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Przedmowa 
Przedstawiamy nasz nowy katalog szkoleń! 

W Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA) wspieramy państwa członkowskie, zapewniając pomoc 
prawną, techniczną, doradczą i operacyjną, aby każda osoba ubiegająca się o ochronę 
międzynarodową była sprawiedliwie i równo traktowana w całej UE. Pomoc ta przybiera różne 
formy, a jednym z podstawowych dostępnych narzędzi jest europejski program szkoleń dla 
pracowników służb azylowych. 
 
Niniejszy program szkolenia zawodowego opracowano specjalnie dla urzędników zajmujących się 
procedurą azylową i przyjmowaniem, a także dla innych urzędników pracujących w państwach 
członkowskich i krajach stowarzyszonych, w których obowiązują odpowiednie uzgodnienia. W 
ramach strategii współpracy zewnętrznej europejski program szkoleń dla pracowników służb 
azylowych jest jednym z narzędzi budowania zdolności wspierających krajowe administracje państw 
spoza UE zajmujące się azylem i przyjmowaniem. Jego celem jest pomoc osobom uczącym się w 
osiągnięciu wspólnego zrozumienia unijnych i międzynarodowych standardów w tej dziedzinie 
poprzez wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do zapewnienia szybkich i sprawiedliwych 
procedur. 
 
Moduły szkoleniowe programu nauczania są również podstawą szkoleń prowadzonych w 
kontekście operacyjnym. Przygotowuje się w nich administracje krajowe do wypełniania swoich 
obowiązków wynikających ze wspólnego europejskiego systemu azylowego lub do skutecznego 
radzenia sobie z nieproporcjonalną presją wynikającą z przepływów migracyjnych. Za pomocą 
wspólnych szkoleń zawodowych Agencja UE ds. Azylu dąży do zapewnienia większej zgodności 
krajowych praktyk w zakresie azylu i przyjmowania. 
 
W katalogu szkoleń znajduje się kompleksowe zestawienie wszystkich modułów szkoleniowych 
oraz języków, w których są one dostępne. Katalog zawiera również istotne informacje dotyczące 
każdego modułu, takie jak docelowi słuchacze, czas trwania, efekty, ogólny zarys i cel modułu. 
 
Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu wprowadza również 
dobrowolne oceny, co stanowi pierwszy krok ku temu, by móc 
oferować specjalistom pracującym w obszarze azylu i 
przyjmowania zdobycie konkretnych kwalifikacji. Zaliczenie 
testów oceniających potwierdza osiągnięcie przez osobę uczącą 
się zamierzonych rezultatów nauczania i daje pracodawcy 
pewność, że jego pracownicy posiadają wiedzę i umiejętności, 
które przygotują ich do wdrożenia wspólnego europejskiego 
systemu azylowego w państwach członkowskich. Informacje o 
strategii oceniania znajdują się na stronach modułów 
szkoleniowych, dla których są już dostępne testy oceniające. 
 
Życzę Wam sukcesów w zdobywaniu wiedzy! 
Rachelle Cortis 
Kierownik Ośrodka Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego AUEA (a.i.) 
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Wprowadzenie do europejskiego programu 
szkoleń dla pracowników służb azylowych 

Europejski program szkoleń dla pracowników służb azylowych oferuje szeroki zakres 
modułów obejmujących wszystkie obszary ochrony międzynarodowej. W skład programu 
szkoleń wchodzą: 

• moduły podstawowe obejmujące zasadniczą wiedzę wymaganą dla urzędników 
zajmujących się procedurą azylową i przyjmowaniem; 

• szereg modułów dla urzędników zajmujących się przyjmowaniem; 

• moduły bazowe i wprowadzające skierowane do osób rozpoczynających pracę w 
obszarze ochrony międzynarodowej lub osób z innych sektorów, które regularnie 
zajmują się sprawami azylowymi, np. urzędników zajmujących się rejestracją; 

• zaawansowane i specjalistyczne moduły, które umożliwiają doświadczonym 
urzędnikom konsolidację umiejętności lub wyspecjalizowanie się w konkretnym 
obszarze kompetencji, takim jak szczególne traktowanie; 

• kursy dla szkoleniowców – stosujemy metodę „szkolenia szkoleniowców”, aby 
wspierać rozwój umiejętności, wiedzy i kompetencji szkoleniowców, którzy następnie 
szkolą personel w administracji krajowej, i tworzymy w ten sposób efekt mnożnikowy. 

 

Moduły opracowano w ramach instrumentu prawnego wspólnego europejskiego systemu 
azylowego (WESA) – Konwencji z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców – oraz jej protokołu, a 
także innych właściwych przepisów prawa międzynarodowego i europejskiego. Agencja Unii 
Europejskiej ds. Azylu wykorzystuje wiedzę specjalistyczną ze swojego Centrum Wiedzy o 
Azylu i Centrum Wsparcia Operacyjnego oraz ściśle współpracuje z ekspertami z państw 
członkowskich i ekspertami zewnętrznymi posiadającymi rozległą wiedzę i doświadczenie w 
zakresie poszczególnych tematów. Moduły szkoleniowe weryfikuje grupa referencyjna 
Agencji UE ds. Azylu, której członkami są eksperci z Europejskiej Rady ds. Uchodźców i 
Wypędzonych, Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz 
Komisji Europejskiej. 

Celem Agencji UE ds. Azylu jest umieszczenie osób uczących się i ich administracji w centrum 
wszystkich jej działań. Dba o to, by oferowane przez nią szkolenia były autentyczne i 
odpowiadały rzeczywistym codziennym zadaniom docelowych słuchaczy. W tym celu stosuje 
ramy kompetencji w zakresie azylu i przyjmowania, znane jako europejskie sektorowe ramy 
kwalifikacji (ESRK) dla urzędników zajmujących się procedurą azylową i przyjmowaniem. Na 
stronie dotyczącej standardów edukacyjnych, w dostępnej tam matrycy określono, co 
urzędnicy zajmujący się procedurą azylową i przyjmowaniem powinni wiedzieć lub umieć 
zrobić na koniec sekwencji szkoleń, aby zdobyć kwalifikacje. Efekty uczenia się są 
dostosowane do zadań określonych w odpowiednich standardach zawodowych. Tą samą 
matrycę stosuje się również do określenia poziomu uczenia się, ponieważ jest ona 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-educational-standards
https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
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dostosowana do poziomów europejskich ram kwalifikacji (ERK)1. Takie oparte na efektach 
uczenia się podejście gwarantuje, że każdy moduł szkoleniowy koncentruje się na wiedzy, 
umiejętnościach lub odpowiedzialności i autonomii, które są wymagane od urzędników 
państw członkowskich2, aby mogli sprawnie i skutecznie wykonywać swoje obowiązki. 

Moduły szkoleniowe realizuje się w różnych formach. Większość z nich – metodą kształcenia 
mieszanego (sesje bezpośrednie prowadzone przez szkoleniowca połączone z uczeniem się 
online i samodzielnym). Niektóre z nich zawierają jedynie jeden element online, umożliwiając 
tym samym uczenie się we własnym tempie, podczas gdy inne są realizowane w formie 
seminarium internetowych. 

Zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie Agencji UE ds. Azylu agencja musi zapewnić 
wysoki poziom prowadzonych przez siebie szkoleń. Innymi słowy, szkolenia Agencji UE ds. 
Azylu definiują kluczowe zasady i najlepsze praktyki w celu zapewnienia lepszej zbieżności 
administracyjnych metod i decyzji oraz praktyk prawnych. Agencja UE ds. Azylu jest zatem w 
pełni zaangażowana w utrzymanie najwyższych standardów jakości, skuteczności i 
przejrzystości, co znajduje odzwierciedlenie w jej strategii szkoleniowo-edukacyjnej, 
realizowanej dzięki ramom zapewniania jakości szkoleń. Ramy te służą dostosowaniu działań 
szkoleniowych Agencji UE ds. Azylu do europejskich norm i wytycznych zapewniania jakości 
w dziedzinie edukacji i szkolenia zawodowego. Agencja ściśle współpracuje z państwami 
członkowskimi, aby zapewnić utrzymanie tych standardów wszędzie tam, gdzie prowadzone 
są szkolenia. 

Moduły szkoleniowe opracowano w języku angielskim. Istnieje możliwość przetłumaczenia ich 
na inne języki. 

 

1 Więcej informacji można znaleźć w europejskich ramach kwalifikacji (ERK) (Europass). Tutaj można także 
sprawdzić, jak krajowe ramy kwalifikacji są dostosowane do ERK. 

2 W niniejszej publikacji pojęcia „urzędnik” i „pracownik” są stosowane zamiennie. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8acf5d-41eb-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
https://euaa.europa.eu/publications/euaa-training-and-learning-strategy
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Feuropean-qualifications-framework-eqf&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O%2FbiiaUUcF8O2FUmr7UNHVxW9jCUPLt4XloIgy123Jw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Fcompare-qualifications&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BbY5jeZtyTtz0rnOErjcsxoP7SquPieaZ2z3mvl0lU8%3D&reserved=0
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Jak można złożyć zamówienie natłumaczenie 
modułu szkoleniowego europejskiego 
programu szkoleń dla pracowników służb 
azylowych? 

Dwa razy w roku Ośrodek Szkoleń i Rozwoju Zawodowego publikuje otwarte zaproszenie dla 
państw członkowskich, które chciałyby, aby Agencja UE ds. Azylu sfinansowała tłumaczenie 
modułów szkoleniowych na ich język. 

Zamówienia na tłumaczenie są oceniane przez komitet wewnętrzny i porządkowane według 
różnych kryteriów, takich jak wnioskowana wersja modułu, liczba uczestników danego 
modułu w stosunku do wielkości organu rozstrzygającego w państwie członkowskim, dane 
historyczne dotyczące wdrażania i stosowania europejskiego programu szkoleń dla 
pracowników służb azylowych oraz budżet. W przypadku tłumaczenia modułu szkoleniowego 
przekładowi podlegają wszystkie elementy, zaś filmy lub animacje (jeśli takie występują) 
zostają opatrzone odpowiednimi napisami. 

Wykonanie tłumaczenia wszystkich elementów danego modułu szkoleniowego zajmuje od 6 
do 8 miesięcy, w zależności od długości modułu szkoleniowego oraz od tego, czy 
wcześniejsze wersje zostały przetłumaczone, nakładu pracy, czasu w roku i innych czynników. 
Przygotowanie przetłumaczonego modułu internetowego zajmuje kolejne 8–10 tygodni. Pilne 
wnioski rozpatrywane są indywidualnie. 
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Czy mogę zarejestrować się na moduły 
szkoleniowe europejskiego programu 
szkoleń dla pracowników służb azylowych? 

