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UZASADNIENIE 

Utworzenie Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), mającej na celu 
funkcjonowanie jako centrum doskonałości w zakresie energii odnawialnej, doradzające 
rządom przy sporządzaniu krajowych programów na rzecz wprowadzenia odnawialnych 
źródeł energii, upowszechnianiu informacji na temat odnawialnych źródeł energii oraz 
oferujące szkolenia i porady na temat najlepszych praktyk i możliwości finansowania, było 
przez pewien czas przedmiotem dyskusji. Statut IRENA („statut”) został podpisany przez 75 
krajów, w tym przez 20 państw członkowskich, w Bonn w dniu 26 stycznia 2009 r.  

Artykuł VI statutu przewiduje dla regionalnych międzyrządowych organizacji na rzecz 
integracji gospodarczej możliwość stania się członkami. Dwadzieścia państw członkowskich 
już podpisało statut i istnieje wyraźna potrzeba, aby Wspólnota była reprezentowana w 
agencji, gdyż niektóre obowiązki przewidziane w jej statucie mają wpływ lub mogą mieć 
wpływ na ustalenia przewidziane w aktach wspólnotowych przyjętych w dziedzinach 
środowiska i energii, a tym samym mieć wpływ na kompetencje Wspólnoty. Proces 
przystąpienia do agencji nie wiąże się z koniecznością negocjacji, gdyż status został już 
uzgodniony przez 75 krajów. W związku z tym przystąpienie do IRENA może być dokonane 
na podstawie decyzji Rady wyznaczającej osobę upoważnioną do podpisania statutu w 
imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz przewidującej jego tymczasowe stosowanie.  

Artykuł VI.C statutu przewiduje konieczność określenia, na etapie przyjęcia statutu, 
właściwych kompetencji i obowiązków Wspólnoty i jej państw członkowskich przy 
wykonywaniu obowiązków zgodnie ze statutem. 

Po podpisaniu statutu, niniejszy wniosek przewiduje przyjęcie statutu przez Wspólnotę 
Europejską, jak również przyjęcie deklaracji kompetencji.  

1.1. Podpisanie przez Wspólnotę i przyjęcie 

Artykuł XIX statutu przewiduje, że statut jest otwarty do podpisu, w tym przez 
regionalne międzyrządowe organizacje na rzecz integracji gospodarczej, do czasu 
jego wejścia w życie trzydziestego dnia po dacie złożenia dwudziestego piątego 
dokumentu ratyfikacyjnego.  

1.2. Budżet 

Budżet agencji (art. XII statutu) ma być finansowany z obowiązkowych (i 
dobrowolnych) składek jej członków. Obowiązkowe składki będą oparte na skali 
oceny ONZ, która ma być ustalona przez zgromadzenie IRENA. Oczekuje się, że do 
codziennego funkcjonowania IRENA konieczne będą składki rzędu 25 mln USD 
rocznie. Na tej podstawie oczekuje się, że składki przypadające na Wspólnotę będą 
wynosiły około 2,5 % wszystkich obowiązkowych składek, czyli 480 000 EUR 
rocznie. 

1.3. Obowiązki Wspólnoty i państw członkowskich: deklaracja kompetencji  

Z art. VI.C statutu wynika, że Wspólnota powinna zadeklarować zakres swoich 
kompetencji w odniesieniu do kwestii uregulowanych w statucie i informować rząd 
będący depozytariuszem o wszelkich istotnych zmianach w zakresie swoich 
kompetencji.  
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Artykuł IV statutu podaje listę działań, które będzie wykonywać agencja. Zdaniem 
Komisji co najmniej działania odnoszące się do analizy i/lub doradztwa w dziedzinie 
energii odnawialnej (art. IV), działania odnoszące się do programu pracy agencji (art. 
V), działania dotyczące stosunków z innymi organizacjami (art. XIV) oraz działania 
odnoszące się do poprawek do statutu (art. XV.A), wchodzą w zakres dzielonych 
kompetencji Wspólnoty. 
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2009/0085 (CNS) 

Wniosek 

DECYZJA RADY 

w sprawie przyjęcia statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) 
przez Wspólnotę Europejską oraz korzystania z jego praw i wykonywania wynikających 

z niego obowiązków 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 
ust. 1, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, 

uwzględniając wniosek Komisji, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,  

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu […] został podpisany statut Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej 
(„statut”) w imieniu Wspólnoty Europejskiej. 

(2) Właściwe jest, aby Wspólnota Europejska przyjęła statut.  

(3) Zarówno Wspólnota Europejska jak i jej państwa członkowskie posiadają 
kompetencje w obszarach objętych statutem.  

