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1. Projekt programu prac EASO na rok 2014

1.1. Wprowadzenie
Program prac Europejskiego Urzędu Wsparcia 
w dziedzinie Azylu (EASO) stanowi przełożenie 
strategii organizacji na jej cele roczne i podstawę 
planowania budżetowego. Niniejszy dokument 
zawiera zarys planów dotyczących działań EASO 
i stanowi ogólną decyzję w sprawie finansowania 
na rok 2014. Niemniej, zważywszy na charakter 
działalności EASO i konieczność niezwłocznego 
oraz proaktywnego reagowania na zmiany sytuacji, 
okoliczności i celów, należy zapewnić dyrektorowi 
wykonawczemu niezbędną elastyczność reagowania 
i możliwość przeprowadzania odpowiednich działań 
podczas realizacji programu prac na rok 2014.

Program prac EASO na rok 2014 jest powiązany 
z wieloletnim programem prac EASO na lata  
2014–2016, w którym określono strategiczny 
kontekst działalności EASO w tym okresie.

W tym kontekście, w 2014 r., działania EASO będą 
poświęcone wspieraniu państw członkowskich UE 
i komisji Europejskiej w zakresie spójnego wdrażania 
pakietu przekształconych aktów prawnych UE 
w dziedzinie azylu (tzn. zbioru wspólnych praw 
i obowiązków wiążących państwa członkowskie 
w ramach UE), który przyjęto w czerwcu 2013 r. 
EASO odegra decydującą rolę we wspieraniu 
państw członkowskich w tym procesie, korzystając 
z szerokiego zestawu narzędzi opracowywanych 
obecnie w tym celu.

EASO nieustannie udoskonala stosowane przez siebie 
procesy budżetowania i monitorowania. W tym 
zakresie w niniejszym programie prac wprowadzono 
nowy pkt 1.4 dotyczący kluczowego wskaźnika 
skuteczności działania odzwierciedlającego wspólne 
podejście w sprawie agencji zdecentralizowanych 
Parlamentu Europejskiego, rady Unii Europejskiej 
i komisji Europejskiej (z lipca 2012 r.). Ponadto 
w niniejszym programie prac znalazł się nowy 
pkt 9.5 dotyczący systemów kontroli wewnętrznej 
i zarządzania EASO. Punkt ten jest ściśle związany 
z realizacją przez EASO planu działania w zakresie 
uzupełnienia wspólnego podejścia w sprawie 
agencji zdecentralizowanych, którego wdrożenia 
EASO podejmie się w ścisłej współpracy z komisją 
Europejską.

Program prac EASO został sporządzony zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i rady (UE) nr 439/2010 z dnia 
19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego 
Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (rozporządzenie 
w sprawie EASO). Zarząd EASO przyjął program prac 
w dniu 16 września 2013 r. po otrzymaniu opinii 
komisji Europejskiej w dniu 9 września 2013 r. EASO 
przesłał program prac Parlamentowi Europejskiemu, 

radzie Unii Europejskiej i komisji Europejskiej. 
Zgodnie z art. 41 ust. 2 program prac EASO na 
rok 2014 będzie dostępny we wszystkich językach 
urzędowych instytucji UE.

1.2. Misja EASO
misją EASO, jako europejskiego centrum 
eksperckiego w dziedzinie azylu, jest przyczynienie 
się do stworzenia wspólnego europejskiego systemu 
azylowego (WESA) poprzez wspieranie, ułatwianie, 
koordynację i zacieśnianie praktycznej współpracy 
państw członkowskich.

1.3. Zadania EASO
celem EASO jest ułatwianie, koordynowanie 
i wzmacnianie praktycznej współpracy między 
państwami członkowskimi w zakresie szeregu kwestii 
związanych z azylem. EASO udziela:

1) wsparcia praktycznego i technicznego na rzecz 
państw członkowskich;

2) wsparcia operacyjnego państwom członkowskim 
posiadającym określone potrzeby oraz państwom 
członkowskim, których systemy azylowe 
i przyjmowania uchodźców znajdują się pod 
szczególną presją, w tym poprzez koordynowanie 
pracy zespołów wsparcia w dziedzinie azylu 
złożonych z ekspertów ds. azylu; oraz

3) pomocy naukowej i technicznej przy kształtowaniu 
polityki i tworzeniu przepisów UE we wszystkich 
obszarach mających bezpośredni lub pośredni 
wpływ na azyl.

Do najważniejszych działań EASO należą:

• wsparcie stałe: wspomaganie i stymulowanie 
budowania jednolitej jakości procedur azylowych 
poprzez zapewnienie wspólnych szkoleń, 
wspólnych materiałów szkoleniowych dotyczących 
azylu, wspólnych kryteriów jakości i wspólnych 
informacji o krajach pochodzenia;

• wsparcie specjalne: pomoc dostosowana do 
indywidualnych potrzeb, budowanie zdolności, 
relokacja, wsparcie szczególne i szczególne 
procesy kontroli jakości;

• wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych: 
okazywanie solidarności z państwami 
członkowskimi narażonymi na szczególną presję 
poprzez zapewnienie tymczasowej pomocy w celu 
naprawy lub przebudowy systemu azylowego lub 
systemu przyjmowania;
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• wsparcie informacyjne i analityczne: wymiana 
i gromadzenie informacji oraz danych, 
analiza i ocena na szczeblu UE, w tym analiza 
powszechnych tendencji i wspólne oceny;

• wsparcie dla państw trzecich (państw 
nieczłonkowskich): wspomaganie wymiaru 
zewnętrznego WESA, wspieranie partnerstw 
z państwami trzecimi w celu wypracowania 
wspólnych rozwiązań, w tym poprzez budowanie 
zdolności i regionalne programy ochrony oraz 
koordynację działań państw członkowskich 
w zakresie przesiedleń.

realizując swoje zadania, EASO stosuje następujące 
zasady:

• organizowanie wsparcia i pomocy w odpowiedzi 
na ogólne lub szczególne potrzeby systemów 
azylowych państw członkowskich;

• koordynowanie i stymulowanie współpracy 
operacyjnej między państwami członkowskimi oraz 
podnoszenie jakości;

• pełnienie funkcji niezależnego centrum 
eksperckiego w dziedzinie azylu;

• organizowanie wspólnych analiz i wspólnych ocen 
danych dotyczących azylu;

• ułatwianie i stymulowanie wspólnego działania 
i spójności w obszarze azylu;

• zabieganie o pełne zaangażowanie państw 
członkowskich;

• poszanowanie kompetencji państw członkowskich 
i ich decyzji dotyczących azylu;

• współpraca z komisją Europejską, Parlamentem 
Europejskim i radą Unii Europejskiej, a także 
z innymi instytucjami, agencjami i organami UE;

• angażowanie społeczeństwa obywatelskiego 
i organizacji międzynarodowych; oraz

• wypełnianie swoich statutowych obowiązków jako 
organizacji zorientowanej na usługi, bezstronnej 
i przejrzystej, z poszanowaniem unijnych ram 
prawnych, politycznych i instytucjonalnych UE.

1.4. Kluczowy wskaźnik 
skuteczności działania EASO

kluczowym wskaźnikiem skuteczności działania EASO 
są potrzeby zgłaszane przez państwa członkowskie 
i instytucje UE pod względem wsparcia i działań EASO 
oraz zdolność EASO do zapewnienia tego wsparcia 
i przeprowadzenia wymaganych działań w ramach 
WESA z uwzględnieniem zgłaszanych potrzeb.

W związku z tym kluczowym wskaźnikiem 
skuteczności działania EASO jest wskaźnik ilościowy 

mający na celu ukazanie oddziaływania wsparcia 
EASO w ramach wdrażania WESA.

EASO zapewnia rzeczywistą wartość dodaną 
w procesie budowania synergii między 28 państwami 
członkowskimi, ułatwiając praktyczną współpracę 
w dziedzinie azylu i jednocząc siły państw 
członkowskich w celu poszukiwania wspólnych 
rozwiązań dla wspólnych wyzwań w obszarze azylu.

Zapotrzebowanie na działania EASO i ich 
oddziaływanie będzie mierzone z uwzględnieniem:

• zadań określonych w rozporządzeniu w sprawie 
EASO, przekształconego dorobku prawnego 
dotyczącego azylu i innych istotnych dokumentów 
UE, a także postępów poczynionych przez EASO 
w realizacji działań na rzecz wypełnienia tych 
zadań;

• wniosków zgłaszanych przez państwa 
członkowskie, komisję Europejską, radę Unii 
Europejskiej, Parlament Europejski i inne 
instytucje, agencje i organy UE dotyczących 
opracowania i przeprowadzenia przez EASO 
dodatkowych działań w celu wsparcia wdrażania 
WESA;

• opinii oceniających pracę EASO przekazywanych 
przez państwa członkowskie, komisję Europejską, 
radę Unii Europejskiej, Parlament Europejski i inne 
instytucje, agencje i organy UE.

W programie prac EASO określono szereg rocznych 
celów, które są uporządkowane według zasad SmArT 
(tj. są skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, realne, 
terminowe). Aby zmierzyć efektywność działalności 
EASO, dla każdego celu opracowano wskaźniki 
obejmujące przewidywane wyniki i ramy czasowe.

1.5. Priorytety EASO na 2014 r.
W roku 2014 EASO skupi się na wspieraniu państw 
członkowskich we wcielaniu w życie pierwszych 
pięciu przekształconych aktów prawnych 
kładących podwaliny pod realizację drugiej fazy 
WESA: dyrektywy dotyczącej kwalifikowania 
obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców 
(dyrektywa 2011/95/WE), rozporządzenia Dublin III 
(rozporządzenie (WE) nr 604/2013), dyrektywy 
dotyczącej warunków przyjmowania wnioskodawców 
ubiegających się o ochronę międzynarodową 
(dyrektywa 2013/33/WE), dyrektywy w sprawie 
procedury azylowej (dyrektywa 2013/32/WE) 
i rozporządzenia w sprawie systemu Eurodac 
(rozporządzenie (WE) nr 603/2013). EASO odegra 
decydującą rolę we wspieraniu państw członkowskich 
w toku tego procesu, korzystając z szerokiego 
zestawu narzędzi opracowywanych obecnie w tym 
celu. Opracowując te narzędzia, EASO uwzględnia 
dotychczasowe najlepsze praktyki i działania 
w zakresie praktycznej współpracy, tak by zapewnić 
komplementarność i uniknąć dublowania się działań.
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Priorytety EASO na 2014 r.

• Wspieranie wdrożenia przez państwa 
członkowskie pakietu przekształconych aktów 
prawnych w dziedzinie azylu poprzez szkolenia, 
działania w zakresie praktycznej współpracy, 
informacje o krajach pochodzenia i sprawozdania 
dotyczące jakości.

• Dalszy rozwój systemu wczesnego ostrzegania 
i gotowości EASO.

• Udzielenie wsparcia operacyjnego grecji 
w ramach fazy II planu operacyjnego oraz 
udzielenie wsparcia specjalnego Włochom.

Streszczenie najważniejszych działań EASO w 2014 r.

• EASO skonsoliduje i wzmocni swoje struktury 
wsparcia stałego w celu zapewnienia podstawy 
ciągłości działań. EASO będzie w dalszym 
ciągu aktualizować swoje moduły szkoleniowe 
i materiały edukacyjne, tak by odzwierciedlały 
one zmiany dorobku prawnego UE w dziedzinie 
azylu i zmiany w innych obszarach, na przykład 
orzecznictwa i praktyki sądowej. Ponadto 
w odpowiedzi na żądania i potrzeby urzędników 
ds. azylu odpowiedzialnych ze tę dziedzinę 
opracowane zostaną nowe moduły szkoleniowe. 
Jeszcze bardziej wzmocniona zostanie grupa 
ekspertów i osób przeprowadzających szkolenia 
oraz grupa referencyjna. W 2014 r. EASO będzie 
zacieśniać swoją współpracę z państwami 
członkowskimi, Komisją Europejską oraz 
z europejskimi sądami i trybunałami, między 
innymi poprzez przygotowanie materiałów 
wspierających rozwój zawodowy oraz 
zorganizowanie warsztatów na poziomie 
zaawansowanym. EASO będzie kontynuować 
swoje działania w zakresie sporządzenia 
mapy jakości i przekazywać fachową wiedzę 
przydatną na potrzeby opracowywania wysokiej 
jakości procedur i metodyki. EASO przygotuje 
również podręczniki i instrukcje dotyczące 
wdrażania przekształconych aktów prawnych 
UE w dziedzinie azylu, w ścisłej współpracy 
z państwami członkowskimi, komisją Europejską, 
a w stosownych przypadkach również z Wysokim 
komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. 
Uchodźców (UNHcr). EASO stworzy system 
dokumentacji, za pośrednictwem którego 
możliwe będzie uzyskanie kompleksowych 
informacji dotyczących systemów azylowych 
i organizacji ds. azylu państw członkowskich oraz 
stanu faktycznego, prawnego i orzecznictwa na 
szczeblu krajowym i europejskim. EASO będzie 
w dalszym ciągu zapewniać informacje o krajach 
pochodzenia, rozbudowując na bieżąco portal 
poświęcony tym informacjom, sieć dostępu 
do informacji o krajach pochodzenia i zbiór 
dokumentów dotyczących informacji o krajach 
pochodzenia. Będzie ponadto kontynuować 
praktyczną współpracę w tym zakresie. EASO 
będzie stymulować uwzględniające specyfikę 

krajów, prawne oraz tematyczne działania 
w zakresie praktycznej współpracy i wzmacniać 
swoje wyspecjalizowane sieci. Wszystkie 
warsztaty EASO, posiedzenia ekspertów, 
konferencje i sieci zostaną wspólnie przypisane 
do kategorii współpraca praktyczna. Działania 
EASO w zakresie współpracy praktycznej są 
realizowane na podstawie jednolitej metodyki 
i mają na celu zapewnienie rezultatów, które 
można uzupełniać i monitorować w szerszym 
kontekście prac EASO.

• EASO będzie dalej rozwijać działania w zakresie 
wsparcia specjalnego w postaci ukierunkowanych 
środków dla państw członkowskich posiadających 
określone i szczególne potrzeby w związku 
z wdrażaniem zmienionego dorobku UE 
w dziedzinie azylu (pomoc dostosowana do 
indywidualnych potrzeb, budowanie zdolności, 
relokacja, wsparcie szczególne i szczególny proces 
kontroli jakości). W całym 2014 r. EASO będzie 
udzielać dalszego specjalnego wsparcia Włochom 
zgodnie z planem wsparcia specjalnego dla tego 
państwa członkowskiego. Ponadto, w stosownych 
przypadkach, działaniami w zakresie wsparcia 
specjalnego uzupełnione zostaną działania 
podejmowane w ramach mechanizmu określonego 
w art. 33 rozporządzenia Dublin III.