Jeśli jesteś urzędnikiem zajmującym się procedurą azylową lub przyjmowaniem, pracującym 
dla organu krajowego, skontaktuj się z krajowym punktem kontaktowym ds. szkoleń. W ten 
sposób uzyskasz informacje o zbliżających się szkoleniach zarówno tych organizowanych 
przez Agencję UE ds. Azylu, jak i tych na poziomie krajowym. Jeśli nie jesteś urzędnikiem 
zajmującym się procedurą azylową lub przyjmowaniem, pracującym dla organu krajowego, 
możesz nadal kwalifikować się do rejestracji na szkolenie, jeśli zadania, które wykonujesz 
wchodzą w zakres standardów zawodowych. 

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną docelową systemu zarządzania 
nauczaniem Agencji UE ds. Azylu, naszą stroną internetową, zasadami uczestnictwa w 
szkoleniach Agencji UE ds. Azylu lub napisz do nas na adres:training@euaa.europa.eu. 

Więcej szczegółowych informacji o terminach szkoleń organizowanych przez Agencję UE ds. 
Azylu można znaleźć w planach szkoleń. Aby uzyskać informacje o krajowych planach 
szkoleń, należy skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym ds. szkoleń. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://euaa.europa.eu/training/about-euaa-training-and-professional-development
mailto:training@euaa.europa.eu
https://euaa.europa.eu/training/training-activities


AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. AZYLU 

10 

 
  

Moduły bazowe 
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Wprowadzenie do problematyki komunikacji dla 
specjalistów w dziedzinie azylu i przyjmowania 

Celem tego modułu jest dostarczenie specjalistom w 
dziedzinie azylu i przyjmowania niezbędnego zestawu 
umiejętności miękkich zapewniających skuteczną 
komunikację interpersonalną. 

W module skoncentrowano się na podstawowych 
zasadach teorii komunikacji i technikach zadawania 
pytań w międzykulturowych kontekstach azylowych. 
Poruszono także tematy zasad komunikacji 
interpersonalnej, wpływu komunikacji niewerbalnej 
oraz najskuteczniejszych dla pozyskiwania informacji 
rodzajów pytań. W module opisano, jak różnorodność 
kulturowa może wpływać na proces komunikacji oraz 
wprowadzono techniki obniżające ryzyko błędnej 
komunikacji w środowisku wielokulturowym. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność określenia skutecznych technik 
komunikacji, aby udzielać informacji w kontekście 
azylu, a także je pozyskiwać. 

2. Umiejętność określenia odpowiednich rodzajów 
interwencji komunikacyjnych w kontekście azylu, 
aby zminimalizować nieporozumienia wynikające 
z różnic międzykulturowych. 

 

Moduł jest realizowany online, co pozwala na naukę 
we własnym tempie. 
Strategia oceniania zakłada jeden test oceniający na 
koniec modułu. Pytania są wielokrotnego wyboru 
(niektóre opierają się na scenariuszach) i dotyczą 
elementów obu efektów uczenia się. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Specjaliści w dziedzinie 
azylu i przyjmowania 

 

POZIOM ESRK 
Poziom 5 

 

CZAS TRWANIA 
4,5 godziny nauki 
online, 3 godziny 
samodzielnej nauki 
(podstawowe lektury) i 
1 godzina zadań na 
ocenę 

 

JĘZYKI 
angielski, portugalski, 
maltański, grecki i 
hiszpański 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2022) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Wymogiem wstępnym 
jest posiadanie 
dowolnej kwalifikacji 
na poziomie 4 ERK lub 
kwalifikacji 
równoważnej 
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Wprowadzenie do standardów etycznych i 
zawodowych 

Celem tego modułu jest pomoc urzędnikom 
zajmującym się procedurą azylową i przyjmowaniem 
w poznaniu zasad poufności i odpowiedzialności oraz 
zachowań zapewniających świadczenie 
profesjonalnych i pełnych szacunku usług w miejscu 
pracy. 

W module skoncentrowano się na podstawowych 
zasadach standardów zawodowych, kodeksów 
etycznych i wartości w kontekście azylu i 
przyjmowania. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Znajomość standardów etycznych i zawodowych, 
w tym zasad poufności, w kontekście azylu i 
przyjmowania. 

2. Znajomość aspektów różnorodności i wrażliwości 
kulturowej w działaniach zawodowych 
związanych z azylem. 

3. Znajomość przypadków naruszenia kodeksów 
etycznych i wartości związanych z azylem oraz ich 
potencjalnych konsekwencji. 

4. Umiejętność poznania zachowania 
gwarantującego profesjonalną i pełną szacunku 
usługę w wielokulturowych kontekstach 
związanych z azylem i przyjmowaniem. 

 

Moduł jest realizowany online, co pozwala na naukę 
we własnym tempie. 

Strategia oceniania opiera się na analizach 
przypadków z obszaru azylu i przyjmowania, które 
przedstawiają autentyczne dla miejsca pracy wyzwania 
etyczne lub zawodowe. Pytania są wielokrotnego 
wyboru, opierają się na scenariuszach i dotyczą 
elementów wszystkich efektów uczenia się. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy ds. azylu i 
przyjmowania 

 

POZIOM ESRK 
Poziom 5 

 

CZAS TRWANIA 
5 godzin nauki online, 1 
godzina samodzielnej 
nauki (podstawowe 
lektury) i 1 godzina 
zadań na ocenę 

 

JĘZYKI 
angielski, portugalski, 
grecki, słowacki, 
maltański i hiszpański 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2022) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Wymogiem wstępnym 
jest posiadanie 
dowolnej kwalifikacji 
na poziomie 4 ERK lub 
kwalifikacji 
równoważnej 
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Wprowadzenie do ram prawnych dotyczących praw 
podstawowych i ochrony międzynarodowej w UE 

Celem tego modułu jest przekazanie specjalistom w 
dziedzinie azylu i przyjmowania podstawowej wiedzy 
na temat kluczowych przepisów prawnych dotyczących 
ochrony międzynarodowej w Unii Europejskiej oraz 
najistotniejszych praw podstawowych w kontekście 
dostępu do procedury azylowej, a mianowicie zasady 
non-refoulement i prawa do azylu. 

W module skoncentrowano się na dwóch kluczowych 
prawach podstawowych dotyczących dostępu do 
procedury azylowej oraz na pięciu filarach WESA. 
Przedstawiono również kluczowe definicje osób 
ubiegających się o ochronę międzynarodową i 
korzystających z niej oraz główne etapy procesu 
azylowego. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Znajomość podstawowych praw związanych z 
dostępem do procedury azylowej. 

2. Umiejętność określenia głównych celów 
instrumentów prawnych wspólnego europejskiego 
systemu azylowego. 

 

Moduł jest realizowany online, co pozwala na naukę 
we własnym tempie. 

Strategia oceniania zakłada jeden test oceniający na 
koniec modułu. Pytania są wielokrotnego wyboru 
(niektóre opierają się na scenariuszach) i dotyczą 
elementów obu efektów uczenia się. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Specjaliści w dziedzinie 
azylu i przyjmowania 

 

POZIOM ESRK 
Poziom 5 

 

CZAS TRWANIA 
8 godzin nauki online, 
1 godzina samodzielnej 
nauki (podstawowe 
lektury) i 2 godziny 
zadań na ocenę 

 

JĘZYKI 
angielski, portugalski, 
grecki, maltański i 
hiszpański 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2022) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Wymogiem wstępnym 
jest posiadanie 
dowolnej kwalifikacji 
na poziomie 4 ERK lub 
kwalifikacji 
równoważnej 

  

 

Wprowadzenie do zagadnienia ochrony osób 
wymagających szczególnego traktowania 

Moduł ma na celu umożliwienie specjalistom w 
dziedzinie azylu i przyjmowania zdobycia wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do wczesnego rozpoznania  

GRUPA DOCELOWA 
Specjaliści w dziedzinie 
azylu i przyjmowania 
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osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, 
które mogą wymagać szczególnego traktowania i 
mogą mieć specjalne potrzeby, którymi należy się 
zająć. 

W module skoncentrowano się na koncepcji 
szczególnego traktowania w kontekście azylowym i 
głównych kategoriach osób potencjalnie 
wymagających szczególnego traktowania 
ubiegających się o ochronę międzynarodową zgodnie 
z ramami prawnymi UE. Omówiono także najczęstsze 
wskaźniki szczególnych potrzeb osób ubiegających się 
o ochronę międzynarodową, sposoby rozpoznania 
tych potrzeb oraz konsekwencje braku ich 
rozpoznania. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Zrozumienie pojęcia szczególnego traktowania w 
kontekście azylu. 

2. Poznanie kategorii szczególnego traktowania i 
jego głównych wskaźników w kontekście azylu. 

3. Umiejętność rozpoznania osób, które mogą mieć 
szczególne potrzeby w kontekście azylu. 

 

Moduł jest realizowany online, co pozwala na naukę 
we własnym tempie. 

Strategia oceniania zakłada dwa testy oceniające. 
Pierwszy opiera się na wiedzy i obejmuje pytania 
wielokrotnego wyboru. Drugi natomiast opiera się na 
scenariuszu i obejmuje analizę przypadku, a osoby 
uczące się muszą zidentyfikować odpowiednie 
wskaźniki z listy kontrolnej. 

 

POZIOM ESRK 
Poziom 5 

 

CZAS TRWANIA 
9 godzin nauki online, 
3 godziny samodzielnej 
nauki (podstawowe 
lektury) i 1 godzina 
oceniania 
podsumowującego 

 

JĘZYKI 
angielski, hiszpański i 
maltański 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2022) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Zaliczone 
Wprowadzenie do ram 
prawnych dotyczących 
praw podstawowych i 
ochrony 
międzynarodowej w 
UE LUB 6 miesięcy 
doświadczenia 
zawodowego w 
procedurze azylowej i 
przyjmowaniu ORAZ, 
jako wymóg wstępny, 
dowolnej kwalifikacji 
na poziomie 4 ERK lub 
kwalifikacji 
równoważnej 
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Moduły wprowadzające 
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Tłumaczenia ustne w kontekście azylu 

Celem modułu jest zdobycie niezbędnej wiedzy i 
umiejętności do profesjonalnego, sprawnego i 
zgodnego z międzynarodowymi standardami 
wykonywania zadań. 

Moduł zawiera zarówno ogólny przegląd kontekstu 
azylowego z perspektywy tłumaczy ustnych, jak i 
przegląd głównych technik tłumaczeń ustnych 
niezbędnych w procedurach azylowych. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność opisania i wyjaśnienia ogólnego 
kontekstu i procedur azylowych. 

2. Umiejętność wyjaśnienia roli tłumacza ustnego w 
kontekście ogólnym oraz w szczególności w 
procedurze azylowej. 

3. Umiejętność zastosowania zasad i umiejętności 
niezbędnych do tłumaczenia ustnego w sposób 
ogólny i w kontekście azylu. 

 

Moduł zostanie uaktualniony w ramach reorganizacji 
europejskiego programu szkoleń dla pracowników 
służb azylowych. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Tłumacze ustni 
pracujący w kontekście 
azylu 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
20 godzin nauki online 

 

JĘZYKI 
angielski, francuski, 
chorwacki, 
niderlandzki, 
słoweński, włoski, 
rosyjski i niemiecki 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2018) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Wprowadzenie do problematyki ochrony 
międzynarodowej 

Celem tego modułu jest zapoznanie specjalistów w 
dziedzinie azylu i przyjmowania z dziedziną ochrony 
międzynarodowej. 

Moduł zapewnia ogólny przegląd problematyki 
ochrony międzynarodowej, głównych instrumentów 
prawnych związanych z azylem oraz głównej 
terminologii używanej w tej dziedzinie. Wyjaśniono w 
nim pojęcie prawa do azylu, zasadę non-refoulement, 
pojęcie ochrony międzynarodowej oraz główne etapy 
procedury azylowej. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Rozumienie znaczenia prawa do azylu i zasady 
non-refoulement. 

2. Umiejętność wyjaśnienia pojęcia ochrony 
międzynarodowej wynikającego z dorobku 
prawnego UE. 

3. Umiejętność wyjaśnienia głównych etapów 
procedury azylowej i określenia roli urzędnika ds. 
azylu w tej procedurze. 

4. Umiejętność wykazania się podstawową wiedzą 
na temat kryteriów kwalifikowalności i oceny 
dowodów. 

 

Moduł zostanie uaktualniony w ramach reorganizacji 
europejskiego programu szkoleń dla pracowników 
służb azylowych. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Specjaliści w 
dziedzinie azylu i 
przyjmowania 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
8–10 godzin nauki 
online i jednodniowa 
sesja bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski, polski, 
grecki, niemiecki i 
hiszpański 

 

WERSJA 
Wersja 1.1 (2016) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Dobrostan zawodowy 

Celem tego modułu jest pomoc osobom uczącym się 
w rozpoznaniu głównych potencjalnych zagrożeń 
psychospołecznych w środowiskach zawodowych oraz 
w określeniu strategii ochrony dobrostanu 
zawodowego. 

W module skoncentrowano się na podstawowych 
elementach dobrostanu zawodowego, strategiach 
samoopieki i wdrażaniu środków w celu rozwiązania 
najczęstszych problemów związanych z dobrostanem 
zawodowym w kontekście azylu i przyjmowania. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność określenia podstawowych elementów 
dobrostanu zawodowego oraz czynników, które 
mogą prowadzić do stresu i wypalenia 
zawodowego 

2. Umiejętność rozpoznania objawów złego 
dobrostanu i rozumienie wpływu złego dobrostanu 
w kontekstach związanych z azylem. 

3. Umiejętność określenia głównych strategii 
ochrony własnego dobrostanu zawodowego. 

 

Moduł jest realizowany online, co pozwala na naukę 
we własnym tempie. 

Strategia oceniania przewiduje dwa pisemne zadania 
online na koniec modułu. Pytania są otwarte, opierają 
się na scenariuszach i dotyczą elementów wszystkich 
efektów uczenia się. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy ds. azylu i 
przyjmowania 

 

POZIOM ESRK 
Poziom 5 

 

CZAS TRWANIA 
5 godzin nauki online 

 

JĘZYKI 
angielski 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2022) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Wymogiem wstępnym 
jest posiadanie 
dowolnej kwalifikacji 
na poziomie 4 ERK lub 
kwalifikacji 
równoważnej 
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Praca z tłumaczem ustnym 

Celem tego modułu jest umożliwienie urzędnikom 
zajmującym się procedurą azylową i przyjmowaniem 
zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności 
zapewniających skuteczną komunikację za 
pośrednictwem tłumacza. Ma on także na celu 
przedstawienie wskazówek i działań następczych w 
przypadku ewentualnych naruszeń zasad postępowania 
przez tłumacza. 

W module skoncentrowano się na kryteriach wyboru 
tłumacza, umiejętnościach niezbędnych do komunikacji 
za pośrednictwem tłumacza oraz sposobach radzenia 
sobie z trudnymi sytuacjami podczas porozumiewania 
się za pośrednictwem tłumacza. Poruszono również 
kwestię etyki zawodowej tłumacza i zawarto wskazówki 
dotyczącego tego, jak reagować na ewentualne 
naruszenia zasad postępowania przez tłumacza. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność wykorzystania podstawowych 
kompetencji komunikacyjnych, aby umożliwić 
skuteczną komunikację za pośrednictwem tłumacza 
ustnego w kontekstach związanych z azylem. 

2. Umiejętność określenia możliwego działania 
następczego w przypadku ewentualnych naruszeń 
zasad postępowania przez tłumacza. 

 

Moduł jest realizowany online, co pozwala na naukę we 
własnym tempie. 

Strategia oceniania opiera się na jednym teście 
oceniającym, składającym się z trzech scenariuszy. 
Każdy scenariusz podzielono na dwie części. Pierwsza 
część dotyczy umiejętności niezbędnych do 
porozumiewania się za pośrednictwem tłumacza, 
natomiast druga skupia się na możliwych działaniach 
następczych związanych z ewentualnymi naruszeniami 
zasad postępowania przez tłumacza. 

 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy ds. azylu i 
przyjmowania 
porozumiewający się za 
pośrednictwem 
tłumacza 

 

POZIOM ESRK 
Poziom 5 

 

CZAS TRWANIA 
4 godziny nauki online, 
4 godziny seminarium 
internetowego, 1 
godzina samodzielnej 
nauki (podstawowe 
lektury) i 1 godzina 
zadań na ocenę 

 

JĘZYKI 
angielski 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2022) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Zaliczone 
Wprowadzenie do 
problematyki 
komunikacji dla 
specjalistów w 
dziedzinie azylu i 
przyjmowania ORAZ 
Wprowadzenie do 
standardów etycznych i 
zawodowych LUB 6 
miesięcy doświadczenia 
zawodowego w 
procedurze azylowej i 
przyjmowaniu. 
Wymogiem wstępnym 
jest posiadanie dowolnej 
kwalifikacji na poziomie 
4 ERK lub kwalifikacji 
równoważnej 
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Moduły podstawowe 
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Metoda przesłuchiwania w sprawie azylu 

Celem tego modułu jest przygotowanie urzędników 
zajmujących się procedurą azylową do 
przeprowadzania indywidualnej rozmowy w sprawie 
azylu, stosując metodę przesłuchiwania w sprawie 
azylu, aby zebrać wystarczające, istotne i wiarygodne 
informacje niezbędne do oceny wniosku. 

W module skoncentrowano się na metodzie 
przesłuchiwania w sprawie azylu – 
ustrukturyzowanym protokole przesłuchania 
przedstawionym przez Agencję UE ds. Azylu, który 
powstał na podstawie badań z obszaru 
ustrukturyzowanych protokołów przesłuchania w 
innych dziedzinach, takich jak psychologia, prawo i 
nauki społeczne. W module przedstawiono 
dostosowanie tych protokołów do specyfiki 
indywidualnej rozmowy i procedury azylowej. Nacisk 
położony jest na pięć etapów metody przesłuchania 
w sprawie azylu Agencji UE ds. Azylu (przygotowanie, 
rozpoczęcie, swobodna relacja, badanie i 
zakończenie) oraz na to, jak zarządzać czynnikami 
psychologicznymi, kulturowymi i środowiskowymi, 
które mogą wpłynąć na proces rozmowy. W module 
odzwierciedlono wymagania określone w dyrektywie 
w sprawie kwalifikowania i skoncentrowano się na 
przypadkach, które nie bazują na złożonych 
zastosowaniach umiejętności prowadzenia rozmów. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność analizowania czynników, które mogą 
mieć wpływ na przesłuchanie osoby ubiegającej 
się o azyl i umiejętność określenia strategii ich 
uwzględniania. 

2. Umiejętność analizowania sprawy dotyczącej 
azylu, aby zaplanować i przygotować 
przesłuchanie w sprawie azylu. 

3. Umiejętność stosowania i dostosowywania 
technik prowadzenia przesłuchań, aby zapewnić 
zebranie odpowiednich informacji od osoby 
ubiegającej się o ochronę międzynarodową. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online, bezpośrednia i samodzielna). W nauce 
online wykorzystuje się ćwiczenia edukacyjne, które 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy ds. azylu  

 

POZIOM ESRK 
Poziom 6 

 

CZAS TRWANIA 
Od 20 do 30 godzin 
nauki online, 2 dni sesji 
bezpośredniej, od 7 do 
8 godzin samodzielnej 
nauki (podstawowe 
lektury) i 3 godziny 
zadań na ocenę 

 

JĘZYKI 
angielski i portugalski 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2021) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Zaliczone Włączenie, 
Praca z tłumaczem 
ustnym i 
Wprowadzenie do 
zagadnienia ochrony 
osób wymagających 
szczególnego 
traktowania LUB co 
najmniej 9 miesięcy 
doświadczenia 
zawodowego jako 
urzędnik prowadzący 
postępowanie. 
Wymogiem wstępnym 
jest posiadanie 
dowolnej kwalifikacji 
na poziomie 5 ERK lub 
kwalifikacji 
równoważnej 
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pozwalają ocenić postępy w efektach uczenia się, a 
sesje bezpośrednie skupiają się na złożonych 
elementach, które wymagają dyskusji i fizycznej 
praktyki. 

Strategia oceniania zakłada dwa testy oceniające na 
koniec modułu. Pierwszy mierzy szeroki zakres 
wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
przeprowadzenia przesłuchania, w tym czynniki 
psychologiczne, kulturowe i środowiskowe, które 
mogą mieć wpływ na indywidualną rozmowę w 
sprawie azylu. Drugi test oceniający jest symulacją 
pięciu etapów metody przesłuchiwania w sprawie 
azylu i opiera się na analizie przypadku, co zapewnia, 
by test odzwierciedlał zadania na danym stanowisku 
pracy. 
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Ocena dowodów 

Celem tego modułu jest zapewnienie wiedzy, 
umiejętności i atrybutów potrzebnych do 
zastosowania ustrukturyzowanego podejścia Agencji 
UE ds. Azylu do oceny dowodów przy ocenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, tak aby 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia subiektywizmu w 
poszczególnych sprawach. 

W module wyjaśniono, w jaki sposób ustalane są 
istotne fakty w danej sprawie na podstawie 
gromadzenia, badania i porównywania dostępnych 
dowodów. Przedstawiono aspekty teoretyczne i 
stosowne przepisy z perspektywy praktycznej oraz 
wprowadzono metodę oceny dowodów, która opiera 
się na trzech różnych etapach: gromadzeniu 
informacji, ocenie wiarygodności i ocenie ryzyka. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność określenia istotnych faktów i 
dowodów w ramach wniosku o udzielenie azylu 
zgodnie z ustrukturyzowaną metodą oceny 
dowodów AUEA. 

2. Umiejętność przeprowadzenia oceny 
wiarygodności, aby podjąć decyzję 
o zaakceptowaniu lub odrzuceniu każdego 
istotnego faktu we wniosku o udzielenie azylu, 
zgodnie z ustrukturyzowaną metodą oceny 
dowodów AUEA. 

3. Umiejętność przeprowadzenia oceny ryzyka we 
wniosku o udzielenie azylu, zgodnie z 
ustrukturyzowaną metodą oceny dowodów AUEA 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online, bezpośrednia i samodzielna). W nauce 
online wykorzystuje się ćwiczenia edukacyjne, które 
pozwalają ocenić postępy w efektach uczenia się, a 
sesje bezpośrednie skupiają się na złożonych 
elementach, zapewniając kompleksowy przegląd 
metody oceny dowodów. 

Strategia oceniania zakłada jeden test oceniający na 
koniec modułu. Składa się on ze scenariusza 
przypadku, a osoba ucząca się musi przeprowadzić 
ocenę dowodów w sprawie wniosku o udzielenie 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy ds. azylu 

 

POZIOM ESRK 
Poziom 6 

 

CZAS TRWANIA 
21 godzin nauki online, 
2 dni sesji 
bezpośredniej, 10 
godzin samodzielnej 
nauki (podstawowe 
lektury) i 8 godzin 
zadań na ocenę 

 

JĘZYKI 
angielski, niemiecki, 
chorwacki, słowacki i 
portugalski 

 

WERSJA 
Wersja 6 (2021) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Zaliczone Włączenie i 
Wprowadzenie do 
zagadnienia ochrony 
osób wymagających 
szczególnego 
traktowania LUB co 
najmniej 1 rok 
doświadczenia 
zawodowego jako 
urzędnik prowadzący 
postępowanie. 
Wymogiem wstępnym 
jest posiadanie 
dowolnej kwalifikacji 
na poziomie 5 ERK lub 
kwalifikacji 
równoważnej 
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ochrony międzynarodowej zgodnie z 
ustrukturyzowaną metodą oceny dowodów AUEA. 
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Włączenie 
Celem tego modułu jest umożliwienie urzędnikom 
zajmującym się procedurą azylową zdobycia wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do stosowania kryteriów 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej w standardowych 
przypadkach w celu ustalenia, czy wnioskodawca 
potrzebuje ochrony międzynarodowej. 
W module skoncentrowano się na kompetencjach 
wymaganych do wykonywania zadań urzędników 
zajmujących się procedurą azylową, analizując 
wszystkie wymogi dotyczące statusu uchodźcy i ich 
stosowanie zgodnie z Konwencją z 1951 r. dotyczącą 
statusu uchodźców oraz dyrektywą w sprawie 
kwalifikowania, a także wszystkie wymogi określone w 
tej dyrektywie w odniesieniu do statusu osoby 
potrzebującej ochrony uzupełniającej. W module 
odzwierciedlono orzecznictwo unijne i międzynarodowe 
oraz skupiono się na sprawach, które nie bazują na 
skomplikowanej interpretacji elementów obu definicji. 
 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność analizy, w standardowych 
przypadkach, każdego elementu definicji uchodźcy, 
zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców 
i dyrektywą w sprawie kwalifikowania. 

2. Umiejętność analizy, w standardowych 
przypadkach, każdego elementu ochrony 
uzupełniającej, zgodnie z prawem 
międzynarodowym i dyrektywą w sprawie 
kwalifikowania. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online, bezpośrednia i samodzielna). Nauka 
online obejmuje ćwiczenia edukacyjne i interaktywne 
treści, a sesje bezpośrednie skupiają się na 
zastosowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez 
różne ćwiczenia edukacyjne i analizy przypadków. 
Strategia oceniania zakłada jeden test oceniający na 
koniec modułu. Pytania opierają się na scenariuszach i 
dotyczą elementów obu efektów uczenia się. 

 
GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy ds. azylu 

 

POZIOM ESRK 
Poziom 6 

 

CZAS TRWANIA 
15 godzin nauki 
online, 1,5 dnia sesji 
bezpośredniej, 15 
godzin samodzielnej 
nauki (podstawowe 
lektury) i 2 godziny 
zadań na ocenę 

 

JĘZYKI 
angielski, portugalski i 
słoweński 

 

WERSJA 
Wersja 5 (2021) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Zaliczone 
Wprowadzenie do 
ram prawnych 
dotyczących praw 
podstawowych i 
ochrony 
międzynarodowej w 
UE LUB co najmniej 
3–miesięczne 
doświadczenie 
zawodowe jako 
urzędnik prowadzący 
postępowanie. 
Wymogiem wstępnym 
jest posiadanie 
dowolnej kwalifikacji 
na poziomie 5 ERK lub 
kwalifikacji 
równoważnej 
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Elastyczna ścieżka 
kształcenia szkoleniowca 



KATALOG SZKOLEŃ – 2022 R. 

27 

Podstawowe elementy azylu 

Kurs ten ma na celu przedstawienie szkoleniowcom 
modułów podstawowych AUEA najlepszych praktyk, 
dodatkowych technik i strategii dydaktycznych. 

W kursie skupiono się na głównych przekrojowych 
wyzwaniach, przed którymi stają osoby uczące się w 
ramach modułów podstawowych: Włączenie, Metoda 
przesłuchiwania w sprawie azylu i Metoda oceny. Kurs 
odzwierciedla zasady określone w dorobku UE w 
zakresie prawa azylowego, a szkoleniowcom 
przedstawia się praktyczne przykłady i strategie 
rozwiązywania złożonych problemów. Kurs ten jest 
również okazją dla szkoleniowców modułów 
podstawowych AUEA do przećwiczenia i 
przedyskutowania wspólnych wyzwań i podzielenia się 
wspólnymi rozwiązaniami. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność określenia i stosowania strategii w 
celu rozwiązania i skorygowania najczęstszych 
problemów, z jakimi spotykają się osoby 
uczące się modułów podstawowych Agencji 
AUEA. 

2. Umiejętność przedstawienia modułu 
specjalizacji szkoleniowca jako organicznej 
części większego procesu decyzyjnego. 

3. Zdolność do stosowania zasad i umiejętności 
niezbędnych do wykonywania obowiązków i 
zadań szkoleniowca modułu podstawowego. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy 
w efektach uczenia się, a sesje bezpośrednie skupiają 
się na złożonych elementach, które wymagają 
dyskusji. 

Moduł nie podlega ocenie. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Szkoleniowcy 
modułów 
podstawowych AUEA  

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
8 godzin nauki online i 
1,5-dniowa sesja 
bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2022) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Bycie szkoleniowcem 
modułów 
podstawowych LUB 
zaliczenie wszystkich 
modułów 
podstawowych 
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Osoby oceniające AUEA 

Celem tego modułu jest umożliwienie przyszłym 
osobom oceniającym zdobycia wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do przeprowadzania sprawiedliwych i 
solidnych ocen w ramach szkolenia AUEA. 

W module skoncentrowano się na różnych elementach 
oceny i weryfikacji. Składa się on z ćwiczeń 
edukacyjnych i symulacji, które odzwierciedlają część 
zadań osób oceniających i uzupełniają ścieżkę 
edukacyjną. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność oceny i weryfikacji wyników uczenia 
się według kryteriów oceniania. 

2. Umiejętność uzasadnienia ocen przyznanych 
osobom uczącym się za pomocą formatywnej 
informacji zwrotnej. 

3. Umiejętność określenia roli osoby oceniającej przy 
zapewnianiu jakości ocen. 

 

Moduł realizuje się online i jest on obowiązkową 
częścią programu, aby stać się certyfikowanym 
szkoleniowcem AUEA. Moduł jest również dostępny w 
formie warsztatów bezpośrednich, które trwają 1,5 dnia 
(w tym 1 godzina oceniania podsumowującego). 

Strategia oceniania dzieli się na dwie części. Pierwsza 
część to egzamin, podczas którego można korzystać z 
własnych materiałów referencyjnych („open-book 
exam”), z pytaniami wielokrotnego wyboru, a druga to 
test praktyczny. Obie części mają na celu 
bezpośrednią ocenę elementów wchodzących w skład 
trzech efektów uczenia się. 

Moduł ten realizuje się, co do zasady, razem z 
modułem Szkoleniowcy AUEA pod nazwą: 
Szkoleniowcy i osoby oceniające AUEA (BETA) 

 

GRUPA DOCELOWA 
Osoby zaangażowane 
w ocenę 
certyfikowanych 
modułów 
szkoleniowych AUEA i 
weryfikację ocen 

 

POZIOM ESRK 
Poziom 6 

 

CZAS TRWANIA 
Dla wersji online: 7 
godzin nauki online, 30 
minut samodzielnej 
nauki (podstawowe 
lektury) i 90 minut 
zadań na ocenę 
Dla wersji 
bezpośredniej: 1,5 
dnia, w tym 1 godzina 
zadań na ocenę 

 

JĘZYKI 
angielski 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2022) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Ukończenie modułu 
Szkoleniowcy AUEA 
Wymogiem wstępnym 
jest posiadanie 
dowolnej kwalifikacji 
na poziomie 5 ERK lub 
kwalifikacji 
równoważnej 
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Szkoleniowcy AUEA 

Celem tego modułu jest przygotowanie przyszłych 
szkoleniowców AUEA do stosowania podejścia 
zorientowanego na osobę uczącą się, poznanie technik 
szkoleniowych i zdobycie umiejętności radzenia sobie z 
typowymi wyzwaniami, które pojawiają się podczas 
szkolenia. 

W module skoncentrowano się na stosowaniu narracji 
opowiadania, rzeczywistych, rozgałęzionych 
scenariuszach i elementach opartych na grze (tj. 
zdobywanie punktów, odznaki za naukę), które można 
znaleźć w kilku modułach europejskiego programu 
szkoleń dla pracowników służb azylowych. Wykorzystując 
studia przypadków i praktyczne przykłady skutecznych 
dobrych praktyk, omawia się również realistyczne 
scenariusze, z którymi szkoleniowcy AUEA spotykają się 
podczas pracy. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność opisania podejścia zorientowanego na 
osobę uczącą się w kontekście szkolenia AUEA. 

2. Umiejętność przygotowania do prowadzenia szkoleń 
w kontekście szkoleń AUEA i zgodnie z podejściem 
zorientowanym na osobę uczącą się. 

3. Umiejętność objaśnienia technik ułatwiających naukę 
i motywujących do nauki zawodu w różnych 
środowiskach edukacyjnych. 

4. Umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami 
towarzyszącymi procesowi uczenia się. 

5. Umiejętność określenia roli i obowiązków 
szkoleniowca w zapewnieniu jakości szkolenia. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online, bezpośrednia i samodzielna). Uczenie się 
online wykorzystuje podejście oparte na „grywalizacji”, 
które pozwala ocenić postępy w efektach uczenia się, a 
sesje bezpośrednie koncentrują się na złożonych 
elementach, które wymagają dyskusji. 

Moduł ten nie podlega ocenie i z reguły jest realizowany 
razem z modułem Osoby oceniające AUEA pod nazwą 
Szkoleniowcy i osoby oceniające AUEA (BETA). 

 

GRUPA DOCELOWA 
Przyszli szkoleniowcy 
europejskiego 
programu szkoleń dla 
pracowników służb 
azylowych 

 

POZIOM ESRK 
Poziom 6 

 

CZAS TRWANIA 
8 godzin nauki online, 
1,5 dnia sesji 
bezpośredniej i 1 
godzina samodzielnej 
nauki (podstawowe 
lektury) 

 

JĘZYKI 
angielski 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2022) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Jako wymóg wstępny – 
wszelkie kwalifikacje na 
poziomie 5 ERK lub 
równoważne ORAZ rok 
doświadczenia 
zawodowego w 
procedurze azylowej i 
przyjmowaniu 
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Wprowadzenie do coachingu 

Kurs ten ma na celu przedstawienie szkoleniowcom i 
starszym specjalistom podstawowego zestawu 
narzędzi, aby mogli zapoznać się z inicjatywami 
coachingowymi w warunkach indywidualnych i 
grupowych. 

W kursie skoncentrowano się na zrozumieniu 
charakteru coachingu i odróżnieniu go od innych 
technik interwencji, takich jak szkolenie czy mentoring. 
Kurs zgłębia również coaching jako podejście do 
wyznaczania i osiągania celów oraz poszerza wiedzę i 
umiejętności niezbędne do stosowania wybranych 
podstawowych technik i narzędzi coachingowych. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność zaplanowania i wdrożenia podejścia i 
technik coachingowych w celu wypracowania 
istotnych, zorientowanych na działanie wniosków. 

2. Umiejętność selektywnego stosowania technik 
zapewniających ciągłe doskonalenie i rozwój w roli 
„coacha” w procesie długoterminowym. 

 

Kurs realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne i interaktywne treści na temat 
coachingu, a sesje bezpośrednie skupiają się na 
zastosowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez 
różne ćwiczenia edukacyjne. 

Moduł nie podlega ocenie. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Szkoleniowcy i starsi 
specjaliści 
europejskiego 
programu szkoleń dla 
pracowników służb 
azylowych 

 

POZIOM ESRK 
Poziom 6 

 

CZAS TRWANIA 
10 godzin nauki online 
i 3-dniowa sesja 
bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2022) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Wymogiem wstępnym 
jest posiadanie 
dowolnej kwalifikacji 
na poziomie 5 ERK lub 
kwalifikacji 
równoważnej 
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 Zaawansowane moduły 
podstawowe 
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Zaawansowane kwestie związane z włączeniem 

Celem tego modułu jest zapewnienie urzędnikom 
zajmującym się procedurą azylową 
ustrukturyzowanych i szczegółowych wytycznych 
dotyczących złożonych kwestii interpretacyjnych 
związanych z kwalifikowaniem do statusu ochrony 
międzynarodowej. 

W module skoncentrowano się na bardziej złożonych 
aspektach procesu kwalifikowania do statusu ochrony 
międzynarodowej związanych z prześladowaniem, 
jego przyczynami, poważną krzywdą (ochrona 
uzupełniająca) oraz ochroną przed prześladowaniem 
lub poważną krzywdą. W module krytycznie ocenia się 
pracę urzędników prowadzących postępowania w 
sprawach azylowych w kontekście praktyki krajowej i 
orzecznictwa związanego z WESA, jednocześnie 
stosując wnioski płynące z prac Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Moduł ten 
zgłębia również metodę interpretacji prawa Unii i 
prawa ochrony międzynarodowej w przypadku braku 
wytycznych TSUE w obliczu złożonych kwestii 
interpretacyjnych związanych z kwalifikowaniem do 
statusu ochrony międzynarodowej. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność krytycznej oceny swojej pracy w 
kontekście praktyk stosowanych w różnych 
państwach członkowskich i orzecznictwa 
związanego z WESA. 

2. Umiejętność zastosowania wniosków płynących z 
orzecznictwa europejskiego, głównie z 
orzecznictwa TSUE i Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka. 

3. Umiejętność rozwiązywania złożonych kwestii 
interpretacyjnych związanych z kwalifikowaniem 
się do statusu ochrony międzynarodowej zgodnie 
z metodą wykładni prawa UE stosowaną przez 
TSUE w przypadku braku bezpośrednich 
wytycznych TSUE. 

4. Umiejętność udzielania usystematyzowanych i 
szczegółowych wskazówek w zakresie złożonych 
kwestii interpretacyjnych związanych z 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy ds. azylu 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
30 godzin nauki online 
i 2-dniowa sesja 
bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski, rosyjski i 
niemiecki 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2017) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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kwalifikowaniem się do statusu ochrony 
międzynarodowej. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy 
w efektach uczenia się, a sesje bezpośrednie skupiają 
się na złożonych elementach, które wymagają 
dyskusji. 

Moduł ten zostanie uaktualniony w 2023 r. w ramach 
reorganizacji europejskiego programu szkoleń dla 
pracowników służb azylowych. 
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Przesłuchiwanie dzieci 

Moduł ten ma na celu umożliwienie urzędnikom 
prowadzącym postępowania w sprawach azylowych 
zdobycia wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych 
do przeprowadzenia profesjonalnej i skutecznej 
indywidualnej rozmowy z dzieckiem. 

W module tym skoncentrowano się na etapach 
rozwoju dziecka, prawnych i proceduralnych 
gwarancjach dla dzieci w procesie udzielania ochrony 
międzynarodowej oraz technikach przesłuchań 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci. 
Koncentrując się na najlepszym interesie dziecka, w 
module wyjaśniono, w jaki sposób należy ocenić 
poziom dojrzałości dziecka przed przeprowadzeniem 
przesłuchania i w jego trakcie, aby dostosować takie 
przesłuchanie do poziomu dojrzałości i sytuacji, w 
jakiej dziecko się znajduje. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność przeprowadzania skutecznego 
przesłuchania dziecka w kontekście ochrony 
międzynarodowej przy jednoczesnym 
poszanowaniu jego najlepszych interesów. 

2. Umiejętność dostosowania przesłuchania do 
poziomu dojrzałości dziecka i sytuacji, w jakiej się 
ono znajduje. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy 
w efektach uczenia się, a sesje bezpośrednie skupiają 
się na złożonych elementach, które wymagają 
dyskusji. 

W 2023 r. moduł ten zostanie zastąpiony nowymi 
modułami: Dzieci w procedurze azylowej oraz 
Zarządzanie sprawami z udziałem dzieci. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy prowadzący 
postępowania w 
sprawach azylowych, 
którzy przesłuchują 
dzieci ubiegające się o 
udzielenie ochrony 
międzynarodowej 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
25–30 godzin nauki 
online i 2-dniowa sesja 
bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski, słowacki, 
polski, arabski, turecki, 
słoweński, rosyjski i 
niemiecki 

 

WERSJA 
Wersja 4 (2018) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Przesłuchiwanie osób wymagających szczególnego 
traktowania 

Celem tego modułu jest przygotowanie urzędników 
prowadzących postępowania w sprawach azylowych do 
uzyskania jak największej ilości wiarygodnych informacji 
podczas przesłuchań osób wymagających szczególnego 
traktowania, a także do profesjonalnego kontynuowania 
przesłuchania, zapewnienia bezpieczeństwa 
wnioskodawcy o szczególnych potrzebach oraz 
przygotowania sprawy do kolejnych etapów procedury. 

W module skoncentrowano się na ramach prawnych i 
definicji „szczególnego traktowania” w kontekście 
procedury ochrony międzynarodowej. Omówiono w nim 
normy wnioskodawcy oraz sposób, w jaki ramy 
normatywne mogą być wykorzystane do zidentyfikowania 
najczęściej występujących przypadków osób 
wymagających szczególnego traktowania oraz czynników 
utrudniających ujawnienie informacji podczas 
przesłuchań osób ubiegających się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej. Moduł ten zawiera studia przypadków 
dotyczące trudnych sytuacji związanych z 
przesłuchaniem osób wymagających szczególnego 
traktowania oraz pokazuje, w jaki sposób należy zadbać 
o własne samopoczucie po takim przesłuchaniu. 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność przeprowadzenia przesłuchania osoby 
wymagającej szczególnego traktowania z 
uwzględnieniem kontekstu prawnego, 
proceduralnego i społecznego, który ma wpływ na 
wnioskodawcę. 

2. Umiejętność określenia szczególnych potrzeb 
proceduralnych oraz skutków, jakie mogą one mieć 
dla wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

3. Umiejętność zastosowania odpowiedniego 
podejścia, aby nawiązać kontakt z wnioskodawcą 
wymagającym szczególnego traktowania i ułatwić 
mu ujawnianie informacji. 

 
Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy w 
efektach uczenia się, a sesje bezpośrednie skupiają się 
na złożonych elementach, które wymagają dyskusji. 

Moduł ten zostanie uaktualniony w 2023 r. w ramach 
reorganizacji europejskiego programu szkoleń dla 
pracowników służb azylowych. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy prowadzący 
postępowania w 
sprawach azylowych 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
25–30 godzin nauki 
online i 2-dniowa sesja 
bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski, niemiecki, 
słowacki, turecki, 
grecki, polski, arabski, 
hiszpański, rumuński, 
rosyjski, macedoński i 
portugalski 

 

WERSJA 
Wersja 4 (2018) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Moduły dotyczące krajów 
pochodzenia 
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Informacje o kraju pochodzenia 

Moduł ten ma umożliwić badaczom informacji o kraju 
pochodzenia (IKP) i urzędnikom prowadzącym 
postępowania w sprawach azylowych osiągnięcie 
standardów jakości IKP, które mają kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości IKP. 

W tym module przedstawiono znaczenie informacji o 
kraju pochodzenia (IKP) w procedurach ochrony 
międzynarodowej. Zawiera on przegląd sposobów 
formułowania pytań dotyczących IKP na podstawie 
danego przypadku oraz sposobów wybierania, 
oceniania i zatwierdzania źródeł i informacji, a także 
praktycznych umiejętności badawczych w zakresie 
tematów związanych z IKP. Moduł ten obejmuje 
również wiedzę w zakresie jak najlepszej prezentacji 
badań dotyczących IKP, sporządzania zagadnień w 
zakresie IKP oraz wzajemnej oceny IKP. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność znalezienia odpowiednich, 
dokładnych i zbilansowanych informacji na temat 
kraju pochodzenia w wiarygodnych źródłach. 

2. Umiejętność przedstawienia informacji w sposób 
przejrzysty i możliwy do zidentyfikowania. 

3. Umiejętność przeprowadzenia wzajemnej oceny 
informacji o kraju pochodzenia. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy 
w efektach uczenia się, a sesje bezpośrednie skupiają 
się na złożonych elementach, które wymagają 
dyskusji. 

Moduł zostanie uaktualniony w ramach reorganizacji 
europejskiego programu szkoleń dla pracowników 
służb azylowych. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Badacze informacji o 
kraju pochodzenia 
(IKP) i urzędnicy 
prowadzący 
postępowania w 
sprawach azylowych 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
20 godzin nauki online 
i 2-dniowa sesja 
bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski i niemiecki 

 

WERSJA 
Wersja 5 (2019) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Medyczne informacje o kraju pochodzenia 

Celem tego modułu jest pomoc użytkownikom bazy 
danych MedCOI w zrozumieniu jej zakresu oraz roli, jaką 
medyczne informacje o kraju pochodzenia pełnią w 
dziedzinie ochrony międzynarodowej. Przed 
rozpoczęciem modułu zaawansowanego uczestnicy 
szkolenia powinni ukończyć podstawowy moduł 
dotyczący medycznych informacji o kraju pochodzenia. 

W module skoncentrowano się na bazie danych 
zawierającej medyczne informacje o kraju pochodzenia 
(MedCOI). Moduł składa się z dwóch różnych ścieżek 
edukacyjnych: modułu podstawowego, który skupia się 
na tym, jak przeszukiwać bazę danych MedCOI i 
interpretować informacje znalezione w odpowiedziach na 
zapytania, oraz modułu zaawansowanego, który skupia 
się na tym, jak opracować pytania specyficzne dla 
danego przypadku i złożyć wniosek o medyczne 
informacje o kraju pochodzenia. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność przedstawienia zakresu i roli MedCOI 
w różnych procedurach. 

2. Umiejętność omówienia norm prawnych i różnych 
praktyk w państwach członkowskich UE. 

3. Umiejętność wyjaśnienia różnic między ogólnymi 
informacjami o kraju pochodzenia a medycznymi 
informacjami o kraju pochodzenia. 

4. Umiejętność formułowania trafnych pytań oraz 
wyszukiwania i interpretowania informacji na temat 
medycznych informacji o kraju pochodzenia w bazie 
danych MedCOI. 

5. Umiejętność zgłaszania indywidualnych wniosków. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy w 
efektach uczenia się, a sesje bezpośrednie skupiają się 
na złożonych elementach, które wymagają dyskusji. 

Moduł zostanie uaktualniony w ramach reorganizacji 
europejskiego programu szkoleń dla pracowników służb 
azylowych. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Badacze IKP i inni 
urzędnicy pracujący z 
medycznymi 
informacjami o kraju 
pochodzenia (MedCOI) 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
10–12 godzin nauki 
online dla modułu 
podstawowego MedCOI 
oraz 1,5 dnia sesji 
bezpośredniej i 15 
godzin samodzielnej 
nauki dla modułu 
zaawansowanego 
MedCOI 

 

JĘZYKI 
angielski 

 

WERSJA 
Wersja 2 (2022) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Moduły dublińskie 
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Rozporządzenie Dublin III 

Celem tego modułu jest umożliwienie urzędnikom 
pracującym w jednostce dublińskiej zdobycia 
umiejętności i wiedzy potrzebnych do stosowania 
rozporządzenia Dublin III zgodnie z dorobkiem UE w 
zakresie prawa azylowego oraz w zgodzie z 
międzynarodowymi instrumentami prawnymi 
dotyczącymi praw człowieka. 

W module skoncentrowano się na podstawowej funkcji 
i zakresie systemu dublińskiego oraz jego zasadach i 
procedurach. Moduł pozwala osobom uczestnikom na 
zapoznanie się z systemem Eurodac (tj. bazą danych 
UE zawierającą odciski palców osób ubiegających się 
o azyl) oraz siecią elektroniczną DubliNet. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność ustalenia państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za daną sprawę poprzez 
zastosowanie kryteriów odpowiedzialności i zasad 
proceduralnych oraz wykorzystanie narzędzi 
określonych w rozporządzeniu dublińskim i 
rozporządzeniu wykonawczym. 

2. Umiejętność rozpoznawania sytuacji, w których 
należy rozważyć odstępstwo od mechanicznego 
stosowania rozporządzenia dublińskiego, oraz 
przedstawienie uzasadnionego rozwiązania danej 
sytuacji. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy 
w efektach uczenia się, a sesje bezpośrednie skupiają 
się na złożonych elementach, które wymagają 
dyskusji. 

Kolejną aktualizację planuje się w przypadku przyjęcia 
rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i 
migracją. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy pracujący w 
jednostce ds. systemu 
dublińskiego 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
20–25 godzin nauki 
online i 2-dniowa sesja 
bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski, rumuński, 
niemiecki, czeski, 
francuski i słoweński 

 

WERSJA 
Wersja 2.1 (2016) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Identyfikowanie potencjalnych przypadków 
podlegających systemowi dublińskiemu 

Celem tego modułu jest zapewnienie uczestnikom 
niezbędnej wiedzy i umiejętności pozwalających na 
pomoc w identyfikowaniu osób ubiegających się o 
ochronę międzynarodową, które mogą być objęte 
systemem dublińskim, oraz kierowanie ich spraw do 
jednostki ds. systemu dublińskiego. 

W module skoncentrowano się na zrozumieniu 
rozporządzenia Dublin III oraz podmiotów 
zaangażowanych w szeroko pojętą procedurę 
azylową, bez wnikania w techniczne aspekty systemu 
dublińskiego. Moduł skierowany do organów 
krajowych zaangażowanych w systemy dublińskie z 
perspektywy różnych specjalistów, takich jak urzędnicy 
ds. rejestracji, urzędnicy prowadzący postępowania, 
urzędnicy ds. przyjmowania oraz urzędnicy ds. azylu 
zajmujący się udzielaniem informacji (np. w punktach 
wysiadkowych), jak również władze lokalne, które 
mogą mieć do czynienia z osobami ubiegającymi się o 
ochronę międzynarodową. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność przedstawiania kryteriów 
odpowiedzialności i głównych etapów systemu 
dublińskiego na mocy rozporządzenia Dublin III 
oraz odpowiednich przepisów rozporządzenia 
Eurodac i rozporządzenia w sprawie wizowego 
systemu informacyjnego. 

2. Umiejętność określania wskaźników na podstawie 
kryteriów odpowiedzialności zgodnie z 
rozporządzeniem Dublin III. 

3. Umiejętność stosowania technik komunikacyjnych 
w celu gromadzenia dowodów i przekazywania 
informacji na mocy rozporządzenia Dublin III, 
zgodnie z wytycznymi Agencji UE ds. Azylu. 

4. Umiejętność określenia, czy dana sprawa powinna 
zostać skierowana do jednostki ds. systemu 
dublińskiego, a jeśli tak, to jakie informacje należy 
dołączyć. 

 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy ds. 
rejestracji, pracownicy 
prowadzący 
postępowania i 
urzędnicy ds. 
przyjmowania 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
10–15 godzin nauki 
online i jednodniowa 
sesja bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski, włoski, 
hiszpański i rumuński 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2020) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 

 

 



AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. AZYLU 

42 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy 
w efektach uczenia się, a sesja bezpośrednia skupia 
się na złożonych elementach, które wymagają 
dyskusji. 

Moduł zostanie uaktualniony w ramach reorganizacji 
europejskiego programu szkoleń dla pracowników 
służb azylowych. 
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Moduły dotyczące 
wyłączenia 
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Stosowanie klauzul wyłączających względem osób 
niegodnych ochrony międzynarodowej 

Celem tego modułu jest przygotowanie urzędników 
prowadzących postępowania w sprawach azylowych 
przez umożliwienie im zdobycia wiedzy i umiejętności 
wymaganych do oceny możliwego zastosowania 
klauzul wyłączających w ramach procedur określania 
kwalifikowalności do ochrony międzynarodowej. 

W modelu skoncentrowano się na stosowaniu art. 1F 
Konwencji z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców oraz 
art. 12 ust. 2 i art. 17 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania i odzwierciedlono najnowsze 
osiągnięcia w tej dziedzinie. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność określenia stosownych ram 
prawnych mających zastosowanie do wykluczenia 
z możliwości otrzymania ochrony 
międzynarodowej. 

2. Umiejętność określenia elementów składających 
się na klauzule wyłączające w kontekście ochrony 
uchodźców i ochrony uzupełniającej. 

3. Umiejętność ustalenia istotnych faktów w 
kontekście przepisów prawa mających 
zastosowanie do potencjalnych przypadków 
wykluczenia. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy 
w efektach uczenia się, a sesje bezpośrednie skupiają 
się na złożonych elementach, które wymagają 
dyskusji. 

Moduł zostanie uaktualniony w ramach reorganizacji 
europejskiego programu szkoleń dla pracowników 
służb azylowych. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy prowadzący 
postępowania w 
sprawach azylowych 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
20–25 godzin nauki 
online i 1,5-dniowa 
sesja bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski, słowacki, 
polski, słoweński, 
hiszpański i niemiecki 

 

WERSJA 
Wersja 5 (2020) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Zakończenie ochrony 

Celem modułu jest nakreślenie wiedzy teoretycznej i 
praktycznej potrzebnej do przygotowania i wydania 
decyzji o zakończeniu ochrony. 

W module skoncentrowano się na odpowiednich 
przepisach prawnych i zabezpieczeniach 
proceduralnych odnoszących się do zakończenia 
ochrony. Zajęto się również interpretacją warunków, 
które prowadzą do zakończenia ochrony, określonych 
w dyrektywie w sprawie kwalifikowania. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność określenia podstaw do cofnięcia 
ochrony międzynarodowej w drodze 
indywidualnej oceny. 

2. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów 
prawnych i procedur związanych z zakończeniem 
ochrony. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy 
w efektach uczenia się, a sesje bezpośrednie skupiają 
się na złożonych elementach, które wymagają 
dyskusji. 

Moduł zostanie uaktualniony w ramach reorganizacji 
europejskiego programu szkoleń dla pracowników 
służb azylowych. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy prowadzący 
postępowania w 
sprawach azylowych 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
20–30 godzin nauki 
online i 1,5-dniowa 
sesja bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski, francuski, 
polski, niemiecki, 
rumuński i hiszpański 

 

WERSJA 
Wersja 5 (2018) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Identyfikowanie potencjalnych przypadków 
wykluczenia 

Moduł ten ma umożliwić urzędnikom pracującym nad 
procedurami azylowymi uzyskanie wiedzy na temat 
różnorodnych typów spraw prowadzonych w 
poszczególnych państwach. 

Moduł dotyczy identyfikacji potencjalnych przypadków 
wykluczenia w kontekście art. 1F Konwencji 1951 r. 
dotyczącej statusu uchodźców z oraz art. 12 ust. 2 i 
art. 17 dyrektywy w sprawie kwalifikowania. Skupiono 
się w nim przede wszystkim na przypadkach, w których 
dana osoba mogłaby zostać uznana za niegodną 
ochrony międzynarodowej. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność wyjaśnienia roli identyfikacji w 
procesie wykluczenia oraz przesłanek i celów 
wykluczenia z możliwości otrzymania ochrony 
międzynarodowej. 

2. Umiejętność zidentyfikowania czynów 
wykluczających i potencjalnych podmiotów w 
kontekście procedur przyznawania ochrony 
międzynarodowej. 

3. Umiejętność rozpoznawania istotnych informacji, 
które prowadzą do przeprowadzania dalszych 
analiz pod kątem klauzul wyłączających. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy 
w efektach uczenia się, a sesja bezpośrednia skupia 
się na złożonych elementach, które wymagają 
dyskusji. 

Moduł zostanie uaktualniony w ramach reorganizacji 
europejskiego programu szkoleń dla pracowników 
służb azylowych. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy prowadzący 
postępowania w 
sprawach azylowych, 
urzędnicy ds. 
przyjmowania i 
urzędnicy ds. 
przypadków 
podlegających 
systemowi 
dublińskiemu 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
10 godzin nauki online 
i jednodniowa sesja 
bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski, polski, grecki 
i niemiecki 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2021) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Moduły dla kierownictwa 
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Zarządzanie w kontekście azylu 

Celem tego modułu jest umożliwienie osobom na 
stanowiskach kierowniczych w kontekście azylu 
rozwinięcie kompetencji, które pomogą im osiągnąć 
odpowiednie normy jakości i poziomy efektywności 
pracy ich jednostek organizacyjnych, zgodnie z 
międzynarodowymi i unijnymi wymogami prawnymi. 

Moduł obejmuje szereg teoretycznych i praktycznych 
aspektów związanych z codziennymi obowiązkami 
kierownictwa służb odpowiedzialnych za ochronę 
międzynarodową. 

 

Efekty uczenia się: 

Umiejętność zastosowania teorii przywództwa i 
zarządzania, kompetencji i narzędzi w kontekście 
zarządzania azylem. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy 
w efektach uczenia się, a sesje bezpośrednie skupiają 
się na złożonych elementach, które wymagają 
dyskusji. 

Moduł zostanie uaktualniony w ramach reorganizacji 
europejskiego programu szkoleń dla pracowników 
służb azylowych. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Kierownicy, dyrektorzy 
i szefowie zespołów w 
kontekście azylu 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
20 godzin nauki online 
i 2-dniowa sesja 
bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski 

 

WERSJA 
Wersja 2 (2019) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Zarządzanie w kontekście przyjmowania 

Celem tego modułu jest umożliwienie osobom na 
stanowiskach kierowniczych w obszarze przyjmowania 
rozwinięcie kompetencji, które pomogą im osiągnąć 
odpowiednie normy jakości i poziomy efektywności 
pracy ich jednostek organizacyjnych, zgodnie z 
międzynarodowymi i unijnymi wymogami prawnymi. 

Moduł obejmuje szereg teoretycznych i praktycznych 
aspektów związanych z codziennymi obowiązkami 
kierownictwa służb odpowiedzialnych za przyjmowania 
osób ubiegających się o udzielenie azylu. 

 

Efekty uczenia się: 

Umiejętność zastosowania teorii przywództwa i 
zarządzania, kompetencji i narzędzi w kontekście 
przyjmowania. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy 
w efektach uczenia się, a sesje bezpośrednie skupiają 
się na złożonych elementach, które wymagają 
dyskusji. 

Moduł zostanie uaktualniony w ramach reorganizacji 
europejskiego programu szkoleń dla pracowników 
służb azylowych. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Kierownicy, dyrektorzy 
i szefowie zespołów w 
ośrodkach lub 
agencjach 
recepcyjnych 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
20 godzin nauki online 
i 2-dniowa sesja 
bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski, hiszpański i 
grecki 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2020) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Moduły dotyczące 
przyjmowania 
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Przyjmowanie 
Celem tego modułu jest przedstawienie etapów 
procedury przyjmowania, a tym samym przygotowanie 
urzędników ds. przyjmowania do określenia specjalnych 
potrzeb w zakresie przyjmowania, pracy z grupami 
wymagającymi szczególnego traktowania oraz 
zajmowania się problemami ze zdrowiem psychicznym w 
ramach procedury przyjmowania. 

Moduł ten zapewnia podstawowe szkolenie, które muszą 
odbyć urzędnicy ds. przyjmowania zgodnie z dyrektywą 
w sprawie warunków przyjmowania. Przybliżając 
wydarzenia historyczne na arenie międzynarodowej oraz 
kontekst prawny, w którym ukształtowały się obecne 
warunki przyjmowania, w module tym skoncentrowano 
się na roli urzędnika ds. przyjmowania oraz zakresie 
potrzebnych umiejętności (np. ustalanie granic 
zawodowych, komunikacja w środowisku 
międzykulturowym, postępowanie z zainteresowanymi 
stronami i zarządzanie konfliktami). 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność wyjaśnienia ram prawnych i 
organizacyjnych dotyczących przyjmowania osób 
ubiegających się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej. 

2. Umiejętność omówienia aspektów różnych etapów 
procedury przyjmowania. 

3. Umiejętność identyfikowania osób o szczególnych 
potrzebach związanych z przyjmowaniem i 
planowania interwencji dostosowanych do ich 
potrzeb. 

4. Umiejętność wyjaśnienia roli i umiejętności 
zawodowych urzędników ds. przyjmowania. 

5. Umiejętność wskazania obszarów współpracy z 
różnymi zainteresowanymi stronami w zależności od 
ich ról i obowiązków. 

 
Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy w 
efektach uczenia się, a sesje bezpośrednie skupiają się 
na złożonych elementach, które wymagają dyskusji. 

Moduł zostanie uaktualniony w ramach reorganizacji 
europejskiego programu szkoleń dla pracowników służb 
azylowych. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy ds. 
przyjmowania mający 
kontakt z osobami 
ubiegającymi się 
o ochronę 
międzynarodową 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
15–20 godzin nauki 
online i 2-dniowa sesja 
bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski, niemiecki, 
grecki, słowacki, 
chorwacki, francuski, 
włoski, niderlandzki, 
rosyjski, rumuński, 
hiszpański, łotewski i 
litewski 

 

WERSJA 
Wersja 1.1 (2015) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Przyjmowanie osób wymagających szczególnego 
traktowania: określenie konieczności szczególnego 
traktowania i zapewnienie wstępnego wsparcia (blok A) 
Celem tego modułu jest przedstawienie sposobów 
konstruowania obiektywnych sprawozdań z obserwacji 
dotyczących osób wymagających szczególnego 
traktowania, podstawowych zasad przydziału ośrodków i 
pomieszczeń dla osób wymagających szczególnego 
traktowania oraz udzielania im informacji. 

W module tym skoncentrowano się na pojęciu 
szczególnego traktowania w kontekście przyjmowania. 
Analizuje się w nim różne kategorie osób wymagających 
szczególnego traktowania, wskaźniki zagrożenia i 
czynniki ochronne. Moduł porusza również kwestie 
skutków szczególnego traktowania dla potrzeb 
związanych z przyjmowaniem takich osób, wstępnych 
kroków mających na celu wsparcie wnioskodawców o 
szczególnych potrzebach w zakresie przyjmowania, 
pierwszej pomocy psychologicznej oraz uprzedzeń i 
sposobów ich przezwyciężania. 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność przedstawienia wskaźników 
dotyczących osób wymagających szczególnego 
traktowania, kategorii osób wymagających 
szczególnego traktowania oraz wpływu 
konieczności szczególnego traktowania na 
szczególne potrzeby w zakresie przyjmowania. 

2. Umiejętność stosowania technik i procedur w celu 
identyfikacji osób ubiegających się o azyl o 
szczególnych potrzebach związanych z 
przyjmowaniem oraz umiejętność podejmowania 
decyzji o sposobie postępowania z tymi osobami. 

3. Umiejętność udzielania wsparcia wnioskodawcom o 
szczególnych potrzebach w zakresie przyjmowania. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy w 
efektach uczenia się, a sesja bezpośrednia skupia się na 
złożonych elementach, które wymagają dyskusji. 

Moduł ten zostanie uaktualniony w 2023 r. w ramach 
reorganizacji europejskiego programu szkoleń dla 
pracowników służb azylowych. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy ds. 
przyjmowania, którzy 
mają kontakt z 
osobami ubiegającymi 
się o udzielenie 
ochrony 
międzynarodowej w 
ramach systemu 
przyjmowania 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
20–30 godzin nauki 
online i jednodniowa 
sesja bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski, grecki, 
czeski, niemiecki, 
słowacki, hiszpański, 
litewski i łotewski 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2020) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Przyjmowanie osób wymagających szczególnego 
traktowania: ocena potrzeb i planowanie interwencji 
(blok B) 

Celem tego modułu jest zapewnienie urzędnikom ds. 
przyjmowania wiedzy na temat tego, jak konieczność 
szczególnego traktowania wpływa na potrzeby w 
zakresie przyjmowania. 

W module skoncentrowano się na znaczeniu 
uwzględnienia potrzeb wynikających ze szczególnego 
traktowania wnioskodawców przy podejmowaniu 
decyzji i działań w zakresie przyjmowania. Wyjaśniono 
również, jak przeprowadzić ocenę szczególnych 
potrzeb w zakresie przyjmowania osoby ubiegającej 
się o ochronę międzynarodową, a także jak opracować 
i zweryfikować indywidualne plany przyjmowania w 
kontekście istniejących i zmieniających się 
konieczności szczególnego traktowania. 
 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność przedstawienia potencjalnego 
wpływu konkretnych szczególnych potrzeb na 
potrzeby w zakresie przyjmowania. 

2. Umiejętność ocenienia specjalnych potrzeb 
osób wnioskujących w zakresie przyjmowania, 
z zastosowaniem trzech głównych etapów 
oceny potrzeb. 

3. Umiejętność sporządzania i analizowania 
indywidualnych planów przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl w kontekście 
istniejących i zmieniających się szczególnych 
potrzeb. 

 
Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy 
w efektach uczenia się, a sesje bezpośrednie skupiają 
się na złożonych elementach, które wymagają dyskusji. 

Moduł ten zostanie uaktualniony w 2023 r. w ramach 
reorganizacji europejskiego programu szkoleń dla 
pracowników służb azylowych. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy ds. 
przyjmowania, którzy 
mają kontakt z 
osobami ubiegającymi 
się o udzielenie 
ochrony 
międzynarodowej w 
ramach systemu 
przyjmowania 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
15 godzin nauki online 
i 1,5-dniowa sesja 
bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski, hiszpański, 
czeski, niemiecki, 
słowacki i litewski 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2020) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Tłumaczenia ustne w kontekście przyjmowania 

Celem tego modułu jest pomoc tłumaczom pracującym 
w kontekście przyjmowania w zdobyciu niezbędnej 
wiedzy i umiejętności do profesjonalnego, sprawnego i 
zgodnego z międzynarodowymi standardami 
wykonywania ich zadań. 

W module przedstawiono ogólny przegląd kontekstu 
przyjmowania, a także wyjaśniono różne etapy procesu 
przyjmowania oraz główne interpretacje potrzebne w 
przyjmowaniu. Omówiono szereg różnych sytuacji, z 
którymi muszą się zmierzyć tłumacze ustni pracujący 
przy przyjmowaniu, takich jak: tłumaczenie ustne 
podczas przyjęcia społecznego, tłumaczenie ustne 
podczas wizyty lekarskiej, tłumaczenie ustne podczas 
pomocy psychologicznej, tłumaczenie ustne podczas 
grupowej sesji informacyjnej. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność opisania kontekstu i celów 
przyjmowania osób ubiegających się o azyl w 
Europie. 

2. Umiejętność wyjaśnienia roli tłumacza ustnego 
w kontekście ogólnym oraz w szczególności 
jako tłumacza przy przyjmowaniu osób 
ubiegających się o azyl. 

3. Zdolność do stosowania zasad i 
umiejętności niezbędnych w tłumaczeniu 
ustnym w kontekście ogólnym i dotyczącym 
przyjmowania. 

 

Moduł jest realizowany online, co pozwala na naukę 
we własnym tempie. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Tłumacze ustni 
pracujący w kontekście 
azylu 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
15 godzin nauki online  

 

JĘZYKI 
angielski 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2022) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Moduł dotyczący 
rejestracji 
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Rejestracja osób ubiegających się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej 

Celem tego modułu jest zapewnienie uczestnikom 
wiedzy i umiejętności wymaganych do 
przeprowadzania procesu rejestracji wniosków o 
udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Moduł ten obejmuje ramy prawne dotyczące ochrony 
międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
dostępu do procedury azylowej i etapów procesu 
rejestracji. Skupiono się również na zabezpieczeniach 
dla wnioskodawców o specjalnych potrzebach 
rejestracyjnych oraz na technikach komunikacji przy 
prowadzeniu rejestracji. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność przedstawienia głównych przepisów 
prawnych UE dotyczących ochrony 
międzynarodowej, w szczególności tych 
związanych z rejestracją. 

2. Umiejętność analizy poszczególnych etapów 
procesu rejestracji i zastosowania podczas 
rejestracji gwarancji proceduralnych dla 
wnioskodawców o szczególnych potrzebach. 

3. Umiejętność przyjęcia odpowiedniego podejścia 
do komunikacji w trakcie rejestracji. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy 
w efektach uczenia się, a sesja bezpośrednia skupia 
się na złożonych elementach, które wymagają 
dyskusji. 

Moduł zostanie uaktualniony w ramach reorganizacji 
europejskiego programu szkoleń dla pracowników 
służb azylowych. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy ds. azylu i 
urzędnicy ds. 
przyjmowania mający 
kontakt z osobami 
ubiegającymi się 
o ochronę 
międzynarodową 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
15 godzin nauki online 
i jednodniowa sesja 
bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski, grecki, 
włoski, niemiecki, 
albański i bośniacki 

 

WERSJA 
Wersja 1 (2020) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Moduł dotyczący 
przesiedleń 
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Przesiedlenia 

Celem tego modułu jest zapoznanie urzędników ds. 
azylu, urzędników ds. przesiedleń oraz innych 
urzędników pracujących przy przesiedleniach z tym, 
czym jest przesiedlenie, jak należy je zorganizować 
oraz w jaki sposób zarządzać poszczególnymi etapami 
procesu przesiedlenia. 

W module omawia się kluczowe aspekty procesu 
przesiedlenia, a mianowicie określenie potrzeb w 
zakresie przesiedlenia przez Biuro Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 
oraz przedłożenie dokumentacji dotyczącej 
przesiedlenia danemu państwu członkowskiemu. 
Analizuje się również przygotowanie i zarządzanie 
dotyczące misji mającej na celu wybranie kandydatów 
do przesiedlenia, wyboru dokumentacji, działań 
informacyjnych poprzedzających wyjazd, transferu i 
świadczenia osobom przesiedlonym odpowiednich 
usług po ich przyjeździe. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność wyjaśnienia, jak zrealizować udany 
proces przesiedlenia. 

2. Umiejętność określenia wyzwań w procesie 
przesiedlenia. 

3. Umiejętność zaprojektowania prawidłowo 
funkcjonujących działań w zakresie przesiedleń. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy 
w efektach uczenia się, a sesje bezpośrednie skupiają 
się na złożonych elementach, które wymagają 
dyskusji. 

Moduł zostanie uaktualniony w ramach reorganizacji 
europejskiego programu szkoleń dla pracowników 
służb azylowych. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy prowadzący 
postępowania w 
sprawach azylowych, 
urzędnicy ds. 
przesiedleń i inni 
urzędnicy pracujący w 
dziedzinie przesiedleń 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
20–30 godzin nauki 
online i 2-dniowa sesja 
bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski, niemiecki, 
hiszpański i rumuński 

 

WERSJA 
Wersja 1.1 (2019) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Moduły dotyczące 
szczególnego traktowania 
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Płeć, tożsamość płciowa i orientacja seksualna 
Celem tego modułu jest przedstawienie praktycznego 
podejścia do tego, jak najlepiej prowadzić 
przesłuchanie, które pozwoli na ujawnienie kwestii 
związanych z płcią, tożsamością płciową i orientacją 
seksualną. 

Moduł ten zawiera przegląd norm związanych z płcią 
społeczno-kulturową, tożsamością płciową i orientacją 
seksualną oraz wyjaśnienie, w jaki sposób normy te 
oddziałują na urzędników prowadzących postępowania 
oraz na wnioskodawców w trakcie rozpatrywania 
wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. 
Omówiono w nim naruszenia praw człowieka związane z 
płcią, tożsamością płciową i orientacją seksualną, a 
także ramy prawne umożliwiające specjalistom 
przeprowadzenie oceny dowodów, która uwzględnia w 
należyty sposób specyfikę wniosków związanych z płcią 
społeczno-kulturową, tożsamością płciową i orientacją 
seksualną. 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

1. Umiejętność określenia czynników wpływających na 
płeć społeczno-kulturową, tożsamość płciową i 
orientację seksualną podczas rozpatrywania 
wniosku o ochronę międzynarodową. 

2. Umiejętność wyjaśnienia, w jaki sposób 
doświadczenia i postawy wobec płci społeczno-
kulturowej, tożsamości płciowej i orientacji 
seksualnej wpływają na sposób rozpatrywania 
wniosków o ochronę międzynarodową. 

3. Umiejętność zastosowania odpowiedniego 
podejścia do kwestii płci społeczno-kulturowej, 
tożsamości płciowej i orientacji seksualnej w 
przypadku rozpatrywania wniosku o ochronę 
międzynarodową. 

 

Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy 
w efektach uczenia się, a sesje bezpośrednie skupiają 
się na złożonych elementach, które wymagają dyskusji. 

Moduł ten zostanie uaktualniony w 2023 r. w ramach 
reorganizacji europejskiego programu szkoleń dla 
pracowników służb azylowych. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy ds. azylu 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
20–25 godzin nauki 
online i 2-dniowa sesja 
bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski, polski, 
słowacki, fiński, rosyjski, 
francuski, słoweński, 
turecki i niemiecki 

 

WERSJA 
Wersja 1.1 (2015) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Handel ludźmi 

Celem modułu jest wyposażenie urzędników mających 
kontakt z ofiarami lub potencjalnymi ofiarami handlu 
ludźmi w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykrycia 
sygnałów świadczących o handlu ludźmi i 
postępowania w związku z tymi sygnałami oraz do 
przygotowania i przeprowadzenia przesłuchania w 
sprawie azylu ofiary lub potencjalnej ofiary handlu 
ludźmi. 

Moduł ten składa się z dwóch poziomów. Zadaniem 
pierwszego poziomu jest podniesienie świadomości na 
temat istnienia ofiar lub potencjalnych ofiar handlu 
ludźmi i umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności 
potrzebnych do zidentyfikowania potencjalnych ofiar 
handlu ludźmi, a także przedstawienie sposobów 
postępowania przy pierwszym spotkaniu. Drugi poziom 
koncentruje się na ofiarach handlu ludźmi, które mogą 
wymagać objęcia ochroną międzynarodową. W ramach 
tego modułu wyjaśnia się, w jaki sposób przygotować i 
przeprowadzić przesłuchanie w sprawie azylu z ofiarą 
lub potencjalną ofiarą handlu ludźmi, a także jakie 
podejście przyjąć przy podejmowaniu decyzji w 
sprawie wniosku o objęcie takiej osoby ochroną. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Poziom 1: 

1. Umiejętność wykrywania sygnałów 
świadczących o handlu ludźmi. 

2. Umiejętność wyjaśnienia, jak należy 
postępować w przypadku pierwszego 
spotkania z ofiarą lub potencjalną ofiarą handlu 
ludźmi. 

 

Poziom 2: 

1. Umiejętność wyjaśnienia, jak przygotować i 
przeprowadzić przesłuchanie w postępowaniu 
o udzielenie azylu ofiary lub potencjalnej ofiary 
handlu ludźmi. 

2. Zrozumienie, w jaki sposób należy podejść do 
procesu decyzyjnego w przypadku wniosku o 
udzielenie ochrony dotyczącego ofiary lub 
potencjalnej ofiary handlu ludźmi. 

 

GRUPA DOCELOWA 
Urzędnicy, którzy mają 
kontakt z ofiarami lub 
potencjalnymi ofiarami 
handlu ludźmi 

 

POZIOM ESRK 
Nie dotyczy 

 

CZAS TRWANIA 
18–20 godzin nauki 
online i 2-dniowa sesja 
bezpośrednia 

 

JĘZYKI 
angielski, słowacki, 
niemiecki, turecki, 
włoski, arabski, 
hiszpański i litewski 
(tylko poziom 1) 

 

WERSJA 
Wersja 1.1 (2017) 

 

WYMOGI I WARUNKI 
WSTĘPNE 
Nie dotyczy 
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Moduł realizuje się metodą kształcenia mieszanego 
(nauka online i bezpośrednia). Nauka online obejmuje 
ćwiczenia edukacyjne, które pozwalają ocenić postępy 
w efektach uczenia się, a sesje bezpośrednie skupiają 
się na złożonych elementach, które wymagają 
dyskusji. 

Moduł zostanie uaktualniony w ramach reorganizacji 
europejskiego programu szkoleń dla pracowników 
służb azylowych. 
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