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1. OGÓLNE

ZASADY WYBORU PROJEKTÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ FINANSOWANE W RAMACH
PROGRAMU

INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA:
DEPARTAMENT UNII EUROPEJSKIEJ I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ MSW
INSTYTUCJA DELEGOWANA:
WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE, MINISTERSTWO ADMINISTRACJI
CYFRYZACJI

I

Instytucja Odpowiedzialna - Departament Unii Europejskiej i Współpracy
Międzynarodowej MSW - odpowiada za przygotowanie i zarządzanie Programem
Wieloletnim oraz Programami Rocznymi. Program Wieloletni (obejmujący lata 2008 – 2013)
oraz Programy Roczne (na każdy rok) są akceptowane przez Komisję Europejską. Program
Wieloletni powstaje w oparciu o wytyczne strategiczne przyjęte przez Komisję Europejską,
określające ramy interwencji Funduszu. Programy Roczne bazują na Programie Wieloletnim i
stanowią jego uszczegółowienie.
Instytucja Odpowiedzialna deleguje część obowiązków na Władzę Wdrażającą
Programy Europejskie zgodnie z porozumieniem precyzującym podział zadań pomiędzy tymi
instytucjami.
W oparciu o decyzję z dnia 19 grudnia 2007 r. z późn. zm. ustanawiającą zasady
wykonania decyzji ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 20082013 wyróżnia się dwa następujące sposoby postępowania w zakresie projektów:
1. Instytucja Odpowiedzialna działa jako awarding body (ma wtedy miejsce otwarta
procedura konkursowa);
2. Instytucja Odpowiedzialna działa jako executing body (występuje wtedy jako
instytucja wdrażająca, a realizator projektu, instytucja publiczna, zidentyfikowana jest na
etapie Programu Rocznego). Procedura executing body ma miejsce w sytuacji, gdy występuje
monopol de jure lub uzasadniona ze względów bezpieczeństwa.
Zasady wyboru projektów w przypadku obydwu procedur pozostają w zgodności z
systemem zarządzania i kontroli dla tego funduszu.
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INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA JAKO AWARDING BODY
Instytucja Delegowana w porozumieniu z Instytucją Odpowiedzialną zamieści na
swojej stronie internetowej ogłoszenie o naborze wniosków w procedurze konkursowej.
Informacja o rozpoczęciu otwartych procedur kwalifikacyjnych pojawi się również na stronie
internetowej Instytucji Odpowiedzialnej oraz w prasie ogólnopolskiej.
Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: I kwartał 2010 r./II kwartał 2010 r.
Wnioski aplikacyjne przekazywane będą do Instytucji Delegowanej, gdzie
przeprowadzona zostanie ocena formalna. Uzupełnienie braków formalnych przez
Wnioskodawców odbędzie się na wniosek i w terminie wyznaczonym przez Instytucję
Delegowaną. Po zakończeniu oceny formalnej Instytucja Delegowana przekaże wnioski
aplikacyjne Instytucji Odpowiedzialnej. Ocena merytoryczna – nadzorowana przez Instytucję
Delegowaną – przeprowadzona będzie przez Instytucję Odpowiedzialną i Instytucję
Delegowaną.
Po zakończeniu oceny merytorycznej Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu
Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na rzecz
Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotu Imigrantów, na
podstawie listy rankingowej projektów kwalifikowalnych wraz z uzasadnieniem, podejmie
decyzję w sprawie dofinansowania1.
Przewiduje się, iż wybór projektów do dofinansowania będzie dokonany spośród
projektów już rozpoczętych od dnia 1 stycznia 2010 r. (lecz nie zakończonych) oraz
projektów, których rozpoczęcie nastąpi po podpisaniu umów/porozumień finansowych.

INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA JAKO EXECUTING BODY
Podczas przygotowywania programu rocznego na rok 2010, Instytucja
Odpowiedzialna zwróciła się do Urzędu ds. Cudzoziemców oraz Straży Granicznej z prośbą o
przygotowanie opisu działań/projektów w związku z procedurą „executing body”. Instytucja
Odpowiedzialna nie będzie wdrażać projektów samodzielnie, a jedynie we współpracy z
partnerem. W ramach Programu Rocznego 2010 instytucjami realizującymi projekty jako
partner będą: Urząd ds. Cudzoziemców oraz Straż Graniczna.
W przypadku zaproszenia do składania wniosków Instytucja Delegowana, w porozumieniu z
Instytucją Odpowiedzialną, skieruje takie zaproszenie jedynie do instytucji wskazanych w
Programie Rocznym, z pominięciem procedury zamieszczania oficjalnego ogłoszenia o
naborze w prasie/na stronie internetowej.
Przewidywany termin zaproszenia do składania kart projektów to: I kwartał 2010 r./II kwartał
2010 r. Przewiduje się, iż w przypadku procedury executing body realizacja projektów
rozpocznie się w II/III kwartale 2010 r.

1

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości,
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,
Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji, Władzy
Wdrażającej Programy Europejskie, Departamentu Budżetu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
Departamentu Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Departamentu Unii Europejskiej i
Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
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Wnioski aplikacyjne przekazywane będą do Instytucji Delegowanej gdzie odbędzie się
ocena formalna. Dokumentacja, wraz z arkuszem oceny formalnej, zostanie przekazana do
Instytucji Odpowiedzialnej celem uzupełnienia braków formalnych przez beneficjentów, na
wniosek i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Odpowiedzialną. Ocenę merytoryczną
przeprowadzi Instytucja Odpowiedzialna. Instytucja Delegowana uczestniczyć będzie – na
wniosek Instytucji Odpowiedzialnej – w ocenie merytorycznej. Ocenę merytoryczną
nadzorować będzie Instytucja Odpowiedzialna. Po dokonaniu oceny merytorycznej
Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz
Funduszu Powrotu Imigrantów podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania.

PROCEDURY PRZETARGOWE:
W przypadku procedury „awarding body” za przeprowadzenie procedur
przetargowych (jeżeli będzie wymagane ich zastosowanie) będzie odpowiedzialny beneficjent
projektu, a w przypadku „executing body” partnerzy Instytucji Odpowiedzialnej – Urząd ds.
Cudzoziemców oraz Straż Graniczna.
Procedury przetargowe zastosowane będą zgodnie z Artykułem 11 Decyzji Komisji z
dnia 19 grudnia 2007 r. z późn. zm. ustanawiającej zasady wykonania Decyzji 573/2007/WE
oraz w zgodności z prawem Wspólnot Europejskich i prawem krajowym w tym zakresie.
Umowa oraz porozumienie finansowe, zobowiązują beneficjentów/partnerów
projektów do:
- zgodnie z oryginalnym brzmieniem art. 11 decyzji implementacyjnej - przestrzegania
zasad polskiego Prawa Zamówień Publicznych, zaś w przypadku zamówień nieobjętych
procedurami PZP oraz o wartości pomiędzy 5000 EUR a 14 000 EUR netto, do udzielania
zamówień tym spośród oferentów, których oferta jest najbardziej opłacalna, unikając
wszelkich konfliktów interesów;
- zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 11 decyzji implementacyjnej – w przypadku
podmiotów publicznych przestrzegania zasad polskiego Prawa Zamówień Publicznych, zaś w
przypadku zamówień o wartości od 5000 EUR wzwyż udzielanych przez podmioty
niepubliczne, do udzielania zamówień tym spośród oferentów, których oferta jest najbardziej
opłacalna, unikając wszelkich konfliktów interesów;
W przypadku procedur „awarding body” i „executing body” analizie poddane zostaną
również harmonogramy projektów oraz ewentualnych procedur przetargowych, co pozwoli na
wybór projektów, których daty kwalifikowalności nie przekroczą dat ustanowionych dla
funduszu.
KRYTERIA WYBORU
Kryteria wyboru projektów odpowiadają w pełni kategoriom zawartym w Decyzji
ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (art. 14 ust. 5). Zastosowane kryteria
szczegółowe stanowią rozwinięcie kryteriów zawartych w artykule 14 ust. 5.
ZASADA PARTNERSTWA
Projekt Programu Rocznego został przygotowany w Departamencie Unii Europejskiej
i Współpracy Międzynarodowej MSW we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców
oraz Strażą Graniczną. Projekt został skonsultowany z jednostkami administracji publicznej:
Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, Strażą Graniczną, organizacjami pozarządowymi
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oraz Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Następnie
projekt Programu Rocznego został przedłożony Międzyresortowemu Zespołowi do spraw
Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na
rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotu Imigrantów. Po
akceptacji przez Zespół projekt został opublikowany na stronie internetowej MSW
(www.msw.gov.pl) oraz na stronie Instytucji Delegowanej - (www.wwpe.gov.pl).
W przypadku konieczności wprowadzenia istotnych zmian w Programie Rocznym,
projekt programu będzie konsultowany z członkami Międzyresortowego Zespołu.
Informacje z prac Międzyresortowego Zespołu są zawierane w kwartalnych
sprawozdaniach przedkładanych Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów.

2. ZMIANY W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA I KONTROLI (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH)
W stosunku do poprzedniej wersji systemu zarządzania i kontroli zatwierdzonej przez
Komisję Europejską w styczniu 2009 r. dokonano następujących zmian:






Instytucja Audytowa – funkcję Instytucji Audytowej w systemie zarządzania przejął
na wniosek dotychczasowej Instytucji Audytowej (Departament Ochrony Interesów
Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów) Generalny Inspektor
Kontroli Skarbowej
Porozumienia finansowe – procedura podpisywania porozumień finansowych
zarówno przez Podsekretarza Stanu w MSW jak i Dyrektora Departamentu Unii
Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSW została zmodyfikowana. Obecnie
porozumienia finansowe podpisywane są w imieniu Instytucji Odpowiedzialnej
jedynie przez Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy
Międzynarodowej MSW;
Nastąpiła zmiana nazwy jednostki administracyjnej, w strukturze której znajduje się
Instytucja Odpowiedzialna (z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych). Ponadto Instytucja Delegowana (Władza
Wdrażająca Programy Europejskie) znalazła się w strukturze nowoutworzonego
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

3. DZIAŁANIA, KTÓRE MAJĄ OTRZYMAĆ WSPARCIE W RAMACH WYBRANYCH PRIORYTETÓW
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3.1. Działania wdrażające priorytet 1
3.1.1. Działanie 1. Rozwinięcie i poprawa oferty integracyjnej oraz poradnictwa zarówno dla osób ubiegających się o nadanie
statusu uchodźcy, jak i osób objętych ochroną międzynarodową

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA
1. Rozwinięcie i poprawa oferty integracyjnej oraz poradnictwa dla osób objętych ochroną międzynarodową.
Liczba osób, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce jest na stabilnym poziomie z tendencją wzrostową. Jednak
niewiele z nich decyduje się na pozostanie w Polsce na stałe po uzyskaniu statusu. Duża część szuka możliwości przedostania się do jednego z
państw Europy Zachodniej traktując Polskę jako kraj tranzytowy. Tendencja ta wynika przede wszystkim z problemów społecznych i
gospodarczych występujących w Polsce, m.in. ze stosunkowo niskiego poziomu życia, w porównaniu do państw Europy Zachodniej np. braku
lokali socjalnych oraz utrudnień w dostępie do specjalistycznej opieki medycznej. Z uwagi na fakt, że obniża się stopa bezrobocia i następuje
stopniowy wzrost wynagrodzeń, sytuacja ta może ulec zmianie w najbliższym czasie.
Polski system przewiduje działania integracyjne w ramach tzw. indywidualnych programów integracji dla cudzoziemców, którzy uzyskali na
terytorium RP status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą. Wsparcie oferowane przez państwo wymaga uzupełnienia, poprzez kierowanie do
takich osób dodatkowych działań integracyjnych finansowanych z EFU.
Analiza bieżącej sytuacji w ww. zakresie pozwala wskazać następujące przykładowe potrzeby:
1/ Prowadzenie w ośrodkach i poza nimi szkoleń językowych i zawodowych dla cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla osób
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, oraz inne działania mające na celu wsparcie preintegracji.
2/ Poprawa dostępu w ośrodkach i poza nimi do poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz społecznego, dostępu do opieki medycznej i
poprawy jej jakości w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
3/ Rozbudowa istniejącej oferty integracyjnej dla osób objętych ochroną międzynarodową, w tym w szczególności w zakresie:
- nauki języka polskiego oraz kursów kształtujących świadomość obywatelską, kursów na temat warunków życia i pracy w Polsce, szkoleń
informujących o możliwościach załatwienia podstawowych spraw życia codziennego w różnych urzędach i innych instytucjach publicznych itp
- poprawy dostępu do edukacji, w szczególności edukacji dzieci
- poprawy faktycznego dostępu do rynku pracy (poprzez zwiększenie liczby i różnorodności oferowanych szkoleń i kursów zawodowych,
uproszczenie procedur w zakresie uznawania wykształcenia i kwalifikacji itp., rozwój doradztwa zawodowego.);
- poprawy sytuacji mieszkaniowej m.in. poprzez poprawę faktycznego dostępu do mieszkalnictwa socjalnego);
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- ochrony przed dyskryminacją na rynkach pracy i nieruchomości poprzez działania mające na celu podniesienie świadomości cudzoziemców
na temat dostępnych środków ochrony prawnej, podejmowanie i propagowanie działań o charakterze dyskryminacji pozytywnej ;
- łatwiejszego i bezpłatnego dostępu do pomocy medycznej, psychologicznej oraz prawnej;
- działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w środowiskach przyjmujących cudzoziemców, w tym dialogu międzykulturowego
pomiędzy środowiskiem przyjmującym a cudzoziemcami;
- samoorganizacji cudzoziemców oraz ich wzajemnego wspierania się;
- specjalnych programów kierowanych do grup szczególnie wrażliwych (małoletni bez opieki, dzieci, kobiety, samotne matki, osoby starsze
itp.).
4/ Badanie zjawiska integracji, w tym budowa spójnego systemu dot. pozyskiwania danych statystycznych na temat wsparcia integracyjnego
oferowanego osobom objętym ochroną międzynarodową oraz badanie ich rzeczywistych potrzeb w zakresie integracji.
5/ Podnoszenie kwalifikacji i wzmacnianie kadrowe administracji publicznej, partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych
przygotowujących się do pracy lub pracujących z osobami objętymi ochroną międzynarodową.
6/ Współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń dot. integracji cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową.
Ewentualne procedury przetargowe zastosowane będą zgodnie z Artykułem 11 Decyzji Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. z późń. zm.
ustanawiającej zasady wykonania Decyzji 573/2007/WE oraz w zgodności z prawem Wspólnot Europejskich i prawem krajowym w tym
zakresie.
PRAWDOPODOBNI BENEFICJENCI DOTACJI
Władze centralne, regionalne i lokalne, organizacje pozarządowe i międzynarodowe, jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły i inne placówki
edukacyjne, instytucje kształcenia nauczycieli, ośrodki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz firmy państwowe i prywatne itp.
W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, ODPOWIEDNIE UZASADNIENIE – W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ
INSTYTUCJĘ ODPOWIEDZIALNĄ, DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE ORGANU WDRAŻAJĄCEGO
Nie przewiduje się udziału Instytucji Odpowiedzialnej we wdrażaniu projektów.
OCZEKIWANE WYNIKI (W UJĘCIU ILOŚCIOWYM) I WSKAŹNIKI, JAKIE MAJĄ BYĆ STOSOWANE
PRODUKT – WSKAŹNIK PRODUKTU
REZULTAT
WPŁYW
Prezentowane produkty działania nie tworzą Rezultatem tych działań będzie poprawa Wzrost świadomości instytucji publicznych i

Program Roczny Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na rok 2010

6

zamkniętej listy produktów:
Odsetek osób, które otrzymały pomoc spośród
osób zainteresowanych jej otrzymaniem –
około 60%.
Liczba migrantów, którym udzielono wsparcia
– około 400 osób.
Liczba godzin szkoleniowych – około 26 000
godzin.
Liczba działań badawczych – około 2
działania.
Liczba projektów w ramach współpracy
międzynarodowej – około 1 projekt

oferty integracyjnej oraz dostępności do
poradnictwa i opieki medycznej dla osób
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy a
przebywających w ośrodkach dla osób
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
oraz poza nimi, a także poprawa dostępnej
oferty integracyjnej dla cudzoziemców
objętych ochroną międzynarodową.
Rezultatem będzie także wzrost kwalifikacji
pracowników administracji publicznej oraz
partnerów społecznych przygotowujących się
do pracy z osobami objętymi ochroną
międzynarodową.
Rezultatem
będzie
także
stworzenie
metodologii badań zjawiska integracji
cudzoziemców ubiegających się o nadanie
statusu uchodźcy oraz cudzoziemców objętych
ochroną międzynarodową. (ad. 4 wyżej).
Rezultatem będzie zastosowanie rozwiązań
wypracowanych
w
drodze
wymiany
doświadczeń i współpracy międzynarodowej
w kwestii integracji cudzoziemców objętych
ochroną międzynarodową.

pozarządowych
w
zakresie
potrzeb
integracyjnych osób objętych ochroną
międzynarodową, w wyniku czego zostanie
stworzona odpowiadająca zapotrzebowaniu
grupy docelowej oferta integracyjna.
Lepsza integracja grupy docelowej funduszu.

WIDOCZNOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE
Widoczność finansowania ze środków UE będzie zapewniona w następujący sposób:
- umieszczenie godła UE na wszystkich urządzeniach zakupionych w celu realizacji projektu. W celu ułatwienia tego działania Instytucja
Delegowana przygotuje naklejki z godłem UE i informacją o źródle sfinansowania sprzętu;
- umieszczenie godła UE i informacji o współfinansowaniu z EFU na wszystkich istotnych opublikowanych materiałach, broszurach,
nagłówkach korespondencyjnych itp.;
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- umieszczenie godła UE i informacji o współfinansowaniu z EFU w siedzibie beneficjenta (np. na ścianach, na drzwiach wejściowych itp.);
- informowanie uczestników seminariów lub konferencji dot. projektów o współfinansowaniu z EFU;
Informacja o współfinansowaniu będzie miała następującą formułę:
„Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców”
Godło UE może być pobrane z:
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/index_en.htm
Wszystkie publikacje współfinansowane z EFU będą zawierać informację, że opinie wyrażone w publikacji są opiniami autora i nie reprezentują
oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Odpowiedni zapis będzie zawarty w umowie podpisywanej z beneficjentem, a jego stosowanie
weryfikowane podczas wizyt kontrolnych.
Wytyczne dotyczące widoczności finansowania projektów z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców zostaną przygotowane przez
Instytucję Delegowaną i dołączone do dokumentacji konkursowej.
Instytucja Delegowana będzie monitorowała zgodność wypełnienia wymogów w trakcie realizacji projektów przez beneficjentów.
W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, KOMPLEMENTARNOŚĆ OPISYWANYCH DZIAŁAŃ ZE ZBLIŻONYMI DZIAŁANIAMI, FINANSOWANYMI W RAMACH
INNYCH INSTRUMENTÓW UE
Program jest komplementarny z Europejskim Funduszem na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich tworząc wspólnie z tym Funduszem
narzędzie przyjmowania i integracji cudzoziemców w Polsce.
Podczas składania wniosków aplikacyjnych wnioskodawcy będą zobligowani do wskazania źródeł finansowania oraz złożenia deklaracji o
niefinansowaniu projektu dodatkowo z budżetu UE .
Ponadto na etapie rozliczenia projektu, 100% dokumentów potwierdzających wydatki jest weryfikowanych. Każdy z dokumentów będzie musiał
zawierać adnotację o finansowaniu wydatku w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, tym samym wydatki poniesione w ramach
projektów EFU nie będą mogły być refundowane z innych źródłem w tym także z EFIOPT.
Aby zapewnić, iż osoba do której kierowane jest wsparcie w ramach EFU należy do grupy docelowej funduszu - a nie do Europejskiego
Funduszu na rzecz Integracji obywateli Państw Trzecich – na etapie zgłaszania uczestnictwa w projekcie, osoba taka będzie musiała potwierdzić
swój status okazując dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej (dokument ten umożliwia
identyfikację grupy docelowej EFU III).
W zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII w porozumieniu z IZ
POKL wprowadzone zostały odpowiednie zapisy do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapewniające
komplementarność pomiędzy tymi funduszami.
Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jest komplementarny z Europejskim Funduszem na rzecz Uchodźców na lata 20052007 w zakresie Priorytetu 1 i Priorytetu 2. Wypracowanie szeregu rezultatów, rozumianych jako dobre praktyki w ramach EFU II, powinno być
kontynuowane. Ponadto w związku ze wzrostem liczby rozpatrywanych wniosków w roku 2008 w stosunku do roku poprzedniego (o 70%)
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potrzeby RP w zakresie zakwaterowania cudzoziemców, ich integracji na etapie wnioskowania o status uchodźcy oraz integracji osób z ochroną
międzynarodową wciąż istnieją. Niezwykle ważnym aspektem i istotną wciąż potrzebą jest zapewnienie dostępu do poradnictwa
psychologicznego oraz medycznego.
INFORMACJE FINANSOWE: WARTOŚĆ DZIAŁANIA; WKŁAD UE; WKŁAD PUBLICZNY; WKŁAD PRYWATNY
Wartość działania – 2 696 195,35 EUR
Wkład UE –2 022 146,50 EUR (75%)
Wkład publiczny - 269 619,54 EUR (10%)
Wkład prywatny – 404 429,31 EUR (15 %)

3.1 Działania podejmowane w celu realizacji priorytetu 1
3.1.2 Działanie 2: Infrastruktura i procedury azylowe

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA
Obserwuje się znaczące potrzeby w zakresie infrastruktury służącej przyjmowaniu, obsłudze i zakwaterowaniu osób ubiegających się o nadanie
statusu uchodźcy. Wiąże się to przede wszystkim z utrzymującymi się istotnymi potrzebami cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu
uchodźcy w Polsce.
Jednocześnie istnieje konieczność zapewnienia zamieszkującym ośrodki cudzoziemcom lepszych warunków zakwaterowania oraz pobytu w
trakcie prowadzonych postępowań.
W celu poprawy warunków przyjmowania cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
oraz podniesienia standardów w zakresie obsługi cudzoziemców aplikujących o udzielenie ochrony międzynarodowej przewidziano remont i
doposażenie obiektów służących przyjmowaniu, obsłudze oraz zakwaterowaniu osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Ponadto
zaplanowano udzielenie pomocy proceduralnej oraz niezbędnej pomocy medycznej cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę międzynarodową
na terytorium RP.
Program Roczny Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na rok 2010
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PROJEKT 1
POPRAWA
INFRASTRUKTU
RY ZWIĄZANEJ
Z PRZYJĘCIEM,
OBSŁUGĄ I
POBYTEM
CUDZOZIEMCÓ
W
SKŁADAJĄCYCH
WNIOSKI O
STATUS
UCHODŹCY W
OBIEKTACH SG

ART. 2 UST. 1
DECYZJI NR
573/2007/WE
ORAZ
PRIORYTET 1
PKT E)
ZAŁĄCZNIKA
DO DECYZJI NR

815/2007/WE

Projekt obejmuje działania związane z poprawą infrastruktury służącej przyjmowaniu, obsłudze i pobycie cudzoziemców
przebywających w procedurze uchodźczej. Działania te są zgodne z art. 3 ust. 2 Decyzji 573/2007/WE
Celem projektu jest przeprowadzenie działań zmierzających do poprawy warunków przyjmowania i pobytu cudzoziemców
ubiegających się o status uchodźcy w obiektach SG. Ponadto zaplanowano udzielenie pomocy proceduralnej oraz niezbędnej
pomocy medycznej cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę międzynarodową na terytorium RP.
W szczególności planuje się przeprowadzenie niżej wymienionych działań
1. tłumaczenia wykonane na rzecz ok. 400 - 600 cudzoziemców, będących w procedurze uchodźczej w okresie
kwalifikowalności projektu;
2. udzielenie ok. 300 - 500 cudzoziemcom niezbędnej pomocy medycznej w okresie kwalifikowalności projektu;
3. modernizacja pomieszczeń służących przyjmowaniu, obsłudze i pobytowi cudzoziemców w 7 obiektach SG (zakup
towarów, które pozwolą na przeprowadzenie niezbędnych remontów pomieszczeń przeznaczonych do przyjmowania
wniosków o status uchodźcy oraz pomieszczeń do celów sypialnych, socjalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych, kuchennych,
sanitarnych, w tym remont budynku ośrodka SG w Przemyślu, poprzez usunięcie zawilgoceń na ścianach;
4. zakup oraz naprawa sprzętu i wyposażenia do ww. pomieszczeń, zakupiony sprzęt dla celów projektu (m.in. RTV, AGD,
itp.) będzie użytkowany minimum 3 lata od zakończenia projektu i będzie wykorzystywany do realizacji tych samych celów;
5. zakup pomocy edukacyjnych, rekreacyjnych, itp.
6. w razie konieczności udzielanie cudzoziemcom niezbędnego wsparcia materialnego (odzież, obuwie wyprawka dla
niemowląt, itp.)
Powyższe działania będą realizowane w 6 oddziałach Straży Granicznej, które posiadają w swoich strukturach strzeżone
ośrodki dla cudzoziemców: w Warmińsko - Mazurskim, Podlaskim, Nadbużańskim, Bieszczadzkim, Nadodrzańskim i
Nadwiślańskim Oddziale SG. W Nadbużańskim Oddziale SG planuje się zmodernizować pomieszczenia Placówki SG w
Terespolu, gdzie cudzoziemcy masowo składają wnioski o status uchodźcy.
Wartość projektu w ramach Programu 2010 - 294 517,34 EUR;
Wkład UE – 220 888 EUR (75 %);
Wkład publiczny – 73 629,34 EUR (25 %);
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Wkład prywatny – nie dotyczy.

PRAWDOPODOBNI BENEFICJENCI DOTACJI
W przypadku projektów w ramach procedury executing body jednostką wdrażającą będzie Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i
jednocześnie jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Komendant Główny Straży Granicznej
W

STOSOWNYCH PRZYPADKACH, ODPOWIEDNIE UZASADNIENIE – W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ
INSTYTUCJĘ ODPOWIEDZIALNĄ, DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE ORGANU WDRAŻAJĄCEGO

Z uwagi na monopol de jure dotyczący prowadzenia ośrodków dla cudzoziemców oraz związany z realizacją specyficznych obowiązków
publicznych dotyczących cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy oraz uznanych uchodźców, w przypadku Straży Granicznej
przewiduje się możliwość zastosowania trybu executing body. W przypadku projektów realizowanych w ramach procedury executing body
jednostką wdrażającą będzie Instytucja Odpowiedzialna, natomiast partnerem i jednocześnie jednostką realizującą będzie organ administracji
publicznej: Komendant Główny Straży Granicznej.
Monopolistyczny charakter działań prowadzonych przez w/w podmiot wynika z ustawy o Straży Granicznej.
OCZEKIWANE WYNIKI (W UJĘCIU ILOŚCIOWYM) I WSKAŹNIKI, JAKIE MAJĄ BYĆ STOSOWANE
PRODUKT – WSKAŹNIK PRODUKTU
REZULTAT
Liczba zmodernizowanych obiektów Rezultatem będzie poprawa standardów
PROJEKT 1
należących do Straży Granicznej zakwaterowania
/obsługi
osób
przeznaczonych do
przyjmowania, ubiegających się o nadanie statusu
obsługi, oraz zakwaterowania osób uchodźcy.
ubiegających się o nadanie statusu
uchodźcy - 7;
Liczba
cudzoziemców,
którzy Rezultatem będzie zapewnienie
skorzystali z asysty tłumaczeniowej – wysokiej jakości usług tłumaczeniowych
ok. 400-600
świadczonych na rzecz cudzoziemców
ubiegających się o status uchodźcy
Zapewnienie odpowiednich warunków
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WPŁYW
Zapewnienie odpowiednich warunków
przyjmowania cudzoziemców w
ośrodkach prowadzonych przez Straż
Graniczną.

Zwiększenie świadomości i wiedzy
dotyczącej prowadzonych postępowań
dzięki możliwości zapewnienia
przetłumaczonej dokumentacji
Zwiększony poziom świadczonych
11

Liczba cudzoziemców którym udzielono przyjmowania osób ubiegających się o
pomocy medycznej – ok. 300 - 500
nadanie statusu uchodźcy

usług medycznych przyczyni się do
bardziej pozytywnego postrzegania
procedury azylowej

WIDOCZNOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE
Widoczność finansowania ze środków WE będzie zapewniona w następujący sposób:
- Umieszczenie godła UE na zmodernizowanych obiektach infrastrukturalnych lub na odpowiednich tablicach informacyjnych usytuowanych
na terenie objętym współfinansowaniem. W celu ułatwienia tego działania Instytucja Delegowana przygotuje wzór informacji o źródle
finansowania zawierający godło UE;
- Umieszczenie godła UE z informacją o współfinansowaniu z EFU w postaci nalepek, na urządzeniach zakupionych w celu realizacji projektu;
- Umieszczenie informacji o współfinansowaniu z EFU na stronie internetowej Straży Granicznej oraz w ogłoszeniach o zamówieniu
publicznym, a także w dokumentach przetargowych np. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
Potwierdzenie współfinansowania będzie miało następującą formułę:
„Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców”.
Wytyczne dotyczące widoczności finansowania projektów z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców zostaną przygotowane przez Instytucję
Delegowaną i dołączone do karty projektu.
Instytucja Delegowana będzie monitorowała zgodność wypełnienia wymogów w trakcie realizacji projektów.
W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, KOMPLEMENTARNOŚĆ OPISYWANYCH DZIAŁAŃ ZE ZBLIŻONYMI DZIAŁANIAMI, FINANSOWANYMI W RAMACH
INNYCH INSTRUMENTÓW UE
Dotychczasowe wdrażanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury azylowej wspierane było przez środki pomocowe z Funduszu Phare. Dzięki
temu wsparciu finansowemu powstało m.in. centrum przyjmowania wniosków od cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
przy ul. Taborowej w Warszawie, utworzono nowy ośrodek w Lininie oraz przeprowadzono adaptację infrastruktury Centralnego Ośrodka dla
Uchodźców w Dębaku pod Warszawą w związku ze zwiększeniem liczby cudzoziemców przebywających w ośrodku.
Należy podkreślić, że działania wykorzystujące środki pomocowe z Funduszu Phare są uzupełniane i kontynuowane przez zastosowanie wsparcia
finansowego pozyskanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców na lata 2005-2007.
Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców staje się głównym i w wielu szczegółowych, specyficznych dla tematyki azylowej kwestiach, jedynym
źródłem środków na jej rozwój.
Wyznaczanie celów, w komplementarnych wobec rozwoju infrastruktury azylowej dziedzinach, staje się możliwe dzięki kompatybilnym
mechanizmom pokrewnych funduszy. Należą do nich Europejski Fundusz Granic Zewnętrznych oraz Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów,
znajdujące się w przeważającej mierze w dyspozycji Straży Granicznej, jak również Fundusz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Europejski
Fundusz Społeczny, znajdujące się głównie w dyspozycji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Warto zaznaczyć, że instytucje
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odpowiedzialne za wszystkie z wymienionych funduszy koordynują swoje działania przez funkcjonowanie międzyresortowych zespołów z
którymi konsultowane są zagadnienia dotyczące zagospodarowania środków pozyskanych z funduszy.
Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jest komplementarny z Europejskim Funduszem na rzecz Uchodźców na lata 20052007 w zakresie Priorytetu 1. Wypracowanie szeregu rezultatów, rozumianych jako dobre praktyki w ramach EFU II i III, powinno być
kontynuowane.
Projekty w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców na lata 2005-2007 oraz 2008-2013, z którymi Działanie 2 jest komplementarne
obejmują:
UdSC EFU 2004 - Poprawa warunków zakwaterowania oraz wsparcie socjalne osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i uznanych
uchodźców w Polsce
UdSC EFU 2005 – Stworzenie aplikacji informatycznej "Uchodźca" monitorującej zagadnienia związane ze sferą socjalną pobytu cudzoziemców
na terytorium RP;
UdSC EFU 2005 – Poprawa warunków pobytowych w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azyl oraz
wsparcie socjalne podopiecznych ośrodków w celu ułatwienia integracji ze społecznością lokalną;
UdSC EFU 2006 – Rozbudowa infrastruktury recepcyjnej dla azylantów;
UdSC EFU 2007 – Rozbudowa infrastruktury migracyjno-azylowej;
UdSC EFU 2008 – Wyposażenie trzech ośrodków UdSC w place zabaw i boiska.