(4) Artykuł VI.C statutu przewiduje, że regionalne międzyrządowe organizacje na rzecz 
integracji gospodarczej, które stają się członkami Międzynarodowej Agencji Energii 
Odnawialnej (IRENA) deklarują zakres swoich kompetencji w odniesieniu do 
obszarów objętych statutem.  

(5) Wspólnota Europejska powinna zatem przyjąć taką deklarację kompetencji. 

(6) Wspólnota Europejska powinna płacić roczną składkę na rzecz IRENA służącą 
wzmocnieniu prac tej agencji i pokryciu dodatkowych kosztów administracyjnych 
przewidzianych w programie IEE. 

STANOWI, CO NASTĘPUJE:  

Artykuł 1 

1. Niniejszym przyjmuje się statut Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej w 
imieniu Wspólnoty Europejskiej. 
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Artykuł 2 

1. Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób 
uprawnionych do złożenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej dokumentu ratyfikacyjnego na 
ręce rządu Republiki Federalnej Niemiec jako depozytariusza statutu zgodnie z art. XIX i art. 
XX.A statutu w celu wyrażenia zgody Wspólnoty na przyjęcie statutu. 

2. Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób 
uprawnionych do złożenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej deklaracji kompetencji 
przedstawionej w załączniku II, zgodnie z art. VI.C statutu. 

Artykuł 3 

Państwa członkowskie i Komisja przestrzegają kodeksu postępowania określonego w 
załączniku III. 

Artykuł 4 

Wspólnota Europejska wpłaca na rzecz IRENA roczną składkę od dnia [1 lipca 2010 r.]. 

Sporządzono w Brukseli dnia  r. 

 W imieniu Rady 
 Przewodniczący 
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ZAŁĄCZNIK I 

Deklaracja kompetencji 

1. Artykuł VI.C statutu przewiduje, że dokument ratyfikujący przystąpienie regionalnej 
międzyrządowej organizacji na rzecz integracji gospodarczej, będzie zawierał 
deklarację zakresu jej kompetencji w odniesieniu do obszarów objętych statutem. 

2. Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, Wspólnota Europejska 
posiada kompetencje, dzielone z państwami członkowskimi, w dziedzinie energii 
odnawialnej. 

3. Wykonywanie kompetencji, które państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej 
zgodnie z traktatami przekazały Wspólnocie Europejskiej, ulega z natury rzeczy 
ciągłym zmianom. W związku z tym Wspólnota Europejska zastrzega sobie prawo 
do zmiany niniejszej deklaracji. 
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ZAŁĄCZNIK II 

Kodeks postępowania 

1. Kodeks ma zastosowanie do wszystkich spotkań organizowanych w ramach 
Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, które są istotne dla wykonania 
statutu, a w szczególności do posiedzeń Zgromadzenia i Rady. Kodeks stosuje się 
również z uwzględnieniem niezbędnych zmian do art. XV statutu w sprawie zmian, 
wycofania i przeglądu. 

2. W sprawach wchodzących w zakres kompetencji państw członkowskich, 
Prezydencja zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji lub państwa 
członkowskiego spotkania koordynacyjne delegacji państw członkowskich UE 
przed, w trakcie i po każdym spotkaniu, o którym mowa w pkt 1, mające na celu 
opracowanie skoordynowanych stanowisk. Projekty stanowisk będą uprzednio 
przekazywane państwom członkowskim. Państwa członkowskie będą wyrażały 
wspomniane skoordynowane stanowiska i korzystały ze swoich uprawnień do 
głosowania na podstawie wspomnianych skoordynowanych stanowisk. 

3. W sprawach wchodzących w zakres kompetencji dzielonych, w szczególności w 
odniesieniu do: 

– doradztwa w zakresie ogólnej polityki dotyczącej energii odnawialnej, takiej 
jak określanie celów, bariery administracyjne, programy i wymagania w 
zakresie zrównoważonego rozwoju, współpraca z krajami trzecimi w sprawie 
wliczania odnawialnych źródeł energii na rzecz celów innych krajów oraz inne 
zagadnienia objęte dyrektywą 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie promowania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 

– stosunków z innymi organizacjami i porozumień z innymi organami, 

– zmian statutu, 

– programu pracy agencji, regulaminu i zasad finansowych oraz sprawozdania 
rocznego, 

– koordynacji przy wyborze dyrektora generalnego i członków Rady; 

Komisja zwołuje spotkania koordynacyjne delegacji państw członkowskich UE przed, w 
trakcie i po każdym spotkaniu, o którym mowa w pkt 1, mające na celu opracowanie 
skoordynowanych stanowisk. Projekty stanowisk będą uprzednio przekazywane państwom 
członkowskim. Komisja przedstawi w imieniu Wspólnoty, stanowiska Wspólnoty w tych 
kwestiach. 

4. Zgodnie z art. VI.C statutu, Komisja będzie głosować w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej, