prawdopodobnej odpowiedzialności innego państwa członkowskiego, wniosek o wtórne przejęcie 
powinien zostać wysłany w przewidzianym terminie.

46.1. Policja, straż graniczna, personel ośrodków detencyjnych i inni funkcjonariusze 
i urzędnicy pierwszego kontaktu mają dostęp do instrukcji i informacji 
umożliwiających zidentyfikowanie przypadku potencjalnie podlegającego systemowi 
dublińskiemu.

46.2. Organ państwa członkowskiego ma dostęp do Eurodac w celu identyfikowania 
przypadków potencjalnie podlegających systemowi dublińskiemu.

46.3. Do przypadków podlegających systemowi dublińskiemu i prowadzenia procedury 
przewidzianej systemem dublińskim wyznaczona jest dedykowana jednostka lub 
organ, co pozwala na kierowanie tego rodzaju spraw do tego organu.

46.4. W razie konieczności państwo członkowskie opracowało wewnętrzne wytyczne 
dotyczące sposobu przedstawiania sprawy przez funkcjonariuszy i urzędników 
pierwszego kontaktu właściwym organom „dublińskim”.

10. Powiadomienie o decyzji o przekazaniu i środki zaskarżenia

Przed powiadomieniem
Standard Wskaźnik
47. Organ państwa członkowskiego dopilnowuje, aby spełniono wszystkie warunki w celu wydania decyzji 

o przekazaniu.

47.1. Ustalenie odpowiedzialności zostało prawidłowo przeanalizowane i zakończone 
przez wnioskujące państwo członkowskie.

47.2. Do wydania decyzji o przekazaniu i powiadomienia o niej (wnioskodawcy) nie 
dochodzi przed wyrażeniem wyraźnej lub dorozumianej zgody na realizację wniosku 
przez państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek(20)�

47.3. Państwo członkowskie wydaje decyzję o przekazaniu wyłącznie wówczas, jeżeli 
spełniono wszystkie wymogi prawne dla decyzji o przekazaniu.

(19) Zobacz orzecznictwo – wyrok TSUE z dnia 21 grudnia 2011 r., sprawy połączone C-411/10 i C-493/10, N.S. i inni/Secretary of State for the Home, 
EU:C:2011:865; wyrok TSUE z dnia 16 lutego 2017 r., sprawa C-578/16, C.K. i inni/Republika Slovenija, EU:C:2017:127; oraz wyrok ETPC z dnia 21 stycznia 
2011 r., skarga nr 30696/09, M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, CE:ECHR:2011:0121JUD003069609.

(20) TSUE, wyrok z dnia 31 maja 2018 r., sprawa C-647/16, Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais, EU:C:2018:368.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0411&from=PL
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=626575
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22MSS%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-103050%22]}
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6DC567485CB95A5C24ED399676845E98?text=&docid=202412&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=617907
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Terminowe powiadomienie
Standard Wskaźnik
48. Organ państwa członkowskiego powinien zapewnić powiadomienie o decyzji w rozsądnym terminie.

48.1.a. Jeżeli osoba zainteresowana nie korzysta z pomocy prawnika, organ państwa 
członkowskiego powiadamia ją o decyzji w języku, który wnioskodawca rozumie lub 
który można rozsądnie uznać za język rozumiany przez wnioskodawcę.

LUB 
48.1.b. Jeżeli osoba zainteresowana korzysta z pomocy prawnika lub innego doradcy, 

organ państwa członkowskiego może powiadomić o decyzji prawnika lub doradcę 
reprezentującego daną osobę, zgodnie z praktyką krajową.

48.2. Organ państwa członkowskiego posiada system zarządzania sprawami lub 
kalendarz odliczający służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających 
się terminach, aby zagwarantować powiadomienie o przekazaniu w przewidzianym 
terminie�

Środki zaskarżenia
Standard Wskaźnik
49. Osoba zainteresowana musi zostać poinformowana o środkach zaskarżenia przysługujących jej na podstawie 

art. 27.

49.1. Informacje o dostępnych środkach zaskarżenia zawarte są w decyzji o przekazaniu.

49.2. Udzielane są informacje o terminach wnoszenia środków zaskarżenia i wykonania 
decyzji o przekazaniu.

49.3. Udzielane są informacje na temat skutku zawieszającego w danym państwie 
członkowskim.

49.4. Powiadomienie zawiera również informacje o osobach lub podmiotach, które 
mogą zapewnić pomoc prawną osobie zainteresowanej, jeżeli takiej informacji nie 
przekazano wcześniej.

50. Państwa członkowskie muszą zapewnić dostęp do pomocy prawnej oraz, jeżeli to konieczne, do pomocy 
językowej.

50.1. Organ państwa członkowskiego powinien zapewnić udzielenie, na stosowny 
wniosek, bezpłatnej pomocy prawnej, jeżeli osoba zainteresowana nie może ponieść 
kosztów, chyba że odwołanie nie ma realnych szans na powodzenie, przy czym 
dostęp do takiej pomocy prawnej nie może być ograniczany arbitralnie.

50.2. Pomoc prawna obejmuje co najmniej przygotowanie wymaganych dokumentów 
procesowych i reprezentowanie przed sądem lub trybunałem.

50.3. Organ państwa członkowskiego posiada procedury zapewniające dostęp do pomocy 
prawnej określone w prawie krajowym.

Informacje o odwołaniach ze skutkiem zawieszającym
Standard Wskaźnik
51. Wszystkie informacje o odwołaniach lub procedurach odwoławczych o skutku zawieszającym, a także ustaniu 

takiego skutku, należy przekazać możliwie szybko odpowiedzialnemu państwu członkowskiemu.

51.1. Wnioskujące państwo członkowskie jest świadome skutku zawieszającego, jeżeli taki 
występuje, a także rozpoczęcia i zakończenia okresu zawieszenia.

51.2. Wnioskujące państwo członkowskie wysyła informacje o rozpoczęciu okresu 
zawieszenia przed upływem pierwotnego terminu na przekazanie.

51.3. Wnioskujące państwo członkowskie wysyła informacje o zakończeniu okresu 
zawieszenia możliwie szybko od jego zakończenia.

51.4. Informacje są przesyłane za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej DubliNet.
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11. Zatrzymanie
Standard Wskaźnik
52. W przypadku zatrzymania w rozumieniu rozporządzenia Dublin III państwa członkowskie zapewniają 

przestrzeganie dozwolonych okresów zatrzymania oraz zastosowanie skróconych terminów na wysłanie 
wniosków o przekazanie osoby oraz na udzielenie odpowiedzi na takie wniosek. 

52.1. Personel ośrodków detencyjnych ma dostęp do instrukcji i informacji związanych 
z systemem dublińskim, dzięki czemu rozumie system dubliński i jest w stanie 
udzielić informacji osobom zatrzymanym (w ośrodku detencyjnym), które są objęte 
systemem dublińskim.

52.2. Organ państwa członkowskiego posiada system zarządzania sprawami lub kalendarz 
odliczający służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających się terminach.

52.3. System zarządzania sprawami pozwala ustalać priorytety terminów i ostrzegać 
o pilnych przypadkach, takich jak przypadki wiążące się z zatrzymaniem osoby 
(w ośrodku detencyjnym).

52.4. Wysyłając wniosek o przekazanie w sytuacji, gdy osoba zainteresowana została 
zatrzymana (w ośrodku detencyjnym) zgodnie z art. 28 rozporządzenia Dublin III, 
wnioskujące państwo członkowskie informuje państwo członkowskie, do którego 
skierowano wniosek, o zatrzymaniu osoby zainteresowanej i o pilnym charakterze 
sprawy�

12. Przekazanie

Uzgodnienia
Standard Wskaźnik
53. Przed wysłaniem powiadomienia do odpowiedzialnego państwa członkowskiego, wysyłające państwo 

członkowskie dokonuje wszystkich koniecznych ustaleń w celu sprawnego przeprowadzenia przekazania osoby.

53.1. Organ państwa członkowskiego posiada system zarządzania sprawami lub kalendarz 
odliczający służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających się terminach.

53.2. Organ państwa członkowskiego posiada ustanowioną procedurę służącą zarządzaniu 
przekazaniem osoby i sprawdzeniu, czy spełniono wszystkie warunki.

53.3. Jeżeli stwierdzono szczególne potrzeby, w tym szczególne potrzeby zdrowotne, 
stosowna informacja na ten temat zostaje umieszczona w odpowiednim czasie 
w powiadomieniu skierowanym do państwa członkowskiego, do którego skierowano 
wniosek.

53.4. Wszystkie osobiste dokumenty wnioskodawcy, o ile są dostępne, zostają 
przekazane przez wysyłające państwo członkowskie do odpowiedzialnego państwa 
członkowskiego z chwilą przekazania osoby. W odniesieniu do dokumentów, których 
nie wysłano z chwilą przekazania, obydwa państwa członkowskie uzgadniają 
wysłanie dokumentów na późniejszym etapie.

Czas i miejsce przybycia
Standard Wskaźnik
54. Państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę czas i miejsce przybycia, a także szczególne daty, w których 

przekazywanie osób nie może się odbywać ze względów na specyfikę krajową.

54.1. Państwa członkowskie aktualizują informacje na temat czasu przybycia i miejsca 
przybycia i przekazują je w sposób jak najbardziej skuteczny.

