
SPRAWOZDANIE

dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2014 
wraz z odpowiedzią Kolegium

(2015/C 409/06)

WPROWADZENIE

1. Europejskie Kolegium Policyjne (zwane dalej „Kolegium”, inaczej „CEPOL”) z siedzibą w Budapeszcie zostało 
ustanowione decyzją Rady 2000/820/WSiSW uchyloną w 2005 r. i zastąpioną decyzją Rady 2005/681/WSiSW (1). 
Kolegium działa jako sieć łącząca krajowe policyjne instytucje szkoleniowe w państwach członkowskich w celu szkolenia 
wyższych funkcjonariuszy policji z wykorzystaniem wspólnych standardów (2). Z dniem 1 kwietnia 2014 r. księgowy 
Komisji został mianowany księgowym Kolegium.

INFORMACJE LEŻĄCE U PODSTAW POŚWIADCZENIA WIARYGODNOŚCI

2. Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury kontrolne, bezpośrednie badanie 
transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych w stosowanych przez Kolegium systemach nadzoru 
i kontroli. Elementami uzupełniającymi to podejście są dowody uzyskane na podstawie prac innych kontrolerów oraz 
analiza oświadczeń kierownictwa.

POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI

3. Na mocy postanowień art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Trybunał zbadał:

a) roczne sprawozdanie finansowe Kolegium obejmujące sprawozdanie finansowe (3) oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu (4) za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.; jak również

b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania.

Zadania kierownictwa

4. Kierownictwo odpowiada za sporządzenie i rzetelną prezentację rocznego sprawozdania finansowego Kolegium 
oraz za legalność i prawidłowość transakcji leżących u jego podstaw (5):

a) Zadania kierownictwa w zakresie rocznego sprawozdania finansowego Kolegium obejmują: zaprojektowanie, 
wdrożenie i utrzymywanie systemu kontroli wewnętrznej umożliwiającego sporządzenie i rzetelną prezentację 
sprawozdania finansowego, które nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych nadużyciem lub błędem, 
a także wybór i stosowanie właściwych zasad (polityki) rachunkowości na podstawie zasad rachunkowości przyjętych 
przez księgowego Komisji (6) oraz sporządzanie szacunków księgowych, które są racjonalne w danych 
okolicznościach. Na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług Kolegium przekazało powyższe zadania 
księgowemu Komisji. Dyrektor zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Kolegium po tym, jak zostanie ono 
sporządzone przez księgowego Komisji na podstawie wszystkich dostępnych informacji. Do sprawozdania 
finansowego księgowy dołącza oświadczenie, w którym stwierdza między innymi, czy uzyskał wystarczającą 
pewność, że daje ono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Kolegium we wszystkich istotnych aspektach.

b) Zadania kierownictwa w zakresie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń i zgodności 
z zasadą należytego zarządzania finansami obejmują zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie skutecznego 
i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwego nadzoru, jak również podejmowanie odpowiednich 
działań w celu zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym oraz – w razie konieczności – 
podejmowanie kroków prawnych w celu odzyskania nienależnie wypłaconych lub niewłaściwie wykorzystanych 
środków finansowych.
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(1) Dz.U. L 256 z 1.10.2005, s. 63.
(2) Do celów informacyjnych w załączniku II skrótowo przedstawiono kompetencje i działania Kolegium.
(3) Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu oraz sprawozdania z finansowych wyników działalności, rachunku przepływów 

pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej.
(4) Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje rachunek wyniku budżetowego wraz z załącznikiem.
(5) Art. 39 i 50 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).
(6) Zasady rachunkowości przyjęte przez księgowego Komisji opierają się na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Sektora 

Publicznego (IPSAS) wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, a w kwestiach nimi nieobjętych – na 
Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR)/Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 
wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.



Zadania Trybunału

5. Zadaniem Trybunału jest przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (7), na podstawie przeprowadzonej 
przez siebie kontroli, poświadczenia wiarygodności dotyczącego rocznego sprawozdania finansowego Kolegium oraz 
legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania. Trybunał przeprowadza kontrolę zgodnie 
z wydanymi przez IFAC Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i kodeksem etyki oraz z Międzynarodo-
wymi Standardami Najwyższych Organów Kontroli wydanymi przez INTOSAI (ISSAI). Zgodnie z tymi standardami 
Trybunał zobowiązany jest zaplanować i przeprowadzić kontrolę w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że 
roczne sprawozdanie finansowe Kolegium nie zawiera istotnych zniekształceń, a leżące u jego podstaw transakcje są 
legalne i prawidłowe.

6. W ramach kontroli stosuje się procedury mające na celu uzyskanie dowodów kontroli potwierdzających kwoty 
i informacje zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz legalność i prawidłowość transakcji leżących u jego 
podstaw. Dobór procedur zależy od osądu kontrolera, w tym od oceny ryzyka wystąpienia – w wyniku nadużycia lub 
błędu – istotnego zniekształcenia w rocznym sprawozdaniu finansowym lub istotnej niezgodności transakcji leżących 
u podstaw tego sprawozdania z wymogami przepisów Unii Europejskiej. W celu zaprojektowania procedur kontroli 
odpowiednich w danych okolicznościach kontroler, dokonując oceny ryzyka, bierze pod uwagę system kontroli 
wewnętrznej w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji rocznego sprawozdania finansowego oraz 
systemy nadzoru i kontroli wprowadzone w celu zapewnienia legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw 
tego sprawozdania. Kontrola obejmuje także ocenę stosowności przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz 
racjonalności sporządzonych szacunków księgowych, a także ocenę ogólnej prezentacji rocznego sprawozdania 
finansowego. Sporządzając niniejsze sprawozdanie zawierające poświadczenie wiarygodności, Trybunał uwzględnił 
wyniki badania sprawozdania finansowego Kolegium, przeprowadzonego przez niezależnego audytora zewnętrznego 
zgodnie z przepisami art. 208 ust. 4 rozporządzenia finansowego UE (8).

7. Trybunał uznał, że uzyskane dowody kontroli stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania 
poświadczenia wiarygodności.

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń

8. W opinii Trybunału roczne sprawozdanie finansowe Kolegium przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych 
aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący 
się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez 
księgowego Komisji.

Opinia na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń

9. W opinii Trybunału transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Kolegium za rok budżetowy 
zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

10. Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.

UWAGI DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA BUDŻETEM

11. Poziom anulowanych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, przeniesionych z 2013 r. był wysoki i wyniósł 
129 828 euro (15 %). Do głównych przyczyn takiego stanu rzeczy należą odwołanie projektu dotyczącego matrycy 
szkoleniowej (15 090 euro) i niższe niż przewidywano koszty, które mają zostać zwrócone w ramach umów o dotację na 
2013 r. (57 285 euro). Projekt dotyczący matrycy szkoleniowej został odwołany na etapie początkowym ponieważ nie 
zaspokoił potrzeb operacyjnych. Można było tego uniknąć, gdyby Kolegium przeprowadziło właściwą analizę dotyczącą 
użytkowników. Przeszacowanie kosztów dotacji wskazuje na potrzebę uzyskiwania od beneficjentów bardziej precyzyjnych 
informacji.

12. W tytule II (wydatki administracyjne) poziom przeniesień środków, na które zaciągnięto zobowiązania, był wysoki 
i wyniósł 383 940 euro, czyli 59 % (w 2013 r. było to 145 414 euro, czyli 30 %). Było to spowodowane w znacznej mierze 
przez zamówienie dużej ilości mebli i wyposażenia informatycznego oraz wymagane koszty utrzymania związane z nową 
siedzibą Kolegium. W ostatnim kwartale 2014 r. zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane, a faktury nie zostały 
zapłacone (przeprowadzkę Kolegium do Budapesztu ukończono w październiku 2014 r.).

DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU Z ZESZŁOROCZNYMI UWAGAMI

13. Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał w roku poprzednim 
przedstawiono w załączniku I.
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(7) Art. 107 rozporządzenia (UE) nr 1271/2013.
(8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).



Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczył Milan Martin CVIKL, 
członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 8 września 2015 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Prezes 

C 409/48 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.12.2015



ZAŁĄCZNIK I

Działania podjęte w związku z zeszłorocznymi uwagami

Rok Uwagi Trybunału
Działania naprawcze

(zrealizowane/w trakcie realizacji/ 
niepodjęte/brak danych lub nie dotyczy)

2011 Wysoki poziom przesunięć budżetowych wskazuje na niedociągnię-
cia w planowaniu budżetu i stanowi naruszenie zasady specyfikacji. zrealizowane

2011

Kolegium znajduje się w Bramshill i wykorzystuje siedzibę 
brytyjskiej National Policing Improvement Agency (NPIA). NPIA 
ma zostać zamknięta pod koniec 2012 r. i nie jest jasne, do kiedy 
Kolegium będzie mogło pozostać w swojej obecnej siedzibie.

zrealizowane

2012

Z kwoty 1,7 mln euro środków, na które zaciągnięto zobowiązania, 
przeniesionych z 2011 r. w roku 2012 anulowano 0,7 mln euro 
(41,2 %). Spowodowane to było przede wszystkim niższymi niż 
przewidywano zwrotami kosztów w ramach umów o dotację na 
2011 r. (0,44 mln euro czyli 62 % anulowanych przeniesień).

w trakcie realizacji

2012 W 2012 r. Kolegium dokonało 37 przesunięć budżetowych na 
kwotę 1 mln euro, z czego 36 w ramach tego samego tytułu. zrealizowane

2012
Toczące się od kilku lat dyskusje na temat przyszłości Kolegium 
doprowadziły do sytuacji, w której niepewność utrudnia planowanie 
i realizację działalności.

zrealizowane

2013

Z kwoty 1,7 mln euro środków, na które zaciągnięto zobowiązania, 
przeniesionych z 2012 r. w roku 2013 anulowano 0,3 mln euro 
(17,6 %). Spowodowane to było przede wszystkim niższymi niż 
przewidywano zwrotami kosztów w ramach umów o dotację na 
2012 r. (0,21 mln euro czyli 70 % anulowanych przeniesień), co 
sugeruje potrzebę uzyskiwania od beneficjentów bardziej precyzyj-
nych informacji na koniec roku o faktycznie poniesionych kosztach.

w trakcie realizacji

2013

W 2013 r. poziom środków, na które zaciągnięto zobowiązania, 
wynosił pomiędzy 92 % a 95 %, co sugeruje, że zobowiązania 
prawne zaciągano w sposób terminowy. Poziom środków, na które 
zaciągnięto zobowiązania, przeniesionych na 2014 r. był wysoki 
w tytule II (wydatki administracyjne), gdzie wyniósł 145 410 euro 
(30,5 %). Wynika to jednak w większości z przyczyn niezależnych 
od Kolegium, takich jak przypadające na 2014 r. płatności za usługi 
i towary zamówione i otrzymane zgodnie z planem w roku 2013.

nie dotyczy
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Rok Uwagi Trybunału
Działania naprawcze

(zrealizowane/w trakcie realizacji/ 
niepodjęte/brak danych lub nie dotyczy)

2013

Stosowane przez Kolegium procedury naboru nadal nie są w pełni 
przejrzyste. Wytyczne dla członków komisji selekcyjnych dotyczące 
spójnej oceny kryteriów wyboru nie były wystarczająco przejrzyste; 
wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego nie zawsze były 
zgodne z przepisami wykonawczymi do regulaminu pracowniczego 
kolegium, a dokumentacja naboru była niepełna.

w trakcie realizacji (wytyczne istnie-
ją, lecz nie są wystarczająco szcze-

gółowe)

C 409/50 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.12.2015



ZAŁĄCZNIK II

Europejskie Kolegium Policyjne (Budapeszt)

Kompetencje i zadania

Zakres kompetencji Unii wed-
ług Traktatu

(art. 87 TFUE)

Zbliżanie przepisów prawa

1. „Unia rozwija współpracę policyjną obejmującą wszystkie właściwe organy 
państw członkowskich, w tym służby policji, służby celne oraz inne organy ścigania 
wyspecjalizowane w zapobieganiu przestępstwom lub ich wykrywaniu i ściganiu.

2. Do celów ustępu 1 Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą, mogą ustanawiać środki dotyczące

[…]:

b) wspierania szkolenia pracowników, jak również współpracy w zakresie wymiany 
pracowników oraz wyposażenia i badań w dziedzinie kryminalistyki

[…]”.

Kompetencje Kolegium

(decyzja Rady 2005/681/WSiSW)

Cele

Celem CEPOL jest udzielanie pomocy w szkoleniu wyższych funkcjonariuszy policji 
państw członkowskich poprzez optymalizację współpracy pomiędzy różnymi częściami 
składowymi CEPOL. Kolegium wspiera i rozwija europejskie podejście do głównych 
problemów stojących przed państwami członkowskimi w walce z przestępczością, 
w zapobieganiu przestępczości oraz utrzymaniu prawa i porządku oraz bezpieczeństwa 
publicznego, w szczególności w transgranicznym wymiarze tych problemów.

Zadania

— podnoszenie poziomu wiedzy o krajowych systemach i strukturach policyjnych 
w innych państwach członkowskich oraz o transgranicznej współpracy policyjnej 
w obrębie Unii Europejskiej,

— podnoszenie poziomu wiedzy o instrumentach międzynarodowych i instrumentach 
Unii Europejskiej, w szczególności w następujących dziedzinach:

a) instytucje Unii Europejskiej, ich funkcjonowanie i rola, jak również mechanizmy 
decyzyjne oraz instrumenty prawne Unii Europejskiej, w szczególności ich 
wpływ na współpracę w zakresie ścigania;

b) cele, struktura i funkcjonowanie Europolu, możliwości poszerzenia współpracy 
pomiędzy Europolem a odpowiednimi organami ścigania w państwach 
członkowskich w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej;

c) cele Eurojust, jego struktura i funkcjonowanie,

— zapewnienie odpowiedniego szkolenia w zakresie zachowania gwarancji demok-
ratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do obrony.

Zarządzanie Zarząd

Skład

Po jednej delegacji z każdego państwa członkowskiego.

Każda delegacja dysponuje jednym głosem. Przedstawiciele Komisji Europejskiej, 
Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej i Europolu mogą uczestniczyć 
w posiedzeniach jako obserwatorzy bez prawa głosu.
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Dyrektor

Zarządza Kolegium; jest mianowany i odwoływany przez Zarząd.

Kontrola zewnętrzna

Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Kontrola wewnętrzna

Służba Audytu Wewnętrznego Komisji.

Organ udzielający absolutorium z wykonania budżetu

Parlament Europejski działający na zalecenie Rady.

Środki udostępnione Kole-
gium w roku 2014 (2013)

Budżet

8,8 (8,4) mln euro

Zatrudnienie

W planie zatrudnienia na rok 2014 przewidziano 27 (28) pracowników tymczasowych.

Ponadto w budżecie przewidziano 10 (10) stanowisk dla pracowników kontraktowych.

Państwa członkowskie oddelegowały łącznie 5,5 (5) ekspertów krajowych w trakcie 
roku.

Produkty i usługi w roku 2014 
(2013)

Kursy, konferencje i seminaria

Kolegium zrealizowało łącznie 71 (72) działań stacjonarnych (kursów, seminariów 
i konferencji). Przegląd kwestionariuszy ocen działań wskazuje na utrzymujący się 
wysoki ogólny stopień zadowolenia z działań Kolegium i dobre wyniki jego nauczania 
na poziomie 94 % (94 %).

Kolegium zgromadziło 2 098 (2 251) pracowników organów ścigania, przekraczając 
planowaną liczbę uczestników, i 710 (707) prowadzących szkolenia z 34 (42) krajów 
(państwa członkowskie UE i państwa trzecie) oraz z 24 (21) organów unijnych 
i międzynarodowych.

Wskaźnik uczestnictwa (frekwencja/ilość dostępnych miejsc) pozostawał na wysokim 
poziomie 108 % (116 %), co świadczy o wyjątkowym zapotrzebowaniu na szkolenia 
organizowane przez Kolegium. Samo Kolegium zorganizowało 11 (19) działań 
wspierających sieć oraz rozpoczęło procedurę składania wniosków o dotację na 
2014 r. W listopadzie Zarząd dodał do wykazu działań Kolegium sześć dodatkowych 
kursów. Będą one prowadzone od połowy lutego 2015 r. i zostaną uwzględnione 
w danych statystycznych i sprawozdaniach za 2015 r.

Stosunki zewnętrzne

W 2014 r. Kolegium kontynuowało owocną współpracę z państwami kandydującymi 
do UE, potencjalnymi kandydatami, państwami objętymi programem europejskiej 
polityki sąsiedztwa (EPS) i krajami Partnerstwa Wschodniego (PW), a także z partnerami 
strategicznymi, agencjami partnerskimi z obszaru wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych i instytucjami UE, w tym z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych 
(ESDZ).