• W ramach wdrażania zmienionego dorobku 
prawnego UE w dziedzinie azylu, na wniosek 
danego państwa członkowskiego oraz na 
podstawie planu operacyjnego, EASO będzie 
udzielać państwom członkowskim, których 
systemy azylowe znajdują się pod szczególną 
presją, wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, 
angażując w tym celu zespoły wsparcia 
w dziedzinie azylu złożone z ekspertów z państw 
członkowskich lub udzielając innej niezbędnej 
pomocy. W tym kontekście EASO jest gotowy 
do dalszych działań w grecji w oparciu o plan 
działań w dziedzinie migracji i azylu dla 
grecji. W stosownych przypadkach działania 
podejmowane w ramach mechanizmu określonego 
w art. 33 rozporządzenia Dublin III zostaną 
uzupełnione działaniami w zakresie wsparcia 
w sytuacjach nadzwyczajnych.

• EASO będzie dalej rozbudowywać i udoskonalać 
swój system wczesnego ostrzegania i reagowania. 
System ten w pełni wspiera i udoskonala 
„mechanizm wczesnego ostrzegania, gotowości 
i zarządzania kryzysowego” przewidziany na 
mocy art. 33 przekształconego rozporządzenia 
dublińskiego. Zapewnia on:

 – łatwy dostęp do regularnych porównywalnych 
danych ze wszystkich państw członkowskich 
dotyczących najważniejszych zagadnień 
związanych z przepływami i gotowością 
krajową,

 – aktualne i szczegółowe analizy EASO 
sporządzone w oparciu o gruntowną wiedzę na 
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temat różnic i podobieństw między krajowymi 
systemami azylowymi,

 – większą możliwość omawiania przez 
EASO ważnych problemów bezpośrednio 
z zainteresowanymi państwami członkowskimi 
i oferowanie wsparcia dopasowanego do 
potrzeb, zanim problemy przerodzą się 
w kryzys,

 – daleko idącą harmonizację i budowanie 
potencjału w dziedzinie gromadzenia danych, 
oraz

 – analizę poprzez tworzenie i rozwój specjalnych 
sieci.

• EASO rozpocznie działania w zakresie wsparcia 
dla krajów trzecich. W tym zakresie oczekuje 
się, że wysokość budżetu przydzielonego EASO 
umożliwi realizację zadań w dziedzinie wsparcia 
dla państw trzecich w porozumieniu z komisją 
Europejską. Działalność ta będzie obejmowała 
wspomaganie wymiaru zewnętrznego, wspieranie 
partnerstw z państwami trzecimi mających na 
celu wypracowanie wspólnych rozwiązań, na 
przykład poprzez budowanie zdolności i regionalne 
programy ochrony, oraz koordynację działań 
państw członkowskich w zakresie przesiedleń.

• EASO będzie gotowy do odegrania roli w ramach 
potencjalnych inicjatyw dotyczących wspólnego 
rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu przez 
ekspertów z różnych państw członkowskich.

1.6. Ocena zewnętrzna EASO
W 2013 r. komisja Europejska przeprowadziła 
wewnętrzną ocenę EASO. Przedmiotem oceny 
był wpływ EASO na praktyczną współpracę 
w dziedzinie azylu i ogólnie na WESA. Zakres oceny 
był ograniczony, a jej celem było zaproponowanie 
doraźnych działań naprawczych oraz pomoc 
w przygotowaniu ram oceny zewnętrznej, która 
zostanie zlecona przez EASO w 2014 r. zgodnie 
z art. 46 rozporządzenia w sprawie EASO. Wyniki 
oceny wewnętrznej nie były jeszcze dostępne, 
w czasie gdy przyjmowano niniejszy program prac. 
EASO postara się uwzględnić zalecenia wspomnianej 
oceny w toku wdrażania programu prac na rok 2014.

Jak wspomniano powyżej, zgodnie z art. 46 
rozporządzenia w sprawie EASO, ocena zewnętrzna 
zostanie zlecona przez EASO nie później niż 
19 czerwca 2014 r. Jej celem będzie analiza osiągnięć 
EASO z uwzględnieniem zakresu uprawnień 
określonego przez zarząd w porozumieniu z komisją 
w 2013 r. Ocena będzie dotyczyć wpływu EASO na 
praktyczną współpracę w dziedzinie azylu i na WESA, 
z należytym uwzględnieniem postępów poczynionych 
w ramach mandatu EASO. W trakcie oceny zbadana 
zostanie w szczególności ewentualna potrzeba 
zmiany zakresu zadań EASO, w tym skutki finansowe 
takiej zmiany; przedmiotem analizy będzie również 
to, czy struktura zarządzania EASO jest dostosowana 
do wykonywanych przez urząd zadań. W ocenie 
brane są pod uwagę opinie zainteresowanych stron 
zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym.
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2. Przegląd struktury kadrowej 
i budżetowej EASO (1)

2.1. Struktura organizacyjna 
EASO w 2014 r.

Dyrektor wykonawczy zachowuje niezależność 
podczas pełnienia swoich obowiązków i jest 
przedstawicielem prawnym EASO. Dyrektor 
wykonawczy jest, między innymi, odpowiedzialny 
za zarządzanie administracyjne EASO i za wdrażanie 
programu prac oraz decyzje zarządu.

Dyrektora wykonawczego wspierają kierownicy 
działów/centrów, główny księgowy i Biuro Dyrektora 
Wykonawczego. Obecnie EASO składa się z czterech 
działów/centrów:

(1) Wszystkie kwoty i środki związane z zatrudnieniem określone 
w niniejszym rozdziale są uzależnione od zatwierdzenia budżetu 
ogólnego UE na rok 2014 przez władzę budżetową.

• Dział ds. Ogólnych i Administracji (gAAU);

• centrum Informacji, Dokumentacji i Analizy (cIDA);

• centrum Wsparcia Operacyjnego (cOS);

• centrum Szkolenia, Jakości i Wiedzy Fachowej 
(cTQE).

2.2. Przegląd struktury 
kadrowej w 2014 r.

Zgodnie z wieloletnim planem w dziedzinie 
polityki kadrowej na lata 2014–2016 w 2014 r. 
stan zatrudnienia w EASO wzrośnie z 77 do 84 
pracowników. Dodatkowych 8 pracowników, 
których zatrudnienie planuje się na rok 2014, zajmie 
stanowiska w centrach EASO w związku z nowo 
przewidzianymi zadaniami.

Dyrektor 
wykonawczy

Dział ds. Ogólnych 
i Administracji

Dział do Spraw 
Ogólnych

Dział 
Administracji

Centrum Informacji, 
Dokumentacji 

i Analizy

Dział ds. Informacji 
i Dokumentacji

Dział ds. Informacji 
o Krajach 

Pochodzenia

Dział ds. 
Analizy Azylowej

Centrum 
Wsparcia 

Operacyjnego

Dział ds. Wsparcia 
Specjalnego i Wsparcia 

w Sytuacjach 
Nadzwyczajnych

Dział ds. Wymiaru 
Zewnętrznego 
i Przesiedlenia

Centrum Szkolenia, 
Jakości 

i Wiedzy Fachowej

Dział  
ds. Szkolenia

Dział 
Jakości

Biuro Dyrektora 
Wykonawczego

Księgowość, 
Audyt Wewnętrzny 

i Kontrola
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Przewidywana struktura zatrudnienia w 2014 r. 
przedstawia się następująco:

• 35 administratorów, w tym wszyscy kierownicy 
działów i wszyscy pracownicy zajmujący stanowiska 
specjalistów ds. współpracy praktycznej w zakresie 
azylu, a także pracownicy przewidziani do 
awansu; najważniejsze profile stanowisk dla 
pracowników operacyjnych obejmują zwłaszcza 
specjalistów z zakresu informacji, dokumentacji, 
analizy, wsparcia operacyjnego, szkolenia, jakości 
i ekspertów ds. informatyki;

• 14 asystentów ds. zadań pomocniczych;

• 14 oddelegowanych ekspertów krajowych ds. 
współpracy w dziedzinie azylu; oddelegowani 
eksperci krajowi są rekrutowani spośród 
kandydatów posiadających szczególną wiedzę 
fachową w zakresie współpracy operacyjnej 
w dziedzinie azylu w poszczególnych obszarach 
działalności EASO;

• 21 pracowników kontraktowych do zadań 
operacyjnych i administracyjnych w następujących 
kategoriach: 8 pracowników kontraktowych 
w grupie funkcyjnej (gF) IV, 8 pracowników 
w gF III, 3 pracowników w gF II oraz 
2 pracowników kontraktowych w gF I.

W roku 2014 EASO będzie zatrudniać o trzech 
administratorów, jednego asystenta i czterech 
pracowników kontraktowych więcej niż w 2013 r., 
natomiast liczba oddelegowanych ekspertów 
krajowych zmaleje o jednego pracownika.

Stan zatrudnienia według centrów/działów będzie 
przedstawiał się następująco:

Podmiot Pracownicy 
w 2013 r.

Pracownicy 
w 2014 r.

Dyrektor wykonawczy 1 1

Biuro Dyrektora 
Wykonawczego 6 5

Dział ds. Ogólnych  
i Administracji 27 27

Księgowość, Audyt 
Wewnętrzny i Kontrola 2 2

Centrum Informacji, 
Dokumentacji i Analizy 16 do  

określenia (1)

Centrum Wsparcia 
Operacyjnego 12 do  

określenia (1) 

Centrum Szkolenia, 
Jakości i Wiedzy 
Fachowej

13 do  
określenia (1)

OGÓŁEM 77 84

(1) Szczegółowa struktura zatrudnienia według centrów zostanie określona 
po zatwierdzeniu przez władzę budżetową budżetu ogólnego UE  
na rok  2014 i struktury zatrudnienia EASO.

2.3. Budżet EASO na 2014 r.
Projekt budżetu Unii Europejskiej na 2014 r. 
przewiduje kwotę 14 526 000 EUr jako niezbędne 
środki na wydatki operacyjne związane z zadaniami 
określonymi w niniejszym programie prac. W poniższej 
tabeli przedstawiono podział dofinansowania 
z budżetu UE według tytułu wydatków.

Wydatki na 
2014 r.

Dane w EUR
Środki na 

zobowiązania
Środki

na płatności

Tytuł 1 — 
Wydatki na 
personel

6 013 000 6 013 000

Tytuł 2 — 
Wydatki na 
infrastrukturę  
i administracyjne

2 486 000 2 486 000

Tytuł 3 — 
Wydatki 
operacyjne

6 027 000 6 027 000

Wydatki ogółem 14 526 000 14 526 000

Budżet zostanie wykonany zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie EASO i decyzją nr 2 
zarządu w sprawie rozporządzenia finansowego 
mającego zastosowanie do EASO. Zarząd będzie 
informowany o wszelkich istotnych zmianach 
działalności operacyjnej lub o nowych działaniach 
operacyjnych EASO.

Tytuł 1: Wydatki na personel

Tytuł 1 odnosi się do wydatków na personel, 
koszty personelu (np. koszty podróży służbowych) 
i wynagrodzeń. Ze względu na charakter działań 
EASO kilka pozycji kosztów działalności operacyjnej 
można znaleźć w tytule 1. Tytuł 1 obejmuje koszty 
podróży służbowych personelu EASO bezpośrednio 
związanych z działalnością Urzędu, koszty 
pracowników operacyjnych oraz koszty pracowników 
administracyjnych, którzy ułatwiają działania EASO 
dotyczące zespołów wsparcia w dziedzinie azylu, 
posiedzeń ekspertów i szkoleń.

Tytuł 2: Wydatki na infrastrukturę i administracyjne

Tytuł 2 odnosi się do wydatków na infrastrukturę 
i administracyjnych, m.in.:

• najmu budynków i powiązanych kosztów: 
665 000 EUr;

• IcT: 540 000 EUr; należy zauważyć, że tytuł 2 nie 
obejmuje wydatków operacyjnych, m.in. kosztów 
związanych z portalem internetowym, które 
stanowią część tytułu 3 – Wydatki operacyjne;

• kosztów posiedzeń zarządu EASO i innych 
powiązanych wydatków: 326 000 EUr; należy 
zauważyć, że tytuł 2 nie obejmuje kosztów 
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posiedzeń ekspertów w ramach działalności 
operacyjnej ani nie dotyczy forum doradczego, 
które wchodzą w zakres tytułu 3 – Wydatki 
operacyjne;

• tłumaczeń, informacji i publikacji: 300 000 EUr; 
należy podkreślić, że tytuł 2 obejmuje koszty 
komunikacji instytucjonalnej, ale nie obejmuje 
kosztów opublikowania sprawozdań w ramach 
poszczególnych działań operacyjnych, 
np. sprawozdania rocznego na temat sytuacji 
w dziedzinie azylu w UE i sprawozdań dotyczących 

informacji o krajach pochodzenia, które wchodzą 
w zakres tytułu 3 – Wydatki operacyjne;

• doradztwa dotyczącego działalności EASO i jej 
oceny: 200 000 EUr.

Tytuł 3: Wydatki operacyjne

W poniższej tabeli przedstawiono w ogólnym zarysie 
projekt budżetu przewidzianego na poszczególne 
zadania w ramach tytułu III (wydatki wyjaśniono 
szczegółowo w następnych rozdziałach).