54.2. Wysyłające państwo członkowskie nie organizuje przekazania w „dniach 
wyłączonych”.
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Powiadomienia o przekazaniu
Standard Wskaźnik
55. Termin na wysłanie powiadomienia o przekazaniu wynosi trzy dni robocze.

55.1. Organ państwa członkowskiego posiada system zarządzania sprawami lub kalendarz 
odliczający służący do obliczania terminów i ostrzegania o zbliżających się terminach.

55.2. Właściwy organ, o ile to możliwe, wyznacza do sprawy dedykowanego urzędnika 
prowadzącego sprawę i dysponuje procesem aktywnego zarządzania sprawami.

55.3. Państwa członkowskie mogą uzgodnić zmianę trzydniowego terminu w celu 
uwzględnienia praktycznych aspektów przekazania osoby.

Korzystanie z systemu DubliNet do wysyłania informacji dotyczących przekazywania osób
Standard Wskaźnik
56. Wszystkie dane osobowe związane z przekazywaniem osób muszą być wysyłane przez system DubliNet, chyba że 

korespondencja dotyczy praktycznych uzgodnień co do przekazania, czasu i miejsca przybycia.

56.1. Informacje udostępniane przez system DubliNet są obsługiwane jedynie przez 
krajowe punkty dostępu lub odpowiednie jednostki dublińskie.

56.2. Wyspecjalizowani urzędnicy mają dostęp do systemu DubliNet w celu wysyłania 
odpowiedzi�

56.3. Wyspecjalizowani urzędnicy są poinstruowani, jak korzystać z tego systemu i są 
w stanie go obsługiwać.

56.4. Urzędnicy prowadzący sprawę zapewniają uzyskiwanie i rejestrowanie potwierdzeń 
odbioru wszystkich wiadomości wysyłanych przez DubliNet.

56.5. Wiadomości (w tym odpowiedzi) przesyłane między państwami członkowskimi 
w związku z indywidualnym wnioskiem przewidzianym rozporządzeniem Dublin III są 
wysyłane każdorazowo przez szyfrowany system łączności elektronicznej DubliNet. 

56.6. Organ państwa członkowskiego dysponuje alternatywnymi, bezpiecznymi środkami 
komunikacji, takimi jak funkcjonalny adres e-mail, na potrzeby dokonywania 
praktycznych uzgodnień co do przekazywania osób, czasu i miejsca przybycia, 
z których to środków korzysta się w najpilniejszych sprawach.

Przekazywanie rodzin
Standard Wskaźnik
57. Zgodnie z zasadami jedności rodziny i jak najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka członkowie rodziny 

w miarę możliwości powinni być przekazywani razem.

57.1. Jeżeli do narodzin dziecka dochodzi między chwilą zaakceptowania wniosku 
o przekazanie osoby, państwa członkowskie uwzględniają w formularzu wszystkie 
informacje na temat dziecka, dołączając akt urodzenia lub inne dokumenty 
zawierające informacje dotyczące narodzin dziecka.

57.2. Państwa członkowskie są elastyczne w organizacji przekazania osoby, kierując się 
celem utrzymania rodziny razem, szczególnie jeżeli sprawy poszczególnych osób są 
na różnych etapach.

Elastyczność przekazywania osób
Standard Wskaźnik
58. We wszystkich komunikatach dotyczących przypadków opóźnień, anulowania lub przesunięcia zaangażowane 

państwa członkowskie wykazują się elastycznością w celu reorganizacji przekazania osoby.

58.1. Wysyłające państwo członkowskie informuje przyjmujące państwo członkowskie bez 
zwłoki. Państwa członkowskie uzgadniają nowe ramy czasowe przekazania osoby, 
zwłaszcza w odniesieniu do przekazania wymagającego szczególnej organizacji 
(np. w przypadku osób o szczególnych potrzebach).

58.2. Komunikacja odbywa się przez sieć łączności elektronicznej DubliNet.

58.3. Właściwy organ, o ile to możliwe, wyznacza do sprawy dedykowanego urzędnika 
prowadzącego sprawę (który ma dostęp do systemu DubliNet) i dysponuje procesem 
aktywnego zarządzania sprawami.
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Błędne przekazanie osoby
Standard Wskaźnik
59. W przypadku błędnego przekazania osoby, państwo członkowskie, powziąwszy wiedzę o sytuacji, musi 

niezwłocznie zawiadomić o niej drugie państwo członkowskie i za porozumieniem zorganizować przekazanie 
osoby z powrotem.

59.1. Państwa członkowskie zaangażowane w błędne przekazanie osoby wymieniają się 
bezzwłocznie wszystkimi informacjami o sprawie.

59.2. Komunikacja odbywa się przez sieć łączności elektronicznej DubliNet.

Pomyślne przekazanie osoby
Standard Wskaźnik
60. Organ państwa członkowskiego musi wprowadzić do systemu Eurodac informacje o pomyślnym przekazaniu 

osoby możliwie szybko po jej przybyciu.