W 2014 r. Kolegium ukończyło negocjacje dotyczące dwóch umów o współpracy – 
jednej z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, a drugiej z Bośnią i Hercegowiną. 
Drugą z nich podpisano w grudniu 2014 r., w sprawie pierwszej natomiast oczekiwana 
jest wymiana pism.
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Kolegium opracowało matrycę szkoleniową zapewniającą informacje na temat statusu 
działalności szkoleniowej prowadzonej przez sieć agencji w obszarze wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Miało to na celu poprawę koordynacji 
i wzmocnienie możliwych synergii, zgodnie z europejskim systemem szkoleń w zakresie 
egzekwowania prawa (LETS).

W 2014 r. Kolegium wsparło siedem projektów na rzecz budowania potencjału 
realizowanych przez państwa członkowskie UE lub organizacje międzynarodowe, 
obejmujących zagadnienia od metodyki e-kształcenia, poprzez szkolenia w zakresie 
przeciwdziałania seksualnemu wykorzystywaniu dzieci, po cywilne zarządzanie 
kryzysowe i inne ważne tematy związane z policją.

Opracowanie podręczników szkoleniowych i (wspólnych) programów szkoleń

W 2014 r. zaktualizowano dwa wspólne programy szkoleń (CC), z których jeden 
(dotyczący prania pieniędzy) przyjęto w sierpniu 2014 r. wraz z trzema innymi 
programami (dotyczącymi zwalczania terroryzmu, przemytu narkotyków i Eurojustu) 
zaktualizowanymi w 2013 r. Pod koniec października ukończono inny program, 
dotyczący handlu ludźmi, i przedłożono go Zarządowi do przyjęcia planowanego na 
styczeń 2015 r. w trybie procedury pisemnej. Do końca 2014 r. Kolegium przyjęło 
ogółem 9 wspólnych programów szkoleń.

W systemie zarządzania szkoleniami Kolegium otwarto nowy dział w ramach wsparcia 
trenerów dotyczący wspólnych programów szkoleń. Ma on stanowić źródło materiałów 
szkoleniowych na tematy objęte wspólnym programem szkoleń. Dotychczas do systemu 
wprowadzono sześć następujących wspólnych programów szkoleń: CC05A Zwalczanie 
terroryzmu, CC05D Etyka i Integralność Policji, CC06A Przemoc w rodzinie, CC06B 
Pranie pieniędzy, CC07A Cywilne zarządzanie kryzysowe, CC07B Przemyt narkotyków.

Programy CC05C dotyczący Europolu i CC06C dotyczący handlu ludźmi zostaną 
wprowadzone do systemu natychmiast po ich ukończeniu i przyjęciu; program CC13A 
dotyczący Eurojustu zostanie wprowadzony w styczniu.

Podręcznik szkoleniowy na potrzeby szkolenia SIRENE został uaktualniony i będzie 
rozpowszechniany po wydaniu go przez Urząd Publikacji na początku 2015 r.

Badania i nauka

Opracowano dwa nowe numery biuletynu Kolegium na temat nauk i badań policyjnych 
w Europie oraz wydano je drukiem i opublikowano na stronie internetowej (nr 10 i 11).

Liczba ekspertów zarejestrowanych w bazie danych wykładowców, trenerów i badaczy 
Kolegium wzrosła w 2014 r. do 293.

Sieć krajowych korespondentów ds. badań i nauki ukończyła proces zgłaszania 
krajowych planów realizacji.

Kolegium zapewniło użytkownikom sieci e-Net dostęp do treści dziewięciu czasopism 
zawodowych i naukowych w zakresie nauk policyjnych poddanych ocenie partnerskiej.

Europejski program wymiany policyjnej

Europejski program wymiany policyjnej Kolegium na 2014 r. obejmował następujące 
sześć grup:

— funkcjonariuszy policji,

— kadrę kierowniczą,

— kadrę szkoleniową,

— przedstawicieli zajmujących się działalnością naukowo-badawczą,

— reprezentantów instytucji współpracujących z policją,

— segment dotyczący EPS i współpracy z państwami Bałkanów Zachodnich.
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Program obejmował tematy oparte na priorytetach programu sztokholmskiego, cyklu 
polityki UE oraz wnioskach państw członkowskich. Wizyty w ramach wymiany miały 
charakter bilateralny i trwały 6 dni/5 nocy.

W programie wymiany wzięło udział łącznie 312 (444) uczestników ze wszystkich 
państw członkowskich, krajów kandydujących, państw objętych EPS i Bałkanów 
Zachodnich, co przekracza roczny cel dotyczący liczby uczestników. Program został 
sfinansowany z budżetu Kolegium, a jego koszt wyniósł niewiele ponad 355 000 euro 
(600 000 euro). Wskaźnik wykorzystania budżetu wyniósł 85 % (95 %).

Informacje zwrotne, które wciąż są zbierane, obecnie wskazują na ogólne zadowolenie 
uczestników na poziomie około 91 % (98 %).

Sieć elektroniczna (e-Net)

Po przeszkodach z 2013 r. sieć działała bez przerw lub z niewielkimi przerwami 
w 2014 r. W 2014 r. rozpoczęto realizację projektu dotyczącego przeglądu i aktualizacji 
narzędzia do zarządzania dla użytkowników sieci e-Net, mającego na celu identyfikację 
i usunięcie nieużywanych i nieaktywnych kont sieci, usprawnienie procesu rejestracji 
i uaktualnienie narzędzia służącego do zarządzania dla zarządców e-Net w państwach 
członkowskich i organizacjach partnerskich oraz w samym Kolegium.

W ciągu 2014 r. uaktualniono system zarządzania szkoleniami w sieci e-Net do wersji 
Moodle 2.7, w której wprowadzono usprawnienia dotyczące bezpieczeństwa. Ta wersja 
systemu zapewnia także długoterminowe wsparcie ze strony centrum Moodle do maja 
2017 r.

E-kształcenie

W 2014 r. usprawniono sposób poruszania się po modułach e-kształcenia w systemie 
zarządzania szkoleniami poprzez dodanie nowego graficznego interfejsu użytkownika, 
co ułatwiło użytkownikom sieci e-Net wyszukiwanie modułów, z których chcieli 
skorzystać.

Kolegium wspierało projekt „E-Campus – Utrzymywanie porządku publicznego 
w Europie” realizowany w ramach programu Erasmus, którego celem było opracowanie 
i realizowanie zadań w zakresie nauczania dotyczących transgranicznej współpracy 
policyjnej. W efekcie realizacji projektu powstał kurs w systemie zarządzania 
szkoleniami Kolegium w formie modułu składającego się z zadań z zakresu nauczania 
z odpowiednio dopasowanym interfejsem użytkownika i wsparciem on-line, skierowany 
do trenerów policji lub organów ścigania. We wrześniu wszyscy zarejestrowani 
użytkownicy sieci e-Net uzyskali dostęp do modułu.

Kolegium wspierało opracowanie trzech innych modułów on-line w ramach projektu 
ISEC dotyczącego rozwoju modułów w zakresie e-kształcenia związanych z narzędziami 
transgranicznej współpracy policyjnej na rzecz edukacji policyjnej. Opracowane 
moduły dotyczyły pościgu transgranicznego, patroli mieszanych oraz wymiany danych 
i informacji. Obecnie dostępne są 23 (19) moduły e-kształcenia.

W 2014 r. dokonano aktualizacji trzech modułów on-line Kolegium: cyklu polityki UE 
w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości, seminariów internetowych dla 
trenerów i wsparcia na rzecz działalności stacjonarnej Kolegium w 2014 r. ze strony 
systemu zarządzania szkoleniami.

W 2014 r. w systemie zarejestrowało się łącznie 2 513 (1 994) użytkowników. 
Zorganizowano też 54 (31) seminaria internetowe, w których wzięło udział 5 399 
(3 562) uczestników. Najwięcej użytkowników w 2014 r. przyciągnęła platforma 
szkoleniowych zasobów internetowych.

W 2014 r. było aktywnych 14 platform dla wspólnot praktycznych, w ramach których 
2 588 (2 063) specjalistów o podobnych poglądach z różnych dziedzin nauk 
związanych z policją i edukacją policyjną dzieliło się wzajemnie swoją wiedzą 
i doświadczeniami.

Źródło: Załącznik przekazany przez Kolegium.
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ODPOWIEDŹ KOLEGIUM

11. Kolegium przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału. Działania podjęte przez CEPOL w ostatnich latach 
doprowadziły do znacznego zmniejszenia kwoty przenoszonych i anulowanych środków. Pragniemy w dalszym ciągu 
zwiększać i utrzymywać zgodność z zasadą jednoroczności budżetu zapisaną w rozporządzeniu finansowym. 
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