Tytuł 3 Wydatki operacyjne 6 027 000

Pozycja 31 Wsparcie na wdrożenie WESA 380 000
3101 Wsparcie horyzontalne na wdrożenie WESA –
3102 Sprawozdanie roczne na temat azylu 130 000
3103 Wczesne ostrzeganie i analiza danych 250 000

Pozycja 32 Wsparcie na rzecz praktycznej współpracy między państwami 
członkowskimi 3 450 000

3201 Wsparcie horyzontalne na rzecz praktycznej współpracy między 
państwami członkowskimi (1) 150 000

3202 Szkolenie EASO 1 450 000
3203 Procesy jakościowe (2) 800 000
3204 Informacje o krajach pochodzenia 600 000
3205 relokacja, przesiedlenie i wymiar zewnętrzny 450 000

Pozycja 33 Wsparcie dla państw członkowskich znajdujących się pod szczególną 
presją 2 047 000

3301 Wsparcie horyzontalne dla państw członkowskich znajdujących się 
pod szczególną presją 150 000

3302 Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych 1 897 000
Pozycja 34 Współpraca z partnerami i zainteresowanymi stronami 150 000
3401 Współpraca z partnerami i zainteresowanymi stronami 150 000

(1) W tym wykaz dostępnych języków.
(2) W tym małoletni bez opieki i handel ludźmi.
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3. Wsparcie stałe

celem wsparcia stałego EASO dla państw 
członkowskich jest pomoc we wdrażaniu WESA 
oraz promowanie i podnoszenie jakości procedur 
i systemów azylowych. Wsparcie to ma na celu 
wspieranie jednolitego wdrażania WESA w całej UE 
i wymianę wspólnej wiedzy i umiejętności, organizacji 
i procedur, informacji, zasobów i najlepszych praktyk. 
Wsparcie stałe EASO obejmuje:
• szkolenie EASO;
• zapewnienie wsparcia na rzecz poprawy jakości 

systemów azylowych państw członkowskich;

• informacje o krajach pochodzenia;

• praktyczną współpracę EASO; oraz

• programy specjalne, obejmujące współpracę 
EASO z państwami członkowskimi i europejskimi 
trybunałami oraz sądami, a także działania 
w zakresie małoletnich bez opieki, listy 
dostępnych języków i współpracy w dziedzinie 
przeciwdziałania handlowi ludźmi.

3.1. Szkolenie EASO
Szkolenie EASO

Program
Cel/cele

celem EASO jest wspieranie państw członkowskich w doskonaleniu i budowaniu 
umiejętności oraz kompetencji pracowników poprzez wspólne szkolenia jakościowe. 
Szkolenia EASO obejmują różne aspekty WESA i mają na celu wspieranie wdrożenia WESA 
poprzez przyczynienie się do wypracowania jednolitego poziomu jakości w całej UE. W tym 
celu EASO stosuje podejście dwutorowe: z jednej strony, opracowuje odpowiednie materiały 
szkoleniowe, z drugiej, organizuje szkolenia dla osób przeprowadzających szkolenia.
W zakresie szkoleń EASO współpracuje z innymi agencjami UE, zwłaszcza z Europejską 
Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych granicach Państw 
członkowskich Unii Europejskiej (Frontex), Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
(FrA) oraz Europejskim kolegium Policyjnym (cEPOL).

Co nowego 
w roku 2014?

EASO zapewni, by opracowywane i aktualizowane w 2014 r. materiały i narzędzia 
szkoleniowe były zgodne ze zmienionym dorobkiem prawnym UE w dziedzinie azylu. W toku 
tego procesu EASO stara się zacieśniać współpracę z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami, zwłaszcza z komisją Europejską i innymi organami UE oraz unijnymi agencjami 
wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, takimi jak Frontex, FrA i cEPOL. Prowadząc 
ścisłą współpracę z UNHcr, EASO poświęci należytą uwagę problemom płci, bezbronności 
i okaleczania żeńskich narządów płciowych. W tym celu zatrudniony zostanie pracownik 
zajmujący się wyłącznie problemami związanymi z płcią i słabszymi grupami społecznymi. 
W całym roku 2014 będą trwały prace nad opracowaniem modułu szkolenia dotyczącego 
płci; Dodatkowo EASO dopilnuje, by tematyka związana z płcią została uwzględniona we 
wszystkich opracowywanych przez Urząd materiałach szkoleniowych.
Na szczeblu UE i międzynarodowym EASO poświęci szczególną uwagę zmianom orzecznictwa.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Przeprowadzenie 12–14 sesji szkoleniowych EASO dla 
120–160 osób przeprowadzających szkolenia, które 
rozpoczynają pracę.

kwartały 
I–IV

Liczba odbytych sesji szkoleniowych dla 
osób przeprowadzających szkolenia.
Liczba przeszkolonych osób.
Poziom zadowolenia uczestników szkoleń.

Przeprowadzenie 3 regionalnych sesji szkoleniowych 
dla osób przeprowadzających szkolenia.

kwartały 
I–IV

Liczba odbytych sesji szkoleniowych dla 
osób przeprowadzających szkolenia.
Poziom zadowolenia uczestników szkoleń.

Zapewnienie wsparcia ekspertów państwom 
członkowskim w zakresie przeprowadzenia szkoleń 
za pomocą platformy e-uczenia się EASO na szczeblu 
krajowym.

kwartały 
I–IV

Liczba modułów szkoleniowych EASO 
przetłumaczonych przez państwa 
członkowskie na unijne języki 
i udostępnionych przez EASO na 
platformie e-uczenia się Urzędu.
Liczba krajowych sesji szkoleniowych 
udostępnionych przez EASO na 
platformie e-uczenia się Urzędu.
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Zaktualizowanie maksymalnie sześciu modułów. kwartały 
I–IV

Liczba modułów zaktualizowanych 
i udostępnionych przez EASO na 
platformie szkoleniowej e-uczenia się 
Urzędu.
Terminy zakończenia aktualizacji 
modułów.

Opracowanie maksymalnie dwóch modułów. kwartały 
I–IV

Liczba uruchomionych modułów 
szkoleniowych.
Liczba modułów opracowanych 
i udostępnionych przez EASO na 
platformie szkoleniowej Urzędu.
Terminy opracowania modułów.

Organizacja dorocznego seminarium dydaktycznego. kwartał IV Liczba osób przeprowadzających 
szkolenia uczestniczących w seminarium 
dydaktycznym.
Poziom zadowolenia uczestników. 

Zorganizowanie maksymalnie dwóch posiedzeń 
krajowych punktów kontaktowych ds. szkolenia EASO. 

kwartały 
II, IV

Liczba uczestników posiedzenia 
krajowych punktów kontaktowych.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzeń.

Organizacja jednego dorocznego posiedzenia grupy 
referencyjnej. 

kwartał IV Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzenia.

Opracowanie maksymalnie dwóch podręczników 
szkoleniowych EASO.

kwartały 
I–IV

Liczba opracowanych podręczników 
szkoleniowych EASO.
korzystanie z podręczników.

Analiza obecnego systemu gromadzenia danych 
o szkoleniach (tzw. „kokpit szkoleniowy”) 
i opracowanie systemu sprawozdawczości w zakresie 
wykorzystania szkoleń EASO na szczeblu UE 
i krajowym w ramach systemu dokumentacji ogólnej 
EASO. 

kwartał II korzystanie z danych na potrzeby 
systemu sprawozdawczości.
korzystanie z wyników analizy obecnych 
szkoleń.

Środki budżetowe 3202 Szkolenie
Zasoby ludzkie centrum Szkolenia, Jakości i Wiedzy Fachowej

3.2. Wsparcie na rzecz poprawy jakości
Wsparcie EASO na rzecz poprawy jakości

Program
Cel/cele

EASO sporządzi mapę procedur, zidentyfikuje najlepsze praktyki i będzie je upowszechniać 
oraz przyczyniać się do ich tworzenia.
W oparciu o analizę potrzeb państw członkowskich EASO będzie pomagać państwom 
członkowskim udoskonalać jakość ich procedur azylowych poprzez opracowywanie 
i udostępnianie praktycznych narzędzi.
W toku tego procesu EASO uwzględni wszelkie istotne źródła informacji, a w razie 
konieczności odbędzie konsultacje z zainteresowanymi stronami.

Co nowego 
w roku 2014?

EASO będzie opracowywać swoje narzędzia i materiały służące poprawie jakości (np. 
podręczniki, wzory dokumentów, listy sprawdzające) z myślą o wspieraniu państw 
członkowskich w procesie wdrażania pakietu przekształconych aktów prawnych w dziedzinie 
azylu w ścisłej współpracy z komisją Europejską.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Organizacja maksymalnie trzech odbywających się 
w ramach współpracy praktycznej tematycznych 
posiedzeń EASO poświęconych tematyce jakości lub 
aspektom funkcjonowania WESA.

kwartały 
I–IV

Liczba posiedzeń.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzenia.
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Identyfikacja i upowszechnianie praktycznych narzędzi, 
w tym systemów monitorowania, służących poprawie 
jakości procesu podejmowania decyzji przez państwa 
członkowskie i innych aspektów funkcjonowania WESA.
Aktualizacja wykazu projektów i inicjatyw na rzecz 
poprawy jakości.

kwartały 
I–IV

Liczba zidentyfikowanych narzędzi 
i mechanizmów na rzecz poprawy 
jakości.
Liczba zaktualizowanych projektów 
i inicjatyw na rzecz poprawy jakości.

Zorganizowanie maksymalnie sześciu warsztatów 
poświęconych praktycznej współpracy EASO dla 
ekspertów wspierających opracowywanie narzędzi 
na rzecz poprawy jakości przydatnych państwom 
członkowskim we wdrażaniu WESA.
Opublikowanie maksymalnie dwóch narzędzi 
służących poprawie procesów jakościowych.

kwartały 
I–IV

Liczba warsztatów dla ekspertów.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
Liczba opracowanych i upowszechnionych 
narzędzi praktycznych.
korzystanie z narzędzi służących 
poprawie procesów jakościowych. 

Środki budżetowe 3203 Procesy jakościowe
Zasoby ludzkie centrum Szkolenia, Jakości i Wiedzy Fachowej 

3.3. Informacje o krajach pochodzenia
Informacje o krajach pochodzenia

Program
Cel/cele

celem EASO jest opracowanie kompleksowego unijnego systemu informacji o krajach 
pochodzenia. cel ten EASO zamierza osiągnąć poprzez poprawę i ujednolicenie 
obowiązujących standardów wspólnie z państwami członkowskimi i komisją Europejską 
w ramach podejścia sieciowego.
W miarę możliwości w swoich pracach EASO będzie korzystać z wiedzy fachowej organizacji 
międzynarodowych, takich jak UNHcr, a także ekspertów wywodzących się ze środowisk 
akademickich i społeczeństwa obywatelskiego.

Co nowego  
w roku 2014?

EASO nadal będzie rozwijać swoje zdolności w zakresie informacji o krajach pochodzenia, 
opierając się na parametrach wykonalności, efektywności i harmonizacji. EASO stworzy i będzie 
koordynować działalność sieci służące wymianie informacji o krajach pochodzenia istotnych na 
szczeblu UE, w tym sieci ekspertów z państw członkowskich. Wspomniane sieci stworzą mapę 
istniejących produktów zapewniających dostęp do informacji o krajach pochodzenia i mogą 
być wykorzystywane do opracowywania materiałów w tym zakresie (np. sprawozdań, arkuszy 
informacyjnych) zgodnie z metodyką EASO dotyczącą informacji o krajach pochodzenia. Wyniki 
prac zrealizowanych w ramach sieci będą publikowane na stronach portalu poświęconego 
informacjom o krajach pochodzenia w ramach systemu dokumentacji ogólnej EASO.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
rozbudowa portalu poświęconego informacjom 
o krajach pochodzenia poprzez podlinkowanie 
krajowych i międzynarodowych baz danych 
zawierających informacje o krajach pochodzenia, 
zamieszczenie słownika pojęć i najczęściej zadawanych 
pytań (FAQ).

kwartały 
I–IV

Liczba dokumentów podlinkowanych do 
portalu.
Liczba baz danych podlinkowanych do 
portalu.
Liczba użytkowników.

Sporządzenie mapy wszystkich dostępnych obecnie 
badań dotyczących informacji o krajach pochodzenia 
i identyfikacja braków w tym zakresie.

kwartały 
I–IV

Liczba i rodzaj zamapowanych 
produktów zapewniających dostęp do 
informacji o krajach pochodzenia.

Ustanowienie maksymalnie pięciu wyspecjalizowanych 
sieci EASO poświęconych praktycznej współpracy 
obejmujących określone kraje pochodzenia 
i zorganizowanie posiedzeń inauguracyjnych każdej sieci.

kwartały 
I–IV

Liczba ustanowionych sieci.
Liczba uczestników w sieci.
Liczba posiedzeń inauguracyjnych.

Ocena prac sieci poświęconych informacjom o krajach 
pochodzenia ustanowionych w 2013 r.

kwartał IV Liczba ocen.
korzystanie z wyników ocen. 

Opracowanie maksymalnie pięciu produktów dotyczących 
informacji o krajach pochodzenia za pośrednictwem sieci 
w oparciu o metodykę EASO dotyczącą sprawozdawczości 
w zakresie informacji o krajach pochodzenia.

kwartały 
I–IV

Liczba i rodzaj produktów dotyczących 
informacji o krajach pochodzenia 
opracowanych za pośrednictwem sieci.
korzystanie z produktów.
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Weryfikacja i udoskonalenie metodyki EASO 
dotyczącej informacji o krajach pochodzenia.

kwartały 
II–III

Zweryfikowana metodyka EASO dotycząca 
informacji o krajach pochodzenia.
korzystanie z wyników weryfikacji.
Stosowanie metodyki EASO dotyczącej 
informacji o krajach pochodzenia.

Organizacja maksymalnie trzech posiedzeń w ramach 
współpracy praktycznej EASO poświęconych 
wybranym tematom istotnym z punktu widzenia sieci.

kwartały 
I–IV

Liczba posiedzeń.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzenia.

Zorganizowanie maksymalnie dwóch strategicznych 
posiedzeń poświęconych informacjom o krajach 
pochodzenia.

kwartały 
II, IV

Liczba posiedzeń.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzenia.

Zorganizowanie maksymalnie dwóch posiedzeń 
i szkoleń dla administratorów portali.

kwartały 
II, IV

Liczba posiedzeń.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzenia.

Sporządzenie maksymalnie dwóch sprawozdań 
EASO dotyczących informacji o krajach pochodzenia 
lub innych produktów związanych z informacjami 
o krajach pochodzenia.

kwartały 
II, IV

Liczba i rodzaj sprawozdań dotyczących 
informacji o krajach pochodzenia.
korzystanie ze sprawozdań dotyczących 
informacji o krajach pochodzenia.

Środki budżetowe 3204 Informacje o krajach pochodzenia
Zasoby ludzkie centrum Informacji, Dokumentacji i Analizy 

3.4. Praktyczna współpraca EASO
Praktyczna współpraca

Program
Cel/cele

EASO zorganizuje działania w zakresie praktycznej współpracy dla państw członkowskich, 
komisji Europejskiej i innych zainteresowanych stron, w tym konferencje, warsztaty, posiedzenia 
ekspertów i wyspecjalizowane sieci mające na celu omówienie różnych istotnych na szczeblu UE 
kwestii związanych z azylem oraz podjęcie działań w tym zakresie (np. w dziedzinie polityki, 
wykładni przepisów UE dotyczących azylu, sytuacji w krajach pochodzenia, najlepszych praktyk, 
przepływów w sytuacji nadzwyczajnej itp.).