INFORMACJE FINANSOWE: WARTOŚĆ DZIAŁANIA; WKŁAD UE; WKŁAD PUBLICZNY; WKŁAD PRYWATNY
Wartość działania – 294 517,34 EUR;
Wkład UE – 220 888,00 EUR (75 %);
Wkład publiczny – 73 629,34 EUR (25 %);
Wkład prywatny – nie dotyczy.
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3.2. Działania wdrażające priorytet 2
3.2.1 Działanie 3: Współpraca i wymiana oraz doskonalenie systemu informacji o krajach pochodzenia

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało intensyfikację współpracy praktycznej pomiędzy rozpatrującym wnioski o nadanie
statusu uchodźcy Urzędem do Spraw Cudzoziemców a jego odpowiednikami w państwach członkowskich. Dotyczy ona szerokiego zakresu
zjawisk azylowych, w tym problemów proceduralnych, wymiany informacji na temat krajów pochodzenia azylantów jak również realizacji
zadań wynikających z porozumień dublińskich. Powyższa współpraca stanowi istotny element ułatwiający realizację zadań krajowych poprzez
wzrost wiedzy i skuteczności działania osób zajmujących się problematyką azylową. Współpraca ta stanowi także realizację polityki Unii
Europejskiej zakładającą postępującą i daleko idącą harmonizację przepisów i praktyk działania poszczególnych europejskich instytucji
azylowych.
Realizacja zadań wynikających ze stosowania zharmonizowanych przepisów dotyczących prawa azylowego napotyka na pewne trudności, takie
jak stosowanie jednolitych standardów w wykorzystaniu informacji o krajach pochodzenia w procesie podejmowania decyzji w sprawach o
nadanie statusu uchodźcy, praktyczne zastosowanie przepisów wspólnotowych w zakresie uzasadniania tych decyzji, czy trudności z
zarządzaniem systemem opieki nad ubiegającymi się o status uchodźcy cudzoziemcami. Rosnąca liczba wniosków o nadanie statusu uchodźcy
spowodowała znaczne spowolnienie procedur, m.in. ze względu na utrudnioną możliwość weryfikacji wniosków, jeśli chodzi o przesłanki
humanitarne przemawiające na korzyść aplikującego cudzoziemca. Zgodnie z działaniami założonymi w II. Celu operacyjnym Działania, w tym
z przedstawicielami innych państw Unii Europejskiej zmierzające do zwiększenia zasobów, weryfikacji informacji o krajach pochodzenia oraz
powiększeniu dostępu do źródeł informacji Priorytetu 2 Programu Wieloletniego, w celu znaczącego powiększenia zasobów danych, konieczne
jest między innymi stałe rozbudowywanie biblioteki o raporty ekspertów, opracowania tematyczne oraz opracowania odnośnie krajów
pochodzenia osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Często dochodzi do sytuacji, w której trudno jest dokonać oceny prawdziwości
informacji zawartych we wniosku, bazując jedynie na obecnie dostępnych w Polsce źródłach. Konieczne jest także bezpośrednie gromadzenie
informacji na terenie krajów pochodzenia.
Realizacja powyższych celów pozwoli na usprawnienie procesu wydawania decyzji w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy przez
polepszenie ich standardów i szybkości.
W celu rozbudowy i poprawy krajowego systemu dotyczącego informacji o krajach pochodzenia oraz utworzenia bazy danych o prowadzonych
postępowaniach w sprawie o nadanie statusu uchodźcy przewidziano rozbudowę biblioteki Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia Urzędu
ds. Cudzoziemców a także organizację misji badawczych do krajów pochodzenia.
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Projekt wypełnia zapis działania piątego III celu operacyjnego: Działania, w tym z przedstawicielami innych państw Unii
Europejskiej zmierzające do zwiększenia zasobów, weryfikacji informacji o krajach pochodzenia oraz powiększeniu
ROZBUDOWA
dostępu do źródeł informacji a także działania na rzecz rozbudowy i poprawy krajowego systemu dotyczącego informacji
BIBLIOTEKI
o krajach pochodzenia oraz utworzenie bazy danych o prowadzonych postępowaniach w sprawie o nadanie statusu
WYDZIAŁU
uchodźcy.
INFORMACJI
O Rozbudowa biblioteki Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia będzie polegała na zakupie książek i pomocy
KRAJACH
naukowych, a także na wzbogacaniu zasobów biblioteki o raporty i opracowania tematyczne, zamawiane u ekspertów
POCHODZENIA
zewnętrznych, w zależności od aktualnie pojawiających się problemów dotyczących procedur uchodźczych. Do działań
ART. 3 UST. 4 LIT. mających na celu poszerzanie dostępu pracowników UdsC do aktualnej informacji o krajach pochodzenia zaliczać się
A) I C) W ZW. Z będzie tłumaczenie istniejących, wybranych raportów bądź opracowań tematycznych, stworzonych przez różne
ART. 3 UST. 8 organizacje międzynarodowe, a także przez komórki informacji o krajach pochodzenia innych urzędów innych krajów
DECYZJI
NR europejskich. Działanie to będzie zapobiegało także powielaniu tych samych działań przez różne kraje europejskie (np.
przygotowywanie raportu na ten sam temat przez urzędy różnych krajów). Projekt ten będzie kontynuacją projektów
573/2007/WE
ORAZ DRUGIEGO I realizowanych z funduszu EFU w latach poprzednich (2008 oraz 2009), w szczególności w trakcie jego realizacji
TRZECIEGO CELU wykorzystany zostanie moduł biblioteczny systemu Światowid, którego zakup przewidziano w Programie Rocznym 2008.
PRIORYTETOWEGO Projekt zakłada również zatrudnienie na zlecenie osoby, która wprowadzi do elektronicznej bazy danych tytuły książek,
PRIORYTETU
II raportów i innych opracowań. W ramach działań planuje się także zakup wyposażenia biblioteki oraz stworzenie
ZAŁĄCZNIKA DO biblioteki multimedialnej gromadzonych zasobów.
Informacje o krajach pochodzenia stanowią jeden z podstawowych czynników decydujących o jakości i efektywności
DECYZJI
postępowań o udzielenie cudzoziemcom ochrony międzynarodowej. Informacje tego typu są wręcz niezbędne, by można
2007/815/WE
było procedować szybko, skutecznie oraz obiektywnie w oparciu o rzetelne informacje. Wiele cennych informacji o
krajach pochodzenia znaleźć można w publikacjach książkowych. Zawarte w nich informacje mogą stanowić cenne
uzupełnienie wiedzy ekspertów WIKP oraz pracowników prowadzących procedury administracyjne w sprawach o
udzielenie ochrony cudzoziemcom na terytorium RP i przyczynić się do podniesienia jakości wydawanych przez nich
decyzji, dlatego niezbędne jest ciągłe wzbogacanie istniejącego księgozbioru o niezbędne pozycje specjalistyczne.
Dzięki realizacji projektu poprawi się jakość funkcjonowania WIKP, a więc komórki w ramach UdSC zobowiązanej do
pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców. Ponadto, urzędnicy
prowadzący postępowania administracyjne w sprawach o udzielenie ochrony cudzoziemcom na terytorium RP, będą mieli
szybki i łatwy dostęp do poszerzonego o publikacje książkowe zbioru informacji o krajach pochodzenia, a dzięki temu
podejmowane przez nich decyzje będą obiektywne, rzetelne i podejmowane szybciej.
PROJEKT 1