60.1. Organ państwa członkowskiego posiada procedurę służącą monitorowaniu przybycia 
osoby na jego terytorium w związku z wcześniejszym wnioskiem o przekazanie na 
podstawie rozporządzenia dublińskiego.

60.2. Organ państwa członkowskiego posiada ustanowioną procedurę służącą określeniu 
koniecznych zadań, jakie musi wykonać upoważniony personel, aby wypełnić 
obowiązki wynikające z art. 10 rozporządzenia Eurodac II.

Przekazanie na zasadzie dobrowolności
Standard Wskaźnik
61. W przypadku przekazania zorganizowanego przez wnioskodawcę lub inne podmioty bez udziału właściwych 

organów państwa członkowskie powinny dołożyć starań, by zapewnić warunki przekazania na zasadzie 
dobrowolności zgodne z warunkami obowiązującymi w zwykłych krajowych procedurach wyjazdu.

61.1. Wnioskodawca zostaje poinstruowany o konieczności poinformowania właściwego 
organu wysyłającego państwa członkowskiego o szczegółach jego podróży.

61.2. Odpowiedzialne państwo członkowskie zostaje poinformowane o przekazaniu na 
zasadzie dobrowolności.

61.3. Po zorganizowaniu przekazania wysyłające państwo członkowskie przekazuje 
wnioskodawcy w stosownych przypadkach dokument podróży.

61.4. Państwa członkowskie w celu przekazania szczegółowych informacji na temat 
przekazania korzystają ze standardowego formularza (załącznik VI).

61.5. Państwa członkowskie nie przeprowadzają przekazania na zasadzie dobrowolności 
w przypadkach, które budzą szczególne obawy (np. obawy związane 
z bezpieczeństwem).

61.6. Przyjmujące państwo członkowskie informuje wysyłające państwo członkowskie 
przez system DubliNet o pomyślnym przekazaniu lub fakcie, że wnioskodawca, nie 
pojawił się w wyznaczonym terminie.

62. W przypadku przekazania na zasadzie dobrowolności przyjmujące państwo członkowskie informuje wysyłające 
państwo członkowskie o pomyślnym przekazaniu osoby lub fakcie, że wnioskodawca nie pojawił się 
w wyznaczonym terminie.

62.1. Organ państwa członkowskiego posiada procedurę służącą monitorowaniu przybycia 
osoby na jego terytorium w związku z wcześniejszym wnioskiem o przekazanie na 
podstawie rozporządzenia dublińskiego.

62.2. Przyjmujące państwo członkowskie informuje wysyłające państwo członkowskie za 
pośrednictwem sieci łączności elektronicznej DubliNet o pomyślnym przekazaniu 
osoby�



Jak skontaktować się z UE

Osobiście
W całej Unii Europejskiej istnieje kilkaset centrów informacyjnych Europe Direct. Adres najbliższego centrum 
można znaleźć na stronie: https://europa.eu/european-union/contact_pl�

Telefonicznie lub drogą mailową
Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela odpowiedzi na pytania na temat Unii Europejskiej. Można 
się z nim skontaktować:
—  dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy operatorzy mogą naliczać opłaty za 

te połączenia),
—  dzwoniąc pod standardowy numer telefonu: +32 22999696,
—  drogą mailową: https://europa.eu/european-union/contact_pl�

Wyszukiwanie informacji o UE

Online
Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu Europa: https://
europa.eu/european-union/index_pl�

Publikacje UE
Bezpłatne i odpłatne publikacje UE można pobrać lub zamówić na stronie: https://op.europa.eu/pl/publications� 
Większą liczbę egzemplarzy bezpłatnych publikacji można otrzymać, kontaktując się z serwisem Europe Direct 
lub z lokalnym centrum informacyjnym (zob. https://europa.eu/european-union/contact_pl).

Prawo UE i powiązane dokumenty
Informacje prawne dotyczące UE, w tym wszystkie unijne akty prawne od 1952 r., są dostępne we wszystkich 
językach urzędowych UE w portalu EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu�

Portal Otwartych Danych UE
Unijny portal otwartych danych (http://data.europa.eu/euodp/pl) umożliwia dostęp do zbiorów danych 
pochodzących z instytucji i innych organów UE. Dane można pobierać i wykorzystywać bezpłatnie, zarówno do 
celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

https://europa.eu/european-union/contact_pl
https://europa.eu/european-union/contact_pl
https://europa.eu/european-union/index_pl
https://europa.eu/european-union/index_pl
https://op.europa.eu/pl/publications
https://publications.europa.eu/pl/publications
https://europa.eu/european-union/contact_pl
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/pl
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