Co nowego 
w roku 
2014?

Wszystkie warsztaty EASO dotyczące poszczególnych krajów, prawne i tematyczne, posiedzenia 
ekspertów, konferencje i sieci zostaną przypisane do kategorii współpraca praktyczna i zostaną 
zorganizowane zgodnie z przepisami przekształconych aktów prawnych w dziedzinie azylu 
w ścisłej współpracy z komisją Europejską. Praktyczna współpraca EASO jest koncepcją i metodyką 
opracowaną przy wsparciu jednej z grup roboczych w pierwszych dwóch latach działalności EASO. 
Działania w zakresie praktycznej współpracy są realizowane w oparciu o jednolitą metodykę i mają 
zapewnić rezultaty, które można uzupełniać i monitorować w szerszym kontekście prac EASO.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Przeprowadzenie 37 działań w zakresie praktycznej 
współpracy (1).

kwartały 
I–IV

Liczba działań.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów każdego działania.

(1) Szczegóły poszczególnych działań EASO w obszarze praktycznej 
współpracy i przydzielone na ich realizację środki budżetowe oraz zasoby 
ludzkie opisano w kolejnych rozdziałach niniejszego programu prac. 

3.5. Programy specjalne
Aby wspomagać wdrażanie poszczególnych obszarów 
WESA zgodnie z pakietem przekształconych aktów 
prawnych w dziedzinie azylu, EASO będzie uczestniczyć 

w programach specjalnych i rozwijać ukierunkowane 
działania, na przykład w dziedzinie współpracy z sądami 
i trybunałami, małoletnich bez opieki i handlu ludźmi.
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3.5.1. Współpraca z członkami sądów i trybunałów

Współpraca EASO z sądami i trybunałami

Program
Cel/cele

Aby wspierać pełne i spójne wdrożenie WESA, EASO udziela wsparcia sądom i trybunałom 
państw członkowskich poprzez wspólne opracowywanie materiałów wspierających rozwój 
zawodowy, ożywianie dialogu między sądami i trybunałami UE i państw członkowskich oraz 
organizowanie warsztatów na zaawansowanym poziomie dla członków sądów i trybunałów 
UE i państw członkowskich.
Działania EASO będą przebiegały z poszanowaniem niezależności sądów i trybunałów, będą 
uwzględniały europejskie i krajowe praktyki sądowe i będą skupiały się na instrumentach 
prawnych WESA. Działania będę realizowane we współpracy z komisją Europejską.

Co nowego  
w roku 2014?

W 2014 r. EASO zacieśni swoją współpracę z sądami i trybunałami UE i krajowymi. Urząd 
zorganizuje konferencję z udziałem przedstawicieli sądów i trybunałów UE i państw 
członkowskich, która będzie miała na celu zainicjowanie działań EASO, opublikowanie 
pierwszych materiałów dotyczących rozwoju zawodowego EASO i dalsze ożywianie dialogu 
i współpracy między sądami i trybunałami UE i państw członkowskich.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Przyjęcie dokumentu koncepcyjnego EASO 
dotyczącego wsparcia udzielanego sądom 
i trybunałom państw członkowskich.

kwartał I Przyjęty dokument koncepcyjny.
Liczba sądów i trybunałów 
uczestniczących w procesie.

Zorganizowanie jednej odbywającej się w ramach 
praktycznej współpracy konferencji EASO dla 
członków sądów i trybunałów.

kwartały 
II, III

Zorganizowane konferencje.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów konferencji.

Zorganizowanie jednego dorocznego posiedzenia 
i warsztatów na poziomie zaawansowanym 
poświęconych praktycznej współpracy EASO dla 
członków sądów i trybunałów.

kwartał IV Liczba posiedzeń i warsztatów.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
Liczba sądów i trybunałów 
uczestniczących w działaniach EASO.
korzystanie z wyników dorocznego 
posiedzenia i zaawansowanych 
warsztatów.

Zorganizowanie maksymalnie trzech odbywających 
się w ramach praktycznej współpracy posiedzeń EASO 
poświęconych rozbudowaniu wsparcia EASO dla 
członków sądów i trybunałów.

kwartały 
I–IV

Liczba posiedzeń.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzenia.

Opracowanie i dystrybucja maksymalnie dwóch 
narzędzi wsparcia wśród członków sądów 
i trybunałów. 

kwartały 
I–IV

Liczba opracowanych i dystrybuowanych 
narzędzi wsparcia.
Liczba publikacji.
korzystanie z narzędzi wsparcia.

Środki budżetowe 3202 Szkolenie
Zasoby ludzkie centrum Szkolenia, Jakości i Wiedzy Fachowej
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3.5.2. Działania EASO określone w planie działania w zakresie małoletnich bez opieki

Działania EASO określone w planie działania w zakresie małoletnich bez opieki

Program
Cel/cele

EASO zapewni wsparcie i będzie rozwijać praktyczną współpracę między państwami 
członkowskimi w kwestiach związanych z małoletnimi bez opieki w ramach planu działania 
komisji Europejskiej w zakresie małoletnich bez opieki (2010–2014) i z uwzględnieniem 
ogólnych działań w obszarze ochrony dzieci i ochrony praw dzieci realizowanych, między 
innymi, przez komisję Europejską i FrA. EASO skupi się na określeniu i dopracowaniu kryteriów 
najlepszych praktyk w związku z małoletnimi bez opieki w ramach wdrażania WESA.

Co nowego  
w roku 2014?

W 2014 r. EASO skonsoliduje działania w zakresie podjętych wcześniej kwestii tematycznych 
i będzie wspierać państwa członkowskie w zakresie innych kluczowych problemów 
określonych w planie działania. EASO dokłada starań na rzecz zacieśniania praktycznej 
współpracy i współdziałania z innymi właściwymi grupami ekspertów, oprócz instytucji UE, 
zwłaszcza komisji Europejskiej i innych unijnych agencji i organów, takich jak cEPOL, FrA, 
Frontex i Europejski Urząd Policji (Europol).

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Zorganizowanie dorocznej konferencji dotyczącej 
praktycznej współpracy w zakresie problemu 
małoletnich bez opieki.

kwartał IV Liczba i rodzaj uczestników.
korzystanie z rezultatów konferencji.

Zorganizowanie maksymalnie czterech odbywających 
się w ramach praktycznej współpracy tematycznych 
posiedzeń dotyczących problemu małoletnich bez 
opieki.

kwartały 
I–IV

Liczba posiedzeń.
Liczba i rodzaj uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzeń.

Opracowanie i opublikowanie dokumentu 
dotyczącego poszukiwania członków rodziny.

kwartały 
I–IV

Opracowany i opublikowany dokument 
dotyczący poszukiwania członków rodziny.
korzystanie z dokumentu dotyczącego 
poszukiwania członków rodziny.

Ocena i uaktualnienie podręcznika na temat 
szacowania wieku.

kwartały 
I–II

Oceniony i zaktualizowany podręcznik na 
temat szacowania wieku.
korzystanie z wyników oceny.

Środki budżetowe 3203 Procesy jakościowe
Zasoby ludzkie centrum Szkolenia, Jakości i Wiedzy Fachowej

3.5.3. Handel ludźmi

Działania EASO na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi

Program
Cel/cele

EASO podejmuje wysiłki na rzecz wspierania realizacji Strategii UE na rzecz wyeliminowania 
handlu ludźmi na lata 2012–2016 i jej spójnego wdrożenia.

Co nowego w 
roku 2014?

EASO uwzględni tematykę handlu ludźmi we wszystkich swoich działaniach i będzie działać 
na rzecz zapewnienia spójności polityki w tym zakresie.

Działalność

Działalność EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Udział w działaniach koordynujących pracę 
unijnych agencji wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych oraz w innych formach współpracy na 
rzecz zapobiegania handlowi ludźmi i walki z nim.

kwartały 
I–IV

Liczba wspólnych posiedzeń z udziałem 
przedstawicieli EASO.
Liczba wspólnych działań.
korzystanie z rezultatów posiedzenia.

Zorganizowanie jednego odbywającego się w ramach 
współpracy praktycznej posiedzenia ekspertów 
dotyczącego handlu ludźmi z udziałem przedstawicieli 
państw członkowskich i komisji Europejskiej.

kwartał I Liczba posiedzeń.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzenia.

Środki budżetowe 3203 Procesy jakościowe
Zasoby ludzkie centrum Szkolenia, Jakości i Wiedzy Fachowej
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3.6. Przyjmowanie
Systemy i warunki przyjmowania

Program
Cel/cele

EASO rozpocznie budowanie wewnętrznych zdolności w zakresie systemów 
i warunków przyjmowania w państwach członkowskich i określi swoją rolę, 
uwzględniając dostępną wiedzę w tej dziedzinie oraz badania prowadzone 
w tym zakresie w ramach Europejskiej Sieci migracyjnej. 

Co nowego w roku 2014? Opracowanie strategii EASO dotyczącej roli wspierającej Urzędu 
w odniesieniu do systemów i warunków przyjmowania w państwach 
członkowskich zgodnie z pakietem przekształconych aktów prawnych 
w dziedzinie azylu.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Opracowanie strategii EASO w odniesieniu do 
systemów przyjmowania.

kwartał IV Opracowana strategia dotycząca roli 
EASO w odniesieniu do systemów 
przyjmowania.

Zorganizowanie jednego odbywającego się w ramach 
współpracy praktycznej posiedzenia ekspertów 
dotyczącego systemów i warunków przyjmowania.

kwartał II Zorganizowane posiedzenie.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzenia.

Środki budżetowe 3301 Wsparcie horyzontalne dla państw 
członkowskich znajdujących się pod szczególną presją

Zasoby ludzkie centrum Wsparcia Operacyjnego

3.7. Wykaz dostępnych języków EASO
Wykaz dostępnych języków EASO

Program
Cel/cele

EASO zapewni państwom członkowskim możliwość skorzystania z wszystkich języków 
dostępnych w innych państwach członkowskich poprzez publikację wykazu dostępnych 
języków.

Co nowego w roku 
2014?

Przegląd i aktualizacja wykazu dostępnych języków.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Przeprowadzenie przeglądu i aktualizacji wykazu 
dostępnych języków.

kwartały 
I–IV

Liczba przeglądów i aktualizacji.
korzystanie z wyników aktualizacji.
korzystanie z wykazu dostępnych 
języków przez państwo członkowskie.

Pozycja w budżecie 3301 Wsparcie horyzontalne dla państw 
członkowskich znajdujących się pod szczególną presją

Zasoby ludzkie centrum Wsparcia Operacyjnego
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4. Wsparcie specjalne

System wczesnego ostrzegania i gotowości EASO 
może zasygnalizować potrzebę udzielenia wsparcia 
specjalnego na rzecz systemów azylowych państw 
członkowskich. Proces ten wymaga zastosowania 
szczególnych środków wsparcia zapewniających 
państwom członkowskim lepszą gotowość i jakość 
procedur azylowych w kontekście WESA. W całym 
2014 r. EASO będzie udzielać dalszego specjalnego 
wsparcia Włochom zgodnie z planem wsparcia 
specjalnego dla tego państwa członkowskiego. 
Ponadto, w stosownych przypadkach, działaniami 

w zakresie wsparcia specjalnego uzupełnione zostaną 
działania podejmowane w ramach mechanizmu 
określonego w art. 33 rozporządzenia Dublin III.

Wsparcie specjalne obejmuje:

• wsparcie dostosowane do potrzeb;

• budowanie zdolności; oraz

• relokację.

4.1. Wsparcie dostosowane do potrzeb i budowanie zdolności
Wsparcie dla państw członkowskich znajdujących się w szczególnej potrzebie

Program
Cel/cele

EASO opracuje działania mające na celu zapewnienie pomocy państwom członkowskim, 
których systemy azylowe i przyjmowania wymagają szczególnego wsparcia.
EASO opracuje ramy EASO służące wspieraniu systemów azylowych i przyjmowania państw 
członkowskich.

Co nowego 
w roku 2014?

Zapewnienie działań w zakresie budowania zdolności na rzecz wzmocnienia krytycznych 
obszarów w państwach członkowskich znajdujących się w potrzebie, z uwzględnieniem 
konieczności wdrożenia przekształconego pakietu azylowego w ramach WESA.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Zapewnienie państwom członkowskim posiadającym 
szczególne potrzeby dostosowanego do potrzeb 
wsparcia mającego na celu wzmocnienie ich zdolności 
w zakresie zarządzania systemami azylowymi.

kwartały 
I–IV

Liczba wdrożonych planów wsparcia 
specjalnego.
ramy czasowe, w jakich EASO jest 
w stanie przekazywać wsparcie 
specjalne.
Poziom zadowolenia państw 
członkowskich z działań w ramach 
wsparcia specjalnego.

Opracowanie ram EASO służących wspieraniu 
systemów azylowych i przyjmowania państw 
członkowskich.

kwartał IV Opracowane ramy wsparcia EASO.

Środki budżetowe 3302 Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych
Zasoby ludzkie centrum Wsparcia Operacyjnego



20 — PrOgrAm PrAc EASO  NA rOk 2014

4.2. Relokacja
Wspieranie działań w zakresie relokacji na szczeblu UE i krajowym

Program
Cel/cele

EASO będzie wspierać, ułatwiać i koordynować wymianę informacji i najlepszych praktyk 
w zakresie relokacji w granicach UE.

Co nowego 
w roku 2014?

Opracowanie – zgodnie z konkluzjami rady w sprawie wspólnych ram prawdziwej i praktycznej 
solidarności – nowej metodyki i narzędzi realizacji działań w zakresie relokacji w granicach 
UE na rzecz państw członkowskich, których systemy azylowe znajdują pod szczególną presją, 
między innymi, poprzez mieszane przepływy migracyjne i zgodnie z komunikatem komisji 
Europejskiej w sprawie solidarności wewnątrz UE (cOm(2011) 835 final).

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Opracowanie metodyki i narzędzi relokacji w oparciu 
o doświadczenia wyniesione z realizacji projektu 
pilotażowego dotyczącego wewnątrzunijnej relokacji 
z malty (Eurema) i różnych dwustronnych działań 
w zakresie relokacji.

kwartały 
I–IV

Liczba opracowanych metodyk 
i narzędzi.
korzystanie z metodyk i narzędzi.

Udział w dorocznym forum ds. relokacji, w tym 
przekazanie danych. 

kwartał III Ilość i rodzaj przekazanych danych.
korzystanie z przekazanych danych.

Wspieranie ewentualnych działań relokacji na 
szczeblu UE.

kwartały 
I–IV

Ilość i rodzaj zrealizowanych działań.

Zorganizowanie maksymalnie dwóch odbywających 
się w ramach praktycznej współpracy posiedzeń 
ekspertów z udziałem przedstawicieli państw 
członkowskich, komisji Europejskiej, UNHcr 
i międzynarodowej Organizacji ds. migracji (IOm).

kwartały 
II, IV

Liczba posiedzeń.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzeń.

Środki budżetowe 3205 relokacja, przesiedlenie i wymiar zewnętrzny
Zasoby ludzkie centrum Wsparcia Operacyjnego
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5. Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym EASO 
państwa członkowskie mogą liczyć na pomoc 
w sytuacjach nadzwyczajnych. O wsparcie do EASO 
mogą zwrócić się państwa członkowskie znajdujące 
się pod szczególną presją.

Na podstawie planu działań w dziedzinie migracji 
i azylu dla grecji EASO będzie kontynuować swoje 
działania w grecji w ramach fazy drugiej planu 
operacyjnego EASO.

EASO w pełni wykorzystuje swój mandat do 
wspierania państw członkowskich znajdujących się 
pod szczególną presją i do prowadzenia współpracy 
w tym zakresie z właściwymi organami, takimi jak 
Frontex. W stosownych przypadkach działania 
podejmowane w ramach mechanizmu określonego 
w art. 33 rozporządzenia Dublin III zostaną 
uzupełnione działaniami wsparcia w sytuacjach 
nadzwyczajnych.

5.1. Rezerwa interwencyjna w dziedzinie azylu
Ustanowienie i utrzymywanie rezerwy interwencyjnej w dziedzinie azylu EASO

Program
Cel/cele

EASO będzie utrzymywać w gotowości zespół ekspertów, tak by zapewnić sobie efektywną rezerwę 
interwencyjną w dziedzinie azylu. Wykaz ekspertów będzie uaktualniany na bieżąco. EASO będzie 
ponadto utrzymywać stały kontakt z krajowymi punktami kontaktowymi rezerwy interwencyjnej 
we wszystkich kwestiach istotnych dla zespołów wsparcia w dziedzinie azylu oraz będzie udzielać 
pomocy w zakresie wszelkich problemów dotyczących warunków angażowania tych zespołów.

Co nowego 
w roku 2014?

W 2014 r. EASO przeanalizuje ponadto najlepsze praktyki oraz narzędzia UE i międzynarodowe 
w zakresie korzystania z pomocy ekspertów.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Zorganizowanie maksymalnie dwóch 
dorocznych posiedzeń krajowych punktów 
kontaktowych rezerwy interwencyjnej 
w dziedzinie azylu.

kwartał II Liczba posiedzeń.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów dorocznego posiedzenia.

Środki budżetowe 3301 Wsparcie horyzontalne dla państw członkowskich 
znajdujących się pod szczególną presją

Zasoby ludzkie centrum Wsparcia Operacyjnego

5.2. Grecja
Wsparcie EASO dla Grecji

Program
Cel/cele

EASO przekaże grecji wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych na wniosek tego kraju. 
Wszystkie działania wspierające EASO określono w planie operacyjnym dla grecji fazy II 
(PO II), który obejmuje okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. EASO będzie 
zarządzać pracami 70 wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów prowadzonymi 
przez 55 zespołów wsparcia w dziedzinie azylu w grecji w latach 2013–2014.

Co nowego 
w roku 2014?

można się spodziewać ewentualnych zmian PO II na wniosek grecji.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
rozpoczęcie prac zespołów wsparcia w dziedzinie 
azylu i zainicjowanie innych działań wsparcia w grecji 
zgodnie z PO II.

kwartały 
I–IV

Liczba zespołów wsparcia w dziedzinie azylu.
Liczba innych środków wsparcia.
Poziom zadowolenia grecji z działań 
realizowanych w ramach wsparcia 
w sytuacjach nadzwyczajnych.

Środki budżetowe 3302 Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych
Zasoby ludzkie centrum Wsparcia Operacyjnego
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5.3. Gotowość do wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych
Wsparcie dla państw członkowskich, których systemy azylowe znajdują się pod szczególną presją

Program
Cel/cele

EASO opracuje kompleksowe procedury operacyjne i metodyki na potrzeby wsparcia 
w sytuacjach nadzwyczajnych w uzupełnieniu procedur i metodyk określonych na potrzeby 
stosowania mechanizmu przewidzianego w art. 33 rozporządzenia Dublin III. 

Co nowego 
w roku 2014?

Opracowanie strategii dotyczącej udzielania w przyszłości przez EASO państwom 
członkowskim znajdującym się pod szczególną presją wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. 
Szczególna uwaga zostanie poświęcona zapewnieniu efektywnego dostępu do procedur 
azylowych osobom potrzebującym ochrony międzynarodowej.
Ważne miejsce zajmie również współpraca operacyjna na rzecz ujednolicenia działań 
w zakresie wsparcia z agencją Frontex i innymi zainteresowanymi stronami.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Procedury oceny współpracy w sytuacjach 
nadzwyczajnych.

kwartały 
I–IV

Liczba ocenionych procedur.
korzystanie z rezultatów ocen.

Zorganizowanie maksymalnie dwóch warsztatów 
poświęconych praktycznej współpracy z udziałem 
przedstawicieli państw członkowskich, komisji 
Europejskiej w celu przygotowania procedur oceny 
i opracowania strategii wsparcia w sytuacjach 
nadzwyczajnych. 

kwartały 
II, IV

Liczba posiedzeń.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
Liczba opracowanych i ocenionych 
procedur.

Środki budżetowe 3302 Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych
Zasoby ludzkie centrum Wsparcia Operacyjnego
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6. Wsparcie w zakresie informacji i analizy

Posiadanie dokładnych i aktualnych informacji 
o bieżących i potencjalnych przepływach osób 
ubiegających się o azyl do i wewnątrz UE oraz 
wiarygodnych informacji na temat tego, jak 
poszczególne kraje radzą sobie z tymi przepływami 
w ramach systemów krajowych, jest niezbędnym 
warunkiem uzyskania ogólnego obrazu sytuacji 
pod względem azylu w UE, a także jak najlepszego 
przygotowania państw członkowskich i umożliwienia 
EASO niesienia skutecznej pomocy tam, gdzie jest 
ona potrzebna.

W 2014 r. EASO będzie rozbudowywać swój system 
dokumentacji dotyczącej systemów azylowych 
i organizacji ds. azylu państw członkowskich oraz 
stanu faktycznego i prawnego w poszczególnych 
krajach i na szczeblu UE. W ramach tego systemu 
dokumentacji ogólnej EASO zainicjuje działania 
na rzecz stworzenia bazy danych orzecznictwa 
zawierającej wyroki sądów UE i krajowych 
nawiązujące do przepisów UE w dziedzinie azylu.

EASO opracuje również we współpracy z grupą 
ds. Danych Statystycznych funkcjonujący system 
gromadzenia i analizy danych i będzie wykorzystywać 
powstałą w ten sposób sieć do gromadzenia 
informacji zwrotnych i wniosków dotyczących 
udoskonaleń.

Nowe rozporządzenie Dublin III przewiduje 
dodatkowe kompetencje dla EASO. Te nowe 
zadania wymagają znacznego zwiększenia środków 
przeznaczonych przez EASO na realizację celów 
w tym obszarze. Artykuł 33 nowego rozporządzenia 
dublińskiego przewiduje odegranie przez EASO 
kluczowej roli w tworzeniu mechanizmu wczesnego 
ostrzegania, gotowości i zarządzania kryzysowego.

Ponadto przegląd ogólnej sytuacji w obszarze azylu 
i funkcjonowania wspólnego europejskiego systemu 
azylowego zapewni roczne sprawozdanie EASO na 
temat sytuacji w dziedzinie azylu w UE.

6.1. System dokumentacji EASO
System dokumentacji EASO

Program
Cel/cele

celem EASO jest opracowanie systemu dokumentacji dotyczącej organizacji systemów 
azylowych państw członkowskich oraz stanu faktycznego, prawnego i orzecznictwa na 
szczeblu krajowym i UE zgodnie z pakietem przekształconych aktów prawnych w dziedzinie 
azylu.
W ramach tego systemu dokumentacji ogólnej EASO zainicjuje działania na rzecz stworzenia 
bazy danych orzecznictwa zawierającej wyroki sądów UE i krajowych związane z przepisami 
UE w dziedzinie azylu.

Co nowego 
w roku 2014?

EASO będzie nadal rozbudowywać ten system, między innymi poprzez rozpoczęcie prac nad 
bazą orzecznictwa.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
regularne gromadzenie danych dotyczących 
systemów azylowych państw członkowskich.

kwartały 
I–IV

Liczba państw członkowskich 
przekazujących dane, o które wnioskuje 
EASO.
Harmonogram przekazywania danych.

Podjęcie działań na rzecz stworzenia bazy danych 
orzecznictwa zawierającej wyroki sądów UE 
i krajowych nawiązujące do unijnych przepisów 
w dziedzinie azylu.

Wybranie i upowszechnienie istotnego orzecznictwa 
europejskiego i krajowego. 

kwartały 
I–IV

Osiągnięcie poszczególnych etapów 
tworzenia bazy danych orzecznictwa.
Liczba orzeczeń sądów krajowych lub UE 
wybranych i upowszechnionych.
korzystanie z bazy danych orzecznictwa.

Środki budżetowe 3103 Wczesne ostrzeganie i analiza danych
Zasoby ludzkie centrum Informacji, Dokumentacji i Analizy
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6.2. Roczne sprawozdanie na temat sytuacji w dziedzinie azylu w UE
Roczne sprawozdanie na temat sytuacji w dziedzinie azylu w UE

Program
Cel/cele

celem EASO jest zapewnienie każdego roku krajowym i unijnym decydentom oraz 
zainteresowanym stronom kompleksowego przeglądu sytuacji w dziedzinie azylu w UE. 
Prace nad sprawozdaniem są zsynchronizowane z pracami nad rocznym sprawozdaniem 
komisji Europejskiej w sprawie imigracji i azylu.

Co nowego 
w roku 2014?

roczne sprawozdanie na temat sytuacji w dziedzinie azylu będzie zawierało przegląd 
najważniejszych analiz systemu wczesnego ostrzegania i gotowości, funkcjonowania WESA 
i stanu prawnego oraz polityki przygotowany na podstawie danych i informacji uzyskanych 
w ramach sieci EASO, zwłaszcza od Dyrekcji generalnej do Spraw Wewnętrznych, Eurostatu, 
państw członkowskich, UNHcr, agencji Frontex i innych organizacji międzynarodowych 
i pozarządowych.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Przygotowanie, przyjęcie i opublikowanie rocznego 
sprawozdania EASO na temat sytuacji w dziedzinie 
azylu w UE.

kwartał II Przyjęte i opublikowane sprawozdanie 
roczne.
Liczba zainteresowanych stron 
przekazujących informacje na potrzeby 
sprawozdania rocznego.
korzystanie ze sprawozdania rocznego.

Środki budżetowe 3102 Sprawozdanie roczne na temat azylu
Zasoby ludzkie centrum Informacji, Dokumentacji i Analizy
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6.3. System wczesnego ostrzegania i gotowości
System wczesnego ostrzegania i gotowości

Program
Cel/cele

EASO ma na celu zapewnienie państwom członkowskim, komisji Europejskiej, radzie Unii 
Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu dokładnych i aktualnych informacji oraz analiz 
dotyczących przepływu osób ubiegających się o azyl do i wewnątrz Unii Europejskiej oraz 
o zdolnościach państw członkowskich w zakresie reagowania na nie.
W tym celu EASO będzie współpracować z Dyrekcją generalną do Spraw Wewnętrznych, 
Eurostatem, Fronteksem i innymi partnerami instytucjonalnymi oraz zainteresowanymi 
stronami.
System wczesnego ostrzegania i gotowości EASO będzie stanowić wsparcie mechanizmu 
wczesnego ostrzegania, gotowości i zarządzania kryzysowego przewidzianego w art. 33 
przekształconego rozporządzenia Dublin III.

Co nowego w 
roku 2014?

regularne gromadzenie i analiza danych w celu ostrzegania o nowych lub zmieniających 
się przepływach i w celu zdobycia informacji o zdolności państw członkowskich do 
poradzenia sobie z tymi przepływami. gromadzenie i analiza danych odbywa się w oparciu 
o zestaw wskaźników jakościowych i ilościowych. Sporządzenie kwartalnych i miesięcznych 
sprawozdań dotyczących ogólnej sytuacji pod względem azylu w UE i sprawozdań ad hoc 
dotyczących istotnych doraźnych problemów.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
regularne gromadzenie danych od państw 
członkowskich w ramach systemu dokumentacji 
ogólnej EASO.

kwartały 
I–IV

Liczba państw członkowskich 
przekazujących dane, o które 
wnioskowano.
Harmonogram przekazywania danych.

Sporządzanie regularnych sprawozdań (miesięcznych 
i kwartalnych).

kwartały 
I–IV

Liczba sprawozdań.
częstotliwość przygotowywania 
sprawozdań.
korzystanie ze sprawozdań.

Sporządzenie sprawozdań ad hoc. kwartały 
I–IV

Liczba sprawozdań.
korzystanie ze sprawozdań.

Zorganizowanie dwóch posiedzeń grupy ds. Danych 
Statystycznych.

kwartały 
II, IV

Liczba posiedzeń.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzenia.

koordynacja działań związanych z systemem 
wczesnego ostrzegania i gotowości z innymi 
najważniejszymi zainteresowanymi stronami.

kwartały 
I–IV

Liczba działań opracowanych wspólnie 
z innymi kluczowymi zainteresowanymi 
stronami.
Liczba i rodzaj kluczowych 
zainteresowanych stron uczestniczących 
w działaniach.

Środki budżetowe 3103 Wczesne ostrzeganie i analiza danych
Zasoby ludzkie centrum Informacji, Dokumentacji i Analizy
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7. Wsparcie dla państw trzecich

W roku 2014 EASO uzyska możliwość realizowania 
ukierunkowanych działań na rzecz urzeczywistnienia 
wymiaru zewnętrznego WESA. Działania w ramach 
wsparcia dla krajów trzecich będą miały charakter 
techniczny i będą realizowane w celu ułatwienia 

współpracy operacyjnej między państwami 
członkowskimi a państwami trzecimi w ramach 
unijnej polityki stosunków zewnętrznych. Inicjatywy 
te będą rozwijane w porozumieniu z komisją 
Europejską.