Projekt jest projektem wieloletnim, rozpoczętym w ramach alokacji 2009. Projekt będzie kontynuowany w ramach
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alokacji 2011. Przewidywany okres realizacji projektu – 36 miesięcy.
Wartość całego projektu – około 231 928,50 EUR
W pierwszym roku realizacji projektu – 2010; w ramach Programu Rocznego 2009
Wartość działania - około 44.855,00 EUR;
Wkład UE – 33.641,00 EUR (75 %);
Wkład publiczny – 11.214,00 EUR (25 %);
Wkład prywatny – nie dotyczy.
W drugim oraz trzecim roku realizacji projektu – 2011; w ramach Programu Rocznego 2010
Wartość projektu – 140 675,00 EUR;
Wkład UE – 105 506,00 EUR (75%);
Wkład publiczny – 35 169,00 EUR(25%);
Wkład prywatny – nie dotyczy.
W trzecim roku realizacji projektu – 2012 oraz 2013; w ramach Programu Rocznego 2011
Wartość projektu – 46.398,50 EUR;
Wkład UE – 34.799,00 EUR (75%);
Wkład publiczny – 11.599,50 EUR(25%);
Wkład prywatny – nie dotyczy.
Projekt wypełnia zapis działania pierwszego oraz nawiązują do działania czwartego III celu operacyjnego: Działania, w
tym z przedstawicielami innych państw Unii Europejskiej zmierzające do zwiększenia zasobów, weryfikacji informacji o
BADAWCZE
DO
krajach pochodzenia oraz powiększeniu dostępu do źródeł informacji a także działania na rzecz rozbudowy i poprawy
KRAJÓW
krajowego systemu dotyczącego informacji o krajach pochodzenia oraz utworzenie bazy danych o prowadzonych
POCHODZENIA
postępowaniach w sprawie o nadanie statusu uchodźcy.
ART. 3 UST. 4 LIT. Realizacja projektu obejmuje przeprowadzenie do 3 misji badawczych na terenie krajów pochodzenia ubiegających się o
A) I C) W ZW. Z nadanie statusu uchodźcy cudzoziemców, w przypadku których trudno ocenić sytuację wyłącznie na podstawie
UST. 8 DECYZJI NR materiałów i dokumentów dostępnych w Polsce. Misje zostaną przeprowadzone w krajach pochodzenia wnioskodawców,
573/2007/WE
którzy stanowią liczną grupę w polskich procedurach lub, co do których występuje szczególnie dużo wątpliwości i
ORAZ PRIORYTET problemów dotyczących oceny sytuacji w danym kraju, a co za tym idzie także oceny wiarygodności wniosków osób
PROJEKT 2 – MISJE
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2
PKT
3
ZAŁĄCZNIKA DO
DECYZJI
NR
815/2007/WE

pochodzących z tych krajów. Przygotowywanie opracowań tematycznych przez Wydział Informacji o Krajach
Pochodzenia, jak również sprawne podejmowanie decyzji przez osoby prowadzące procedury administracyjne w
sprawach o udzielenie ochrony międzynarodowej w sprawach osób pochodzących z takich krajów jest bardzo utrudnione.
Misje badawcze mają na celu w szczególności zebranie takich informacji, które nie pojawiają się w ogólnodostępnych
raportach, publikowanych przez organizacje międzynarodowe i są bardzo trudne do weryfikacji w innych
ogólnodostępnych źródłach. Mają także na celu wyjaśnienie sprzecznych doniesień, które pojawiają się na dany temat.
Celem ich jest zebranie takich informacji, które pozwolą na weryfikację pojedynczych, ale skomplikowanych spraw,
które mogą mieć znaczenie dla rzetelnego rozpatrzenia wniosku.. Organizacje, na które powołują się cudzoziemcy nie są
często obecne w internecie, panują tam reżimy ograniczające wolność słowa.
Przed wyjazdem na każdą taką misję, sporządzona zostanie lista tematów do wyjaśnienia lub informacji do zebrania.
Przed każdą misją badawczą planuje się również zakup na terenie Polski dostępnych na rynku materiałów informacyjnych
związanych z danym zagadnieniem/krajem (mapy itp.).
W trakcie misji jej uczestnicy odbędą szereg spotkań z osobami i instytucjami posiadającymi cenną z punktu widzenia
misji wiedzę w celu pozyskania informacji, które byłoby pomocne przy weryfikacji prawdziwości części zeznań
cudzoziemców. Uczestnicy misji odwiedzą również w jej trakcie miejsca, na których opis powołują się wnioskodawcy
argumentując swoje wnioski w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, celem weryfikacji prawdziwości zeznań.
Po odbyciu misji badawczej, osoby w nich uczestniczące opracują raporty zawierające pozyskane przez nie informacje.
Raporty z misji badawczych zostaną następnie wprowadzone do istniejącego w ramach UdSC systemu informacji o
krajach pochodzenia Światowid, a za jego pośrednictwem dostępne będą wszystkim pracownikom Departamentu
Postępowań Uchodźczych UdsC, którzy podejmują decyzje w sprawach postępowań administracyjnych o udzielenie
ochrony międzynarodowej na terytorium RP oraz innym użytkownikom systemu Światowid, w tym oczywiście również
ekspertom Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia, którzy przygotowują różnego rodzaju opracowania tematyczne.
Przewidywany czas trwania każdej z misji to około 2 tygodnie. W celu pozyskania możliwie najistotniejszych informacji,
przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalizmu w działaniu, jakim jest pozyskiwanie i opracowywanie informacji o
krajach pochodzenia, wskazanym jest, by w każdej z misji brali udział przede wszystkim pracownicy Wydziału
Informacji o Krajach Pochodzenia, jak również inni pracownicy Departamentu Postępowań Uchodźczych, a w razie
konieczności także eksperci zewnętrzni, mający doświadczenie w poruszaniu się po kraju objętym badaniem. Przewiduje
się, że w misjach weźmie udział łącznie około 11 osób (w każdej z misji udział weźmie 3 lub 4 osoby).
Biorąc pod uwagę naturę misji badawczych i obecne tendencje napływu uchodźców do RP, celowe jest zorganizowanie
misji badawczej do Kirgistanu, Białorusi oraz Rosji.
Przewiduje się, iż w nadchodzących latach nadal odnotowywany będzie największy napływ uchodźców z kierunku
wschodniego, czyli z terenów byłego ZSRR. Każdego roku do Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia napływa
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kilkaset pytań o różnym stopniu szczegółowości, dotyczących tego regionu.

Dzięki realizacji projektu poprawi się, zatem jakość funkcjonowania WIKP, komórki w ramach UdSC zobowiązanej do
pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców. Ponadto, urzędnicy
prowadzący postępowania administracyjne w sprawach o udzielenie ochrony cudzoziemcom na terytorium RP, będą mieli
szybki i łatwy dostęp do poszerzonego o raporty z misji badawczych systemu informacji o krajach pochodzenia
Światowid, a dzięki temu decyzje przez nich podejmowane będą obiektywne i rzetelne.
Projekt ten jest komplementarny z Projektem utworzenia i powiększenia księgozbioru UdsC o pozycje dotyczące krajów
pochodzenia.
Wartość projektu - około 33 213,00 EUR
Wkład WE – 24 910,00 EUR (75%)
Wkład publiczny – 8 303,00 EUR (25%)
Wkład prywatny – nie dotyczy.

PRAWDOPODOBNI BENEFICJENCI DOTACJI
W przypadku projektów ramach procedury executing body jednostką wdrażającą będzie Instytucja Odpowiedzialna natomiast partnerem i
jednocześnie jednostką realizującą będzie organ administracji publicznej: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
W

STOSOWNYCH PRZYPADKACH, ODPOWIEDNIE UZASADNIENIE – W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ
INSTYTUCJĘ ODPOWIEDZIALNĄ, DZIAŁAJĄCĄ W CHARAKTERZE ORGANU WDRAŻAJĄCEGO

Dla powyższego projektu w ramach Działania: Współpraca i wymiana oraz doskonalenie systemu informacji o krajach pochodzenia należy
przewidzieć tryb „executing body”.
W myśl art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2006 r., Nr 234, poz. 1695, z późn. zm.) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest jedynym organem administracji publicznej powołanym do
prowadzenia postępowań i do wydawania decyzji o nadaniu statusu uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
„Art.53. 1. Decyzje w sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale, wydaje Szef Urzędu.”
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Ww. Rozdział 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa
postępowanie w sprawach nadawania statusu uchodźcy lub udzielania ochrony uzupełniającej oraz pozbawiania statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej.
W myśl ww. ustawy Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest jedynym organem administracji publicznej powołanym do prowadzenia
postępowań i do wydawania decyzji o nadaniu statusu uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Żaden inny podmiot publiczny ani
prywatny nie ma prawa do stosowania aktów prawa polskiego czy międzynarodowego i do udzielania cudzoziemcom na tej podstawie
wiążącego prawnie instytucje krajowe i wspólnotowe statusu uchodźcy. Jedynie Urząd obsługujący Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców
dysponuje zapleczem informacyjnym pozwalającym na weryfikację niejednokrotnie nieprawdziwych wyjaśnień cudzoziemców i jako jedyny
ponosi koszty pozyskiwania wiedzy we wspomnianym zakresie. Dlatego też wyłącznie na pracownikach Urzędu do Spraw Cudzoziemców
spoczywa obowiązek dokształcania się w zakresie podnoszenia standardów prowadzonych postępowań.
Na podstawie odpowiednich przepisów kontrolnych Szef UdSC jest rozliczany w zakresie prowadzenia wspomnianych postępowań.
Ponadto należy zauważyć, że przez fakt istnienia jedynego krajowego systemu zapewniania cudzoziemcom ochrony humanitarnej, Szef UdSC
jako jedyny organ w kraju decyduje również o ich legalnym pobycie na terytorium Unii Europejskiej.
W ramach wymiany informacji i doświadczeń na temat: praktyki azylowej, prowadzenia postępowań w sprawie nadania statusu uchodźcy oraz
prowadzenia ośrodków dla cudzoziemców Szef UdSC szuka partnerów z krajów wspólnotowych. Niestety z powodu ograniczonych zasobów
finansowych, do tej pory, wymiana i praktyka zagraniczna dotyczyła bardzo wąskiej grupy ekspertów. Ponadto na Urzędzie do Spraw
Cudzoziemców spoczywa zadanie stworzenia stosownego zasobu danych, aby obiektywnie, rzetelnie i adekwatnie do sytuacji cudzoziemca
rozpatrywać wnioski o nadanie statusu uchodźcy.
Na podstawie powyższego - wyłącznej kompetencji Szefa UdSC w kwestii wydawania decyzji o nadaniu statusu uchodźcy, prowadzenia
ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, wysokiej specjalizacji Urzędu obsługującego Szefa oraz istnienie
spójnego, skoordynowanego systemu przepisów prawnych i rozwiązań administracyjnych i logistycznych – stwierdzić można, że projekt w
ramach Działania: Współpraca i wymiana oraz doskonalenie systemu informacji o krajach pochodzenia realizowany może być wyłącznie przez
Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
OCZEKIWANE WYNIKI (W UJĘCIU ILOŚCIOWYM) I WSKAŹNIKI, JAKIE MAJĄ BYĆ STOSOWANE
PRODUKT – WSKAŹNIK PRODUKTU
REZULTAT
Liczba wyposażonych bibliotek o Zwiększenie
wiedzy
ekspertów
publikacje, raporty tematyczne, zasoby wydziału
informacji o
krajach
multimedialne
dotyczące
krajów pochodzenia
oraz
ekspertów,
pochodzenia – 1.
zajmujących
się
rozpatrywaniem
PROJEKT 1
wniosków o nadanie statusu uchodźcy
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Usprawnienie mechanizmów procedur
azylowych
oraz
prowadzenia
ośrodków dla cudzoziemców
Minimalizacja błędnie wydawanych
19

Liczba przetłumaczonych stron
raportów opracowanych przez
ekspertów zewnętrznych, raportów
organizacji międzynarodowych lub
innych urzędów – około 1000 stron
Liczba raportów opracowanych w
całości przez ekspertów zewnętrznych
- ok. 9
Liczba podręcznych księgozbiorów
wyposażonych w nowe meble - 1

PROJEKT 2

Liczba ekspertów uczestniczących w
misjach badawczych – około 11 osób.
Liczba misji przeprowadzanych w
krajach pochodzenia – około 3

o
krajach
pochodzenia
wnioskodawców, którzy stanowią
liczną grupę. Rezultatem tych działań
będzie poprawa organizacji pracy,
zwiększenie ilości oraz poprawa
jakości gromadzonych informacji na
temat krajów pochodzenia osób
ubiegających się o nadanie statusu
uchodźcy. Rezultatem będzie także
pogłębienie praktycznej współpracy
oraz harmonizacja standardów w
dziedzinie gromadzenia, analizy oraz
prezentacji informacji o krajach
pochodzenia, jak również wzrost
wiedzy na temat poszczególnych
krajów pochodzenia osób ubiegających
się o nadanie statusu uchodźcy, istotne
zwiększenie do nich dostępu tak dla
pracowników Urzędu jak i innych
instytucji
zaangażowanych
w
procedurę azylową, takich jak Rada do
Spraw
Uchodźców,
Sądy
Administracyjne.

decyzji w oparciu o niewystarczająca
ilość posiadanych informacji.

Minimalizacja błędnie wydawanych
decyzji w oparciu o niewystarczająca
ilość posiadanych informacji.

Zwiększenie wiedzy ekspertów
wydziału informacji o krajach
pochodzenia oraz ekspertów,
zajmujących się rozpatrywaniem
wniosków o nadanie statusu uchodźcy
o krajach pochodzenia
wnioskodawców, którzy stanowią
liczną grupę. Rezultatem tych działań
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będzie poprawa organizacji pracy,
zwiększenie ilości oraz poprawa
jakości gromadzonych informacji na
temat krajów pochodzenia osób
ubiegających się o nadanie statusu
uchodźcy.
Rezultatem tych działań będzie wzrost
wiedzy podmiotów zaangażowanych w
procedurę azylową w odniesieniu do
jej poszczególnych elementów oraz
intensyfikacja
współpracy
tych
podmiotów.
WIDOCZNOŚĆ FINANSOWANIA Z ŚRODKÓW UE
Widoczność finansowania ze środków WE będzie zapewniona w następujący sposób:
- Umieszczenie godła UE i informacji o współfinansowaniu z EFU na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
- Umieszczenie godła UE i informacji o współfinansowania z EFU na wszystkich istotnych opracowanych materiałach, broszurach itp.;
- Informowanie uczestników szkoleń, seminariów lub konferencji dotyczących projektów o współfinansowania z EFU.
Potwierdzenie współfinansowania będzie miało następującą formułę:
„Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców”.
Wytyczne dotyczące widoczności finansowania projektów z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców zostaną przygotowane przez
Instytucję Delegowaną i dołączone do karty projektu.
Instytucja Delegowana będzie monitorowała zgodność wypełnienia wymogów w trakcie realizacji projektów.
W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, KOMPLEMENTARNOŚĆ OPISYWANYCH DZIAŁAŃ ZE ZBLIŻONYMI DZIAŁANIAMI, FINANSOWANYMI W RAMACH
INNYCH INSTRUMENTÓW UE
Realizacja omawianych projektów rozwija i uzupełnia wdrażanie instrumentów prawa krajowego, stosującego rozwiązania prawa
wspólnotowego.
Program jest komplementarny z Funduszem Granic Zewnętrznych: Priorytet 4: Wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych
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niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz.
Cel operacyjny 5: Sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców.
Program jest także komplementarny z Europejskim Funduszem Powrotów Imigrantów:
Priorytet 1: Wsparcie dla opracowania strategicznego podejścia do zarządzania powrotami imigrantów przez państwa członkowskie, Działanie 1:
Wspomaganie realizacji programu wspomaganych powrotów dobrowolnych, h/Przygotowanie i aktualizacja informacji dotyczących krajów
pochodzenia imigrantów;
Priorytet 3: Wsparcie dla konkretnych, innowacyjnych krajowych i międzynarodowych narzędzi zarządzania powrotami, Cel operacyjny:
Zwiększenie współpracy z państwami trzecimi przy identyfikowaniu cudzoziemców oraz wynikające z tego zwiększenie liczby osób
wydalonych, Działanie 2: Wizyty studyjne ekspertów krajowych w krajach pochodzenia nielegalnych migrantów (alokacje 2008 oraz 2009).
Projekty w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców na lata 2005-2007, z którymi Działanie 3 jest komplementarne:
UdSC EFU 2006 – Budowa bazy informacji o krajach pochodzenia.
Projekty realizowane w ramach tego Działania nawiązują do projektów realizowanych w ramach Programu Rocznego 2008 r. (Projekty: Wizyty
studyjne, Rozbudowa biblioteki Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia, Misje badawcze do krajów pochodzenia)
INFORMACJE FINANSOWE: WARTOŚĆ DZIAŁANIA; WKŁAD WE; WKŁAD PUBLICZNY; WKŁAD PRYWATNY
Wartość działania - około 173 888,00 EUR;
Wkład UE – 130 416,00 EUR (75 %);
Wkład publiczny – 43 472,00 EUR (25 %);
Wkład prywatny – nie dotyczy.
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4. POMOC TECHNICZNA

Zgodnie z art. 16 Decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja
2007 roku ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008 – 2013 jako
część Programu ogólnego: ”Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz
uchylającej decyzję Rady 2004/904/WE, z inicjatywy danego państwa członkowskiego może
zostać ustanowiona pomoc techniczna. Art. 13 pkt. 2 Decyzji Komisji z 19 grudnia 2007 roku
z późń. zm. ustanawiającej zasady wykonania Decyzji nr 573/2007/WE wskazuje, iż pomoc
techniczna może być do 100 % finansowana ze środków Funduszu.
Kwota przeznaczona na pomoc techniczną w ramach każdego Programu Rocznego nie może
przekraczać 7% całkowitej rocznej kwoty współfinansowania przydzielonej państwu
członkowskiemu plus 30 000 EUR (w latach 2008-2010) oraz 4% całkowitej rocznej kwoty
współfinansowania przydzielonej państwu członkowskiemu plus 30 000 EUR (w latach 2011
– 2013).
Zgodnie z art. 16 pkt 1 Decyzji nr 573/2007/WE ze środków pomocy technicznej można
finansować środki przygotowawcze, środki związane z zarządzaniem, monitorowaniem,
oceną, jak również środki informacyjne i kontrolne oraz środki służące wzmocnieniu
zdolności administracyjnych do celów realizacji Funduszu.
System zarządzania i kontroli dla Funduszu Granic Zewnętrznych, Europejskiego Funduszu
Powrotów Imigrantów oraz Europejskiego Funduszu Uchodźców, przewiduje następujący
podział funkcji w ramach ww. Funduszy:
 Instytucja Odpowiedzialna – Departament Unii Europejskiej i Współpracy
Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
 Instytucja Certyfikująca – Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów,
 Instytucja Audytu – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,
 Instytucja Delegowana – Władza Wdrażająca Programy Europejskie.
Wszystkie ww. instytucje są uprawnione do korzystania ze środków pomocy technicznej,
natomiast wszelkie zamówienia zostaną przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
Publicznych.
4.1 Cel oczekiwanej pomocy technicznej
Pomoc techniczna ma za zadanie służyć efektywnemu wdrażaniu Europejskiego Funduszu na
rzecz Uchodźców. Jej celem jest wsparcie funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za
realizację projektów w ramach Funduszu, w szczególności:
 Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry odpowiedzialnej za realizację
procesów związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, jak
również działaniami o charakterze informacyjnym i kontrolnym,
 Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemów informatycznych oraz niezbędnego
zaplecza technicznego służącego sprawnej realizacji procesów związanych z
przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, jak również działaniami o
charakterze informacyjnym i kontrolnym,
 Zapewnienie wsparcia dla procesów związanych z przygotowaniem, wyborem,
wyceną, zarządzaniem i monitoringiem działań (w tym: organizacji i funkcjonowania
komitetów i podkomitetów uczestniczących w realizacji Funduszu, wsparcie działań
związanych z przeprowadzaniem kontroli, audytów i certyfikacji, wsparcie bieżącego
funkcjonowania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Funduszu),
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Upowszechnienie wiedzy na temat Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców
poprzez działania informacyjne i promocyjne,
Zapewnienie wypełnienia wymagań nałożonych na Instytucję Odpowiedzialną
wskazanych w Artykule 33, a zwłaszcza Art. 33 ust. 2 lit. a – organizowanie
przynajmniej raz w roku działania mającego na celu poinformowanie szerokiego
kręgu odbiorców – począwszy od instytucji publicznych na organizacjach
pozarządowych kończąc, o wdrażaniu środków EFU w ramach programu rocznego.
Działanie będzie realizowane przy udziale zaproszonych mediów publicznych.
Zapewnienie właściwych warunków wdrażania EFU poprzez modernizację i
odpowiednie wyposażenie obiektu Instytucji Odpowiedzialnej.

4.2 Oczekiwane wyniki (w ujęciu ilościowym)
W ramach prac związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną,
kontrolą oraz wzmocnieniem zdolności administracyjnych zostaną poniesione wydatki m.in.
na:
 Wynagrodzenia,
 Wydatki administracyjne związane z zarządzaniem i monitoringiem działań
 Szkolenia,
 Wyjazdy służbowe,
 Usługi (w tym: tłumaczenia, ekspertyzy, bazy danych, itp.),
 Kontrole/audyty,
 Działania informacyjno-promocyjne (m.in. konferencje w roku 2010 i 2011
informującej o postępach w realizacji i osiągnięciach Programu).
Przewiduje się wykorzystanie całej alokacji dostępnej w ramach Programu Rocznego na rok
2010.
Wskaźnik
Liczba pracowników wykonujących zadania związane z zarządzaniem
i kontrolą Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców*
Liczba wizyt monitorujących stan realizacji każdego projektu
Liczba wyjazdów służbowych (np. konferencje NGO, wizyty ad hoc,
wizyty Instytucji Certyfikującej)
Liczba szkoleń dla wnioskodawców/partnerów
Liczba szkoleń dla Beneficjentów/partnerów
Liczba szkoleń dla pracowników wykonujących zadania związane z
zarządzaniem i kontrolą Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców
(szkolenia z zakresu zarządzania finansowego, kontroli,
specjalistyczne szkolenia językowe itp.)
Usługi (tłumaczenia, ekspertyzy, stworzenie strony internetowej oraz
bazy danych itp.)
Wydatki administracyjne
Liczba działań informacyjno – promocyjnych (m.in. druk ulotek i
naklejek, konferencje promocyjne)
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* Pracownicy wykonujący obowiązki związane z zarządzaniem i kontrolą EFU będą
wynagradzani proporcjonalnie do zakresu przypisanych im czynności

4.3 Widoczność finansowania ze środków UE
Widoczność finansowania ze środków UE zostanie zapewniona w następujący sposób:
 Umieszczenie godła Unii Europejskiej oraz informacji na temat pochodzenia środków
na wszystkich materiałach publikowanych w związku z realizacją Programu Rocznego
na rok 2010 (np. formularze aplikacyjne, ogłoszenia, broszury),
 Informowanie wszystkich beneficjentów o współfinansowaniu z Europejskiego
Funduszu na rzecz Uchodźców,
 Zapewnienie umieszczenia godła Unii Europejskiej na zakupionym ze środków
Funduszu sprzęcie/urządzeniach oraz wszystkich produktach powstałych w wyniku
realizacji projektu.
Powyższe pozostaje w zgodzie z postanowieniami Załącznika nr 10 „Wytyczne dotyczące
godła i definicja standardowej kolorystyki” do Decyzji z 19 grudnia 2007 roku z późń. zm.
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5. PROJEKT PLANU FINANSOWANIA

Program Roczny - projekt planu finansowego
Tabela 1 - Tabela zbiorcza
Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska
Program roczny: 2010
Fundusz: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013

wszystkie dane w EUR
Działanie 1: Rozwinięcie i
poprawa oferty integracyjnej oraz
poradnictwa zarówno dla osób
ubiegających się o nadanie statusu
uchodźcy jak i osób objętych
ochroną międzynarodową

Działanie 2: Infrastruktura i
procedury azylowe

Działanie 3: Współpraca i
wymiana oraz doskonalenie
systemu informacji o krajach
pochodzenia
Pomoc techniczna
Inne środki (2)
Ogółem

Oznaczenie
szczególnego
Oznaczenie priorytetu Wkład UE
Priorytetu
(1)
(a)

Środki
publiczne
(b)

Środki
prywatne
(c)

Ogółem
(d= a+b+c)

% UE
(e=a/d)

Udział w
łącznej
kwocie
(d/d
ogółem)

1

2022146,50 269619,54 404429,31 2696195,35

75,00%

79,88%

1

220888,00

75,00%

8,73%

2

130416,00 43472,00
0,00
173888,00 75,00%
210904,88
0,00
0,00
210904,88 100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
2584355,38 386720,88 404429,31 3375505,57 76,56%

73629,34

0,00

294517,34
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* Prezentowane dane dotyczą całkowitej wartości projektów realizowanych w ramach Działania konkursowego, uwzględniając w tym projekty
wieloletnie, których wartość z alokacji 2010 została oszacowana na etapie konkursów w ramach alokacji 2008 oraz 2009.
**Pomoc Techniczna jest finansowana całkowicie z Wkładu UE, co skutkuje podwyższeniem udziału procentowego Wkładu UE w tabeli.

[podpis osoby odpowiedzialnej]
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