7.1. Przesiedlenie
Działania EASO w zakresie przesiedlenia

Program
Cel/cele

rolą EASO będzie koordynacja wymiany informacji i innych działań dotyczących przesiedlenia 
podejmowanych przez państwa członkowskie we współpracy z UNHcr i międzynarodową 
Organizacją ds. migracji.
celem EASO jest wzmocnienie roli UE w tym zakresie z myślą o zaspokojeniu potrzeb 
uchodźców w państwach trzecich w zakresie ochrony międzynarodowej oraz o okazaniu 
solidarności z państwami przyjmującymi.

Co nowego 
w roku 2014?

EASO opracuje metodykę i narzędzia służące wzmocnieniu zdolności państw członkowskich 
w zakresie przesiedlania uchodźców.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Dalsze opracowywanie metodyk i narzędzi 
wzmacniania zdolności państw członkowskich 
w zakresie przesiedleń uchodźców i przyczynienie 
się do zapewnienia bieżącej oceny i udoskonalenia 
wspólnego programu przesiedleń UE.

kwartały 
I–IV

Liczba opracowanych metodyk 
i narzędzi.
Wykorzystywanie metodyk i narzędzi.

Zorganizowanie jednego posiedzenia ekspertów 
ds. praktycznej współpracy z udziałem państw 
członkowskich, komisji Europejskiej, UNHcr, 
międzynarodowej Organizacji ds. migracji i innych 
istotnych partnerów.

kwartał III Zorganizowanie dorocznego posiedzenia 
ekspertów
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzenia.

Środki budżetowe 3205 relokacja, przesiedlenie i wymiar zewnętrzny
Zasoby ludzkie centrum Wsparcia Operacyjnego
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7.2. Wymiar zewnętrzny
Działania EASO w zakresie wymiaru zewnętrznego

Program
Cel/cele

EASO będzie podejmować wysiłki na rzecz wspierania realizacji wymiaru zewnętrznego 
WESA w porozumieniu z komisją Europejską i w ramach unijnej polityki stosunków 
zewnętrznych.

Co nowego 
w roku 2014?

EASO przygotuje projekt swojej strategii wymiaru zewnętrznego i uwzględni ją 
w wieloletnim programie działań na lata 2014–2016.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Zorganizowanie odbywających się w ramach 
praktycznej współpracy warsztatów EASO 
poświęconych kwestiom związanym ze strategią 
wymiaru zewnętrznego EASO.

kwartał I Zorganizowane warsztaty.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów warsztatów.

rozpoczęcie wdrażania strategii wymiaru 
zewnętrznego EASO uwzględnionej w wieloletnim 
programie prac na lata 2014–2016.

kwartał I Liczba działań zrealizowanych 
na podstawie strategii wymiaru 
zewnętrznego.

Wspieranie budowania zdolności systemów azylowych 
i przyjmowania państw trzecich sąsiadujących z UE, 
zwłaszcza zdolności do zapewnienia skutecznej 
ochrony.

kwartały 
I–IV 

Liczba uczestniczących państw trzecich.
Liczba i rodzaj zrealizowanych działań 
w zakresie wsparcia.

Wspieranie państw trzecich sąsiadujących z UE z myślą 
o zaspokojeniu potrzeb uchodźców w państwach 
trzecich w zakresie ochrony międzynarodowej oraz 
okazaniu solidarności z państwami przyjmującymi.

kwartały 
II–IV

Liczba uczestniczących państw trzecich.
Liczba i rodzaj zrealizowanych działań 
wspierających.

Wsparcie realizacji regionalnych programów ochrony 
i innych działań istotnych dla zapewnienia trwałych 
rozwiązań w państwach trzecich.

kwartały 
III–IV

Liczba regionalnych programów ochrony, 
na rzecz których przekazano wsparcie.
Liczba i rodzaj zrealizowanych działań 
w zakresie wsparcia.

Środki budżetowe 3205 relokacja, przesiedlenie i wymiar zewnętrzny
Zasoby ludzkie centrum Wsparcia Operacyjnego
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8. ramy i sieć EASO

kontekst działania EASO można przedstawić 
w następujący sposób:

CZŁONKOWIE 
ZARZĄDU KOMISJA 

EUROPEJSKA

RADA UE

PARLAMENT 
EUROPEJSKI

ORGANY UE

EUROPEJSKA 
SŁUŻBA 
DZIAŁAŃ 

ZEWNĘTRZNYCH

ORGANIZACJE 
MIĘDZYNARODOWE

SPOŁECZEŃSTWO 
OBYWATELSKIE

ŚRODOWISKO 
AKADEMICKIE

WYSOKI 
KOMISARZ 
NARODÓW 

ZJEDNOCZONYCH 
DS. UCHODŹCÓW

PRACOWNICY 
SĄDÓW 

I TRYBUNAŁÓW

PAŃSTWA 
O STATUSIE

OBSERWATORÓW/
PAŃSTWA

STOWARZYSZONE

EASO

8.1. Zarząd
Zarząd jest organem zarządzającym i planującym 
EASO. Najważniejsze zadania zarządu określono 
w art. 29 rozporządzania w sprawie EASO. Należą 
do nich powołanie dyrektora wykonawczego 
i uchwalanie programu prac, budżetu i sprawozdań 
rocznych EASO. Zarząd odpowiada za zapewnienie 
efektywnego wykonywania przez EASO 
obowiązków Urzędu. W skład zarządu wchodzi 
po jednym przedstawicielu z każdego państwa 

członkowskiego – z wyjątkiem Dani, która ma 
status państwa obserwatora – dwóch członków 
z komisji Europejskiej i jeden członek bez prawa 
głosu reprezentujący UNHcr. Wszyscy członkowie 
zarządu są mianowani na podstawie swojego 
doświadczenia, odpowiedzialności zawodowej 
i wysokich kompetencji w dziedzinie azylu. Dania jest 
zapraszana na wszystkie posiedzenia zarządu i inne 
istotne posiedzenia w charakterze obserwatora.



PrOgrAm PrAc EASO  NA rOk 2014 — 29

W związku z powyższym w skład zarządu wchodzi 
29 pełnoprawnych członków, 1 członek bez prawa 
głosu (UNHcr) i 1 państwo o statusie obserwatora.

Zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w 2013 r. 
państwa stowarzyszone (Islandia, Liechtenstein, 
Norwegia i Szwajcaria) są zapraszane do udziału 
w obradach w charakterze obserwatorów.

Frontex jest zapraszany do czynnego udziału 
w niektórych obradach zarządu, zwłaszcza dotyczących 
sytuacji w dziedzinie azylu w UE, systemu wczesnego 
ostrzegania i gotowości oraz sytuacji w grecji.

W 2014 r. EASO planuje trzy posiedzenia zarządu 
z możliwością zwołania dodatkowych posiedzeń – 
o ile będą niezbędne – na wniosek prezesa lub jednej 
trzeciej członków.

Zarząd EASO

Program
Cel/cele

celem EASO jest zagwarantowanie dalszego skutecznego i sprawnego wykonywania zadań 
przez zarząd jako organ zarządzający i planujący EASO.

Co nowego 
w roku 2014?

Państwa stowarzyszone będą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu w charakterze 
obserwatorów zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w 2013 r.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Trzy posiedzenia zarządu z możliwością zwołania 
dodatkowych posiedzeń na wniosek prezesa lub 
jednej trzeciej członków – o ile będą niezbędne.

kwartały 
II–IV

Liczba posiedzeń.
Liczba uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzenia.

Środki budżetowe 2306 Wydatki administracyjne na posiedzenia 
wewnętrzne i zewnętrzne

Zasoby ludzkie Biuro Dyrektora Wykonawczego

8.2. Sieć współpracy EASO

8.2.1. Współpraca z Parlamentem 
Europejskim, Radą Unii Europejskiej 
i Komisją Europejską

Jako zdecentralizowany organ regulacyjny UE 
posiadający własną strukturę zarządzania EASO 
prowadzi swoje działania w ramach polityki i struktury 
instytucjonalnej UE. W tym kontekście konstytucyjna 
odpowiedzialność za dziedzinę azylu spoczywa na 
europejskim komisarzu do spraw wewnętrznych. 
W związku z tym wszystkie działania realizowane 
przez EASO wymagają ścisłej współpracy z komisją 
Europejską. W 2014 r. EASO zwróci się do komisji 
Europejskiej o zaopiniowanie poszczególnych 
dokumentów wymagających przyjęcia uchwałą 
zarządu EASO zgodnie z właściwymi przepisami 
rozporządzania w sprawie EASO. W całym 2014 r. 
odbywać się będą regularne posiedzenia na wszystkich 
szczeblach oraz wideokonferencje z Dyrekcją 
generalną do Spraw Wewnętrznych poświęcone 
tematyce związanej z polityką. Ponadto w 2014 r. 
EASO będzie koordynować przygotowywanie własnych 
sprawozdań z komisją Europejską. Sprawozdania 
EASO i ESm (np. sprawozdanie roczne EASO) będą 
opracowywane w oparciu o te same dane otrzymane 
od państw członkowskich w odniesieniu do pełnego 
zakresu informacji podlegających sprawozdawczości. 
EASO będzie uczestniczyć w posiedzeniach krajowych 
punktów kontaktowych ESm i jej komitetu sterującego 
oraz w odpowiednich posiedzeniach tematycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym 
EASO Urząd prześle swój roczny program prac 
i roczne sprawozdanie z działalności Parlamentowi 
Europejskiemu, radzie Unii Europejskiej 
i komisji Europejskiej. Dyrektor wykonawczy jest 
regularnie proszony o składanie sprawozdań 
radzie ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych w odniesieniu do WESA. Ponadto 
dyrektor wykonawczy ma obowiązek przedstawienia 
Parlamentowi Europejskiemu programu prac EASO, 
jak również określonych informacji na tematy 
związane z działalnością Urzędu.

W roku 2014 EASO będzie udzielać wsparcia w zakresie 
wieloletnich ram finansowych i nowych ustaleń 
dotyczących finansowanie UE w dziedzinie azylu 
i migracji. W tym zakresie Urząd będzie przekazywał 
informacje dotyczące priorytetów operacyjnych UE 
i określonych priorytetów państw członkowskich, które 
można by uwzględnić w ramach funduszy celowych.

EASO będzie wypełniać swoją instytucjonalną rolę 
w kontekście mechanizmu określonego w art. 33 
rozporządzenia Dublin III, podejmując działania 
i informując właściwe zainteresowane instytucje na 
poszczególnych etapach funkcjonowania mechanizmu.

8.2.2. Współpraca z UNHCR i innymi 
organizacjami międzynarodowymi

Przy wykonywaniu swoich zadań EASO ściśle 
współpracuje z Wysokim komisarzem Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców 
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(UNHcr) i innymi odpowiednimi organizacjami 
międzynarodowymi i międzyrządowymi.

Jeżeli chodzi o UNHcr, EASO prowadzi bliską 
współpracę z tym organem i angażuje go we 
wszystkich dziedzinach określonych w rozporządzeniu 
w sprawie EASO. W 2013 r. doszło do podpisania 
ustaleń roboczych między EASO i UNcHr. Na tej 
podstawie w 2014 r. nastąpi zacieśnienie współpracy, 
w szczególności w zakresie szkolenia, procesów 
jakościowych, małoletnich bez opieki, przesiedleń, 
zewnętrznego wymiaru wspólnego europejskiego 
systemu azylowego oraz wsparcia specjalnego  
i w sytuacjach nadzwyczajnych. kontynuowana będzie 
zorganizowana współpraca. UNHcr uczestniczy 
w posiedzeniach zarządu EASO w charakterze członka 
bez prawa głosu i w stosownych przypadkach będzie 
zapraszany na posiedzenia grup roboczych. Ponadto 
należy podkreślić, że w 2014 r. swoją działalność 
będzie kontynuować stałe biuro łącznikowe UNHcr 
z EASO z siedzibą na malcie.

W roku 2014 EASO będzie również utrzymywać 
bliski kontakt z innymi ważnymi organizacjami 
międzynarodowymi i międzyrządowymi działającymi 
w dziedzinie azylu, takimi jak: rada Europy, 
konferencja dyrektorów generalnych służb 
imigracyjnych (gDISc), konsultacje międzyrządowe 
w sprawie migracji (Igc) i międzynarodowa 
Organizacja ds. migracji (IOm). Jeżeli chodzi o radę 
Europy i IOm, EASO będzie prowadzić regularną 
wymianę opinii i wspierać pracę tych organów. co 
się tyczy gDISc, EASO będzie aktywnie uczestniczyć 
w jej pracach, biorąc udział w kilku konferencjach 
i warsztatach gDISc, natomiast w ramach regularnej 
wymiany listów z ISg, EASO będzie regularnie 
zapraszany do udziału w pracach kilku grup 
roboczych Igc, a dyrektor wykonawczy EASO otrzyma 
zaproszenie do udziału w pełnej rundzie Igc.

8.2.3. Współpraca z agencjami UE 
i agencjami wymiaru sprawiedliwości

Sieć agencji UE

Będąc członkiem międzyagencyjnej sieci koordynacji, 
EASO ściśle współpracuje z innymi agencjami UE. 
W 2014 r. działania skupią się na wymianie metod 
pracy i najlepszych praktyk w obszarze administracji 
i spraw ogólnych, zwłaszcza w zakresie wyników 
działalności, budżetu i zarządzania zadaniowego oraz 
konfliktu interesów.

W 2014 r. EASO będzie w dalszym ciągu wdrażać, we 
współpracy z komisją Europejską, wspólne podejście 
w zakresie zdecentralizowanych agencji UE i plan 
działania w tym obszarze.

EASO będzie uczestniczyć w odpowiednich 
inicjatywach organizowanych w 2014 r. w ramach 
sieci działań i międzyagencyjnej Sieci Prawnej (IALN), 
do której Urząd przystąpił formalnie w 2013 r.

Sieć agencji wymiaru sprawiedliwości

EASO uczestniczy również we współpracy 
międzyagencyjnej w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, wspólnie 
z Fronteksem, Agencją Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, Europolem, Eurojustem, agencją cEPOL, 
Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi 
w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa 
i Sprawiedliwości (eu-LISA), Europejskim centrum 
monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EmcDDA), 
Europejskim Instytutem ds. równości kobiet 
i mężczyzn i Europejskim Urzędem ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF).

W 2014 r. EASO przejmie przewodnictwo w sieci 
i zorganizuje jedno posiedzenie szefów agencji 
wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowo odbędą się 
maksymalnie cztery spotkania grupy kontaktowej 
ds. wymiaru sprawiedliwości i wydarzenia 
towarzyszące. W 2014 r. działalność sieci skupi się na 
wymianie informacji związanych z tematyką istotną 
dla wymiaru sprawiedliwości w celu wdrażania 
wspólnego podejścia w zakresie zdecentralizowanych 
agencji UE i wykorzystania możliwości koordynacji 
działań w kontekście wieloletnich programów 
w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Frontex

Na podstawie ustaleń roboczych podpisanych 
przez Frontex i EASO we wrześniu 2012 r. obecna 
współpraca będzie kontynuowana w 2014 r. Frontex 
i EASO zacieśnią współpracę w zakresie programów 
szkoleniowych, inicjatyw na rzecz poprawy 
jakości i informacji o krajach pochodzenia, a także 
programów wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, 
na przykład na rzecz grecji. Frontex i EASO zacieśnią 
współpracę między swoimi działami analitycznymi 
w zakresie systemu wczesnego ostrzegania 
i gotowości. EASO będzie współdziałać z Fronteksem 
na rzecz wdrożenia odpowiednich środków 
w obszarze wymiaru zewnętrznego w 2014 r. Frontex 
i EASO będą prowadzić współpracę w ramach działań 
dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, między 
innymi za pośrednictwem swoich forów doradczych. 
W 2014 r. EASO będzie nadal członkiem forum 
doradczego agencji Frontex.

Agencja Praw Podstawowych (FRA)

FrA i EASO będą zacieśniać współpracę w 2014 r. 
zgodnie z ustaleniami roboczymi podpisanymi przez 
obie agencje w czerwcu 2013 r. FrA i EASO będą 
nadal dzielić się informacjami, zapewniając dane 
przydatne w działalności badawczej i wymieniając 
się metodykami badań i gromadzenia danych. 
Obie organizacje będą kontynuować współpracę 
w dziedzinie szkoleń. W 2014 r. będą nadal 
współdziałać w zakresie wzajemnych działań 
konsultacyjnych.
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Europol

W 2014 r. Europol i EASO będą rozwijać współpracę, 
w szczególności w zakresie systemu wczesnego 
ostrzegania i gotowości oraz w obszarze handlu 
ludźmi i małoletnich bez opieki. Współpraca obejmie 
również szkolenia, np. w dziedzinie wykrywania 
przestępczości zorganizowanej w zakresie 
podrabiania lub fałszowania dokumentów składanych 
wraz z wnioskiem o udzielenie azylu, a także 
wymianę doświadczeń z forum doradczym EASO 
i udoskonalanie metod konsultacyjnych.

CEPOL

cEPOL i EASO będą dalej rozwijać współpracę 
w zakresie wymiany metodyki szkolenia, a ponadto 
Urząd jest otwarty na współpracę w ramach 
programów wymiany funkcjonariuszy policji. EASO 
będzie uczestniczyć w ewentualnych szkoleniach 
cEPOL w zakresie nielegalnej imigracji i handlu ludźmi.

Eurojust

EASO i Eurojust będą utrzymywać wzajemne kontakty 
i relacje, zwłaszcza za pośrednictwem kanałów 
współpracy w dziedzinach wymiaru sprawiedliwości 
i spraw wewnętrznych.

Sieć agencji wymiaru sprawiedliwości

Program
Cel/cele

W 2014 r. dojdzie do dalszego zacieśnienia współpracy międzyagencyjnej w dziedzinie 
wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany informacji związanych 
z tematyką istotną dla wymiaru sprawiedliwości na rzecz wdrażania wspólnego podejścia 
w zakresie zdecentralizowanych agencji UE i wykorzystania możliwości koordynacji działań 
w kontekście wieloletnich programów w obszarze wymiaru sprawiedliwości. 

Co nowego 
w roku 2014?

W 2014 r. EASO będzie przewodniczyć sieci agencji wymiaru sprawiedliwości.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Zorganizowanie dorocznego posiedzenia szefów 
agencji wymiaru sprawiedliwości.

kwartał IV Zorganizowane doroczne posiedzenie 
szefów agencji wymiaru sprawiedliwości.
Liczba uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzenia.

Zorganizowanie maksymalnie trzech posiedzeń grupy 
kontaktowej ds. wymiaru sprawiedliwości lub innych 
wydarzeń z jej udziałem.

kwartały 
I–IV

Liczba zorganizowanych posiedzeń lub 
wydarzeń.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzeń lub 
wydarzeń.

Środki budżetowe 2306 Wydatki administracyjne na posiedzenia 
wewnętrzne i zewnętrzne

Zasoby ludzkie Biuro Dyrektora Wykonawczego

8.2.4. Współpraca ze środowiskiem 
akademickim oraz z członkami 
sądów i trybunałów

EASO poświęca szczególną uwagę relacjom ze 
środowiskiem akademickim i członkami europejskich 
trybunałów i sądów.

W 2014 r. środowisko akademickie będzie 
uczestniczyć w pracach EASO za pośrednictwem 
różnych forów, w tym poprzez działania związane 
z opracowywaniem szkoleń. Środowisko akademickie 
będzie nadal odgrywać szczególną rolę w forum 
doradczym i na posiedzeniach ekspertów.

W 2014 r. EASO oraz członkowie trybunałów 
i sądów będą ściśle ze sobą współpracować, 
między innymi za pośrednictwem Europejskiego 

Stowarzyszenia Sędziów Orzekających w Sprawach 
Uchodźców (EArLJ) i jego Europejskiej kapituły oraz 
w ramach Stowarzyszenia Europejskich Sędziów 
Administracyjnych (AEAJ).

Działania rozwijane w 2014 r. określono szczegółowo 
w sekcji 3.5.1.

8.3. Forum doradcze
Forum doradcze stanowi mechanizm wymiany 
informacji i gromadzenia wiedzy EASO 
i odpowiednich zainteresowanych stron. Od 
dwóch lat EASO pogłębia swoje relacje ze 
społeczeństwem obywatelskim i zasięga opinii 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego w wielu 
kwestiach. W roku 2014, zgodnie z kalendarzem 
konsultacji EASO na rok 2014, EASO będzie nadal 
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konsultować się z właściwymi organizacjami 
w określonych kwestiach, posługując się kryteriami 
wyboru nakreślonymi w planie operacyjnym forum 
doradczego. EASO będzie również konsultować się 
ze społeczeństwem obywatelskim podczas całej 
fazy opracowywania programu prac na rok 2015, 
sprawozdania rocznego i innych dokumentów, 
stosując szereg narzędzi, które jak dotąd uznano za 
odpowiednie i skuteczne.

W 2014 r. EASO opracuje swoją platformę 
e-konsultacji, która jest rozwinięciem podstrony 
poświęconej konsultacjom znajdującej się na 
stronie internetowej EASO. Platforma będzie 

wykorzystywana do celów konsultacji internetowych 
i komunikowania się ze społeczeństwem 
obywatelskim. Internet nadal będzie głównym 
narzędziem konsultacji ze społeczeństwem 
obywatelskim. Na podstawie doświadczeń zebranych 
w ciągu dwóch pierwszych lat funkcjonowania 
platformy internetowej zorganizowane zostaną 
określone działania w zakresie konsultacji dla grup 
docelowych, na przykład pracowników trybunałów 
i sądów. W oparciu o doświadczenia uzyskane 
w latach 2012 i 2013, w IV kwartale 2014 r. 
EASO zorganizuje konferencję przewidzianą dla 
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz 
posiedzenie plenarne.

Działania forum doradczego EASO

Program
Cel/cele

EASO będzie uczestniczyć w dialogu z odpowiednimi organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wymiany wiedzy fachowej i doświadczeń.

Co nowego 
w roku 2014?

EASO będzie poszukiwać obszarów współpracy z wybranymi organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i stworzy platformę e-konsultacji.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
EASO będzie konsultować się z odpowiednimi 
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. 

kwartały 
I–IV

Liczba i rodzaj przeprowadzonych 
konsultacji.
Liczba organizacji, z którymi 
przeprowadzono konsultacje.
Liczba odpowiedzi otrzymanych 
w ramach konsultacji.
korzystanie z wyników konsultacji.

Zorganizowanie dorocznego posiedzenia forum 
doradczego.

kwartał IV Zorganizowane posiedzenie plenarne.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzenia 
plenarnego.

Udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w odbywającej się w ramach praktycznej współpracy 
dorocznej konferencji EASO poświęconej problemowi 
małoletnich bez opieki.

kwartał IV Liczba uczestników reprezentujących 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego.

Stworzenie platformy e-konsultacji. kwartał IV Uruchomienie platformy e-konsultacji.
Liczba konsultacji zainicjowanych za 
pośrednictwem platformy e-konsultacji.
Liczba odpowiedzi otrzymanych 
w ramach konsultacji.
Wykorzystanie wyników konsultacji.

Środki budżetowe 3401 Współpraca z partnerami i zainteresowanymi 
stronami

Zasoby ludzkie Biuro Dyrektora Wykonawczego
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9. Administracja EASO

9.1. Zarządzanie zasobami 
ludzkimi

Planuje się, że w roku 2014 stan zatrudnienia wzrośnie 
do 84 osób. Przybędzie 8 dodatkowych pracowników, 
którzy zostaną zatrudnieni w pierwszej połowie 2014 r.

W 2013 r. po raz pierwszy przeprowadzono roczną 
ocenę wyników pracowników. W 2014 r. EASO 
dokona „profesjonalizacji” swojej wewnętrznej 
polityki handlowej i zarządzania kadrami, np. poprzez 
ocenę i weryfikację umiejętności pracowników oraz 
działania szkoleniowe.

9.2. Zarządzanie finansami
EASO będzie wnioskować o środki w sposób racjonalny 
i zrównoważony, zapewniając skuteczną i efektywną 
kontrolę wydatków, tak by we właściwy sposób 
wywiązywać się ze swoich obecnych i potencjalnych 
zadań wymaganych prawodawstwem, z należytym 
uwzględnieniem możliwych ograniczeń budżetowych 
w przyszłości. Aby lepiej zarządzać swoją wydajnością, 
EASO będzie kontynuować wysiłki na rzecz stopniowego 
wprowadzenia budżetowania zadaniowego od zera 
w sposób dopasowany do potrzeb.

Jeżeli chodzi o dochody EASO, oprócz środków UE 
zapisanych w budżecie ogólnym UE, przewiduje się, 
że umowy podpisane z krajami stowarzyszonymi 
stworzą ramy ich udziału w finansowaniu działalności 
EASO, począwszy od 2014 r.

Jeżeli chodzi o wydatki EASO, zasadnicza uwaga 
będzie w dalszym ciągu skupiała się na zapewnieniu 
optymalnego wykorzystania dostępnych środków 
finansowych zgodnie z zasadami gospodarności, 
wydajności i skuteczności, a także prawidłowości. W tym 
zakresie wydatkowanie środków będzie się odbywać 
w sposób zapewniający ścisłe przestrzeganie przepisów 
UE i zasad obowiązujących w EASO. rozporządzenie 
finansowe EASO zostanie zmienione w zakresie 
wymaganym przepisami nowego rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do agencji UE. 
Dodatkowym uzupełnieniem ram normatywnych będą 
decyzje EASO, o ile będą wymagane, w tym decyzje 
dotyczące zwrotu wydatków zaangażowanych lub 
zaproszonych ekspertów.

9.3. Zarządzanie zamówieniami
W następstwie ustanowienia kilku wieloletnich 
zobowiązań prawnych w 2013 r., w szczególności 
w zakresie projektów o znaczeniu strategicznym 
dla EASO, szczególna uwaga zostanie poświęcona 
racjonalnemu zarządzaniu dotacjami i zamówieniami 
związanymi z tymi zobowiązaniami.

9.4. Zarządzanie projektami IT 
Ważne miejsce zajmować będzie sektor IcT, który 
jest istotny dla wzmocnienia roli EASO wobec państw 
członkowskich w zakresie stosowania i testowania 
oprogramowania związanego z usługami w zakresie 
azylu, a także szkolenia użytkowników tego 
oprogramowania. Ponadto niezbędne będą dalsza 
konsolidacja i poprawa ciągłości działalności w zakresie 
IcT i infrastruktury teleinformatycznej, ponieważ 
liczba użytkowników (z EASO i państw członkowskich) 
oprogramowania i jego złożoność będą nieustannie rosły.

W 2014 r. systemy teleinformatyczne EASO zostaną 
w pełni zautomatyzowane i znacznie wzrośnie stopień 
ich dostępności. Pomoc techniczna będzie poddawana 
kontroli za pomocą procedur. Zapewniona zostanie 
ponadto nadmiarowość usług teleinformatycznych. 
Istotne będzie mierzenie zadowolenia klientów. Należy 
ponadto zapewnić pełną nadmiarowość systemów 
i infrastruktury, a usługi powinny być przyjazne dla 
użytkownika i powszechnie dostępne. Niezbędne jest 
zapewnienie rozwoju systemów i oprogramowania 
z myślą o bieżącym zaspokajaniu potrzeb użytkowników 
i uporządkowaniu standardowych procesów EASO 
za pomocą metodycznych aplikacji i przydatnych 
raportów. Wreszcie należy wprowadzić nowy obszar 
badań, tak by umożliwić pracownikom IcT wykrywanie 
słabych punktów i jeszcze wnikliwiej badać możliwości 
udoskonalenia systemów IcT – z zachowaniem środków 
bezpieczeństwa – tak by służyły one pracownikom EASO 
i realizacji celów jego misji.

Przeprowadzone zostaną analizy ryzyka w zakresie 
następujących najważniejszych obszarów działalności 
administracyjnej IcT: pomocy technicznej, 
administrowania systemem, rozwoju systemu 
i oprogramowania, zarządzenia projektami, 
przywracania gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji 
nadzwyczajnej i tworzenia kopii zapasowych danych. 
Następnie wdrożone zostaną okresowy przegląd, 
procedury aktualizacji i tworzenia oprogramowania, 
procesy działań i pomiary w świetle wyników analizy 
ryzyka. Oczekuje się również zewnętrznego wsparcia 
konsultacyjnego i przeprowadzenia testów zewnętrznych 
w celu zsynchronizowania i porównania wewnętrznych 
ustaleń z najnowszymi trendami w obszarach IcT. 
Przeprowadzone zostaną analizy ryzyka systemów 
oprogramowania i rozpoczną się przygotowania do testu 
penetracyjnego.

W 2014 r. głównym przedmiotem zainteresowania 
sektora IcT będą:

• system zarządzania dokumentami;

• wprowadzenie norm i zasad bezpieczeństwa;

• plan przywrócenia gotowości do pracy po 
wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej;
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• plan ciągłości działania;

• przygotowania do utworzenia awaryjnego 
informatycznego centrum operacyjnego;

• przygotowanie harmonogramu testów 
bezpieczeństwa informatycznego.

9.5. Komunikacja
EASO będzie kontynuować swoje działania w zakresie 
komunikacji z obywatelami podejmowane w latach 
2012–2013 w celu propagowania roli, wartości, 
działań i pracy agencji, kierując się zasadami opisanymi 
w strategii komunikacyjnej Urzędu. Działalność 
komunikacyjna EASO będzie miała ponadto na celu 
zacieśnianie praktycznej współpracy między państwami 
członkowskimi. główny kanał komunikacyjny EASO, czyli 
strona internetowa Urzędu (http://www.easo.europa.
eu), zostanie uzupełniony innymi kanałami EASO w celu 
podkreślenia jego głównych przesłań:

• wsparcie to nasza misja;

• stosowanie solidarności w praktyce;

• wspólne wartości, jakość i solidarność;

• wartość dodana dla UE i jej państw członkowskich.

Najważniejsze przesłania EASO będą w czytelny sposób 
przekazywane za pośrednictwem kilku kanałów, 
aby zapewnić jak najszersze ich upowszechnienie, 
a tym samym wzmocnić ich legitymizację. głównym 
narzędziem działań komunikacyjnych będzie strona 
internetowa EASO. Urząd będzie poszukiwać 
sposobów dalszego rozbudowania swojej strony 
internetowej z uwzględnieniem informacji zwrotnych 
od użytkowników i przy zachowaniu najlepszych 
praktyk stosowanych w odniesieniu do podobnych 
stron. Pozostałe kanały obejmują:

• prasę i media audiowizualne;

• udział w wydarzeniach (takich jak dni otwarte UE, 
wysłuchania publiczne i inne ważne wydarzenia 
polityczne);

• prezentacje i wystawy na temat pracy i działań EASO;

• publikacje i sprawozdania;

• comiesięczny biuletyn EASO;

• komunikaty prasowe; oraz

• codzienne wyciągi prasowe (do użytku 
wewnętrznego).

Działania komunikacyjne EASO

Program
Cel/cele

Upowszechnianie i propagowanie roli, wartości, działalności i pracy agencji zgodnie ze 
strategią komunikacyjną EASO.
EASO skupi się na swoich zadaniach w zakresie ułatwiania, koordynowania i wzmacniania 
praktycznej współpracy między państwami członkowskimi w wielu obszarach związanych z azylem.

Co nowego 
w roku 2014?

EASO zaktualizuje swoją strategię komunikacyjną, zapewni upowszechnianie swojej 
identyfikacji wizualnej i rozwój dalszych funkcji swojej strony internetowej.

Działalność

Działania EASO w 2014 r. Kiedy Wskaźniki
Opublikowanie przynajmniej dziewięciu 
wydań biuletynu EASO.

kwartały I–IV Liczba wydań biuletynu EASO.

Zorganizowanie jednego spotkania 
informacyjnego, dotyczącego sieci dla 
rzeczników prasowych odpowiedzialnych za 
sprawy wewnętrzne.

kwartały 
III–IV

Zorganizowane spotkanie.
Liczba uczestników.
Poziom zadowolenia uczestników.
korzystanie z rezultatów posiedzenia.

Aktualizacja strategii komunikacyjnej EASO. kwartały I–II Przyjęta zaktualizowana strategia 
komunikacyjna.

Wzrost liczby subskrybentów biuletynu. kwartały I–IV Procentowy wzrost liczby subskrybentów 
biuletynu.

Opublikowanie przynajmniej ośmiu 
komunikatów prasowych.

kwartały I–IV Liczba komunikatów prasowych.
korzystanie z komunikatów prasowych.

monitorowanie doniesień prasowych dotyczących 
EASO i zamieszczanie najważniejszych artykułów 
na stronie internetowej.

kwartały I–IV Liczba pozycji w archiwum prasowym.
Liczba artykułów zamieszczonych na stronie 
internetowej.

Udostępnianie codziennych wewnętrznych 
wyciągów prasowych.

kwartały I–IV Liczba codziennych wewnętrznych wyciągów 
prasowych.

Udzielenie przynajmniej sześciu wywiadów 
prasowych na wysokim szczeblu. 

kwartały I–IV Liczba wywiadów prasowych udzielonych na 
wysokim szczeblu.

Zapewnienie najwyższej jakości publikacji 
EASO i ich tłumaczeń.

kwartały I–IV Uzyskanie wysokiej jakości publikacji EASO i ich 
tłumaczeń.

http://www.easo.europa.eu
http://www.easo.europa.eu
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Zapewnienie pełnego upowszechnienia 
identyfikacji wizualnej EASO. 

kwartały I–IV Stosowanie identyfikacji wizualnej EASO.

Zwiększenie liczby odwiedzających stronę 
internetową EASO.

kwartały I–IV Procentowy wzrost liczby odwiedzających stronę 
internetową EASO.

Zapewnienie terminowych odpowiedzi na 
pytania otrzymywane od obywateli i prasy.

kwartały I–IV Szybkość udzielenia odpowiedzi na pytania.
korzystanie z odpowiedzi.

Sprawne zarządzanie informacyjną skrzynką 
pocztową EASO.

kwartały I–IV Liczba próśb i odpowiedzi.
Szybkość odpowiedzi na prośby.
korzystanie z informacyjnej skrzynki pocztowej 
EASO.

Środki budżetowe 2309 koszty administracyjne tłumaczeń pisemnych i ustnych
2310 Publikacje administracyjne
2311 komunikacja

Zasoby ludzkie Biuro Dyrektora Wykonawczego

9.6. Systemy kontroli 
wewnętrznej i zarządzania

9.6.1. Wdrażanie przez EASO wspólnego 
podejścia w sprawie agencji 
zdecentralizowanych

W 2014 r. EASO będzie nadal wdrażać wspólne 
podejście w zakresie zdecentralizowanych agencji UE 
i plan działań w tej dziedzinie, który przyjęto w 2012 r.

mimo że EASO znajduje się w początkowej fazie 
działalności, zrealizował już szereg celów wspólnego 
podejścia i plan działania, inicjując poszczególne 
działania w poprzednich latach.

Ponadto w 2014 r. EASU skupi swoją uwagę na:

• problemie konfliktu interesów;

• działaniach naprawczych wynikających 
z przeprowadzonej oceny;

• przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym;

• budżetowaniu i zarządzaniu zadaniowym.

9.6.2. Systemy kontroli wewnętrznej 
i realizacja zaleceń Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego i Służby 
Audytu Wewnętrznego 

W dniu 23 listopada 2012 r. zarząd EASO przyjął 
standardy kontroli wewnętrznej na rzecz skutecznego 
zarządzania (1).

(1) W odniesieniu do EASO obowiązują następujące standardy kontroli 
wewnętrznej na rzecz efektywnego zarządzania: 1. misja; 2. Wartości 
etyczne i organizacyjne; 3. Struktura zatrudnienia i mobilność; 4. Ocena 
i rozwój personelu; 5. cele i wskaźniki skuteczności działania; 6. Proces 
zarządzania ryzykiem; 7. Struktura działalności; 8. Procesy i procedury; 
9. Nadzór nad procesami zarządzania; 10. ciągłość działania; 11. Zarządzanie 
dokumentami; 12. Informacja i komunikacja; 13. rachunkowość 
i sprawozdawczość finansowa; 14. Ocena działalności; 15. Ocena systemów 
kontroli wewnętrznej; 16. Zdolności w zakresie audytu wewnętrznego.

W dniach 20–24 maja i 21–25 października 2013 r. 
Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadził 
pierwszą kontrolę zewnętrzną w EASO. kierując 
się zaleceniami pokontrolnymi, EASO wprowadził 
działania naprawcze, zwłaszcza w zakresie wykonania 
budżetu i procedur rekrutacji.

W 2014 r. EASO będzie kontynuować 
dostosowywanie swoich działań i procesów do 
zaleceń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Ponadto w dniach 7 i 8 listopada 2012 r. i 11–19 
kwietnia 2013 r. w EASO pojawiła się Służba Audytu 
Wewnętrznego komisji Europejskiej, by przeprowadzić 
własną ocenę EASO. Na podstawie oceny EASO 
opracował plan działań w zakresie standardów kontroli 
wewnętrznej, którego realizacja rozpoczęła się w 2013 r. 
Ponadto zarząd uchwalił kompleksowy strategiczny plan 
audytu wewnętrznego na lata 2014–2016.

Zgodnie z planem działania w zakresie standardów 
kontroli wewnętrznej i strategicznym planem audytu 
wewnętrznego na lata 2014–2016 w 2014 r. EASO 
wzmocni wdrażanie standardów kontroli wewnętrznej 
poprzez realizację następujących działań:

• ustanowienie kodeksu etycznego;

• wypracowanie ram corocznej oceny i rozwoju 
personelu;

• rozszerzenie zastosowania wskaźników 
skuteczności działania;

• wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem;

• wzmocnienie systemu zarządzania projektami IT;

• stworzenie ram ciągłości działania.
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10.   Załączniki
10.1.   Zamówienia publiczne i zobowiązania prawne EASO w 2014 r.

Działalność 
operacyjna

Działania 
określone 

w programie 
prac

Przedmiot 
zamówienia

Wartość 
zamówienia

Rodzaj 
zamówienia

Procedura 
udzielenia

zamówienia
Termin 

Współpraca 
z partnerami 
i zainteresowa-
nymi stronami

Sekcja  
8.3

Zorganizowanie 
wydarzenia 
dla forum 
doradczego 
i związane z tym 
usługi

150 000 EUR Zamówienia 
na określone 
usługi

Zamówienia 
ramowe EASO: 
EASO/2013/113 
EASO/2013/116 
EASO/2013/117 
EASO/2013/121

kwartał III

Szkolenia Sekcja
3.1 

Usługi wsparcia 
IT na rzecz 
budowania 
modułu 
szkoleniowego 
EASO faza 2

130 000 EUr Umowa 
ramowa na 
usługi

Procedura 
otwarta

kwartał I

Szkolenia Sekcja
3.1

Usługi 
hostingowe 
na potrzeby 
platformy 
szkoleniowej 
EASO faza 2

120 000 EUR Umowa 
ramowa na 
usługi

Procedura 
otwarta

kwartał I

Szkolenia Sekcja
3.1

Zakup bazy 
danych na 
potrzeby szkoleń 
EASO faza 1

60 000 EUR Zamówienie 
publiczne 
na dostawy 
i usługi

Procedura 
negocjacyjna 
w ramach 
zamówienia 
o niskiej 
wartości

kwartał I

Specjalne 
programy 

Sekcja
3.5.1

Profesjonalne 
nagłośnienie 
na potrzeby 
konferencji 
członków sądów 
i trybunałów 
w Luksemburgu

15 000 EUR Bezpośrednie 
zamówienie 
na usługi

Procedura 
negocjacyjna 
w ramach 
zamówienia 
o niskiej 
wartości

kwartał II

Specjalne 
programy 

Sekcja
3.5.1

catering dla 
uczestników 
konferencji 
członków sądów 
i trybunałów 
w Luksemburgu

15 000 EUR Bezpośrednie 
zamówienie 
na usługi

Procedura 
negocjacyjna 
w ramach 
zamówienia 
o niskiej 
wartości

kwartał II

Informacje 
o krajach 
pochodzenia

Sekcja
3.3

Usługi IT 
w zakresie 
utrzymania 
i rozwoju portalu 
informacji 
o krajach 
pochodzenia

150 000 EUR Zamówienia 
na określone 
usługi

Umowa 
ramowa 
EASO/2013/101

kwartał II

System 
wczesnego 
ostrzegania 
i gotowości

Sekcja
6.3

Licencje na 
oprogramowanie

150 000 EUR Zamówienia 
na określone 
dostawy

Umowa 
ramowa komisji 
Europejskiej 
(DIGIT) 
SAcHA II

kwartał I
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10.2.     Publikacje i dokumenty EASO do przetłumaczenia  
w 2014 r.

Publikacja Liczba języków

1. Program prac EASO na rok 2014 24
2. roczne sprawozdanie z działalności EASO 24
3. Budżet EASO 24
4. roczne sprawozdanie na temat sytuacji w dziedzinie azylu w UE 5
5. Dwa sprawozdania lub produkty dotyczące informacji o krajach pochodzenia 5
6. Dwa profesjonalne narzędzia rozwoju zawodowego EASO dla członków sądów 

i trybunałów.
5

7. Dwa narzędzia procesów jakościowych EASO 5
8. Podręcznik na temat szacowania wieku 5
9. Dokument dotyczący poszukiwania członków rodziny 5
10. Do dwóch modułów szkoleniowych EASO 1
11. Do czterech aktualizacji modułów szkoleniowych EASO 1
12. Broszura szkoleniowa EASO 1
13. Dwa podręczniki szkoleniowe EASO 1





Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu

Program prac EASO na rok 2014

Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej

2013 — 37 str. — 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-9243-041-2
doi:10.2847/11411

JAK OTRZYMAĆ PUBLIKACJE UE

Publikacje bezpłatne:
• jeden egzemplarz:

w EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)
• kilka egzemplarzy (lub mapy, plakaty):

w przedstawicielstwach Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/represent_pl.htm) 
w delegaturach Unii Europejskiej w krajach poza UE: (http://eeas.europa.eu/delegations/
index_pl.htm) 
kontaktując się z Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm) 
lub dzwoniąc pod numer 00 800 6 7 8 9 10 11 (numer bezpłatny w całej UE) (*).

(*) Informacje są udzielane nieodpłatnie, większość połączeń również jest bezpłatna (niektórzy operatorzy, hotele lub telefony  
publiczne mogą naliczać opłaty).

Publikacje płatne:
• w EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)

Płatne subskrypcje:
• u dystrybutorów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm)

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_pl.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_pl.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_pl.htm
http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm
http://bookshop.europa.eu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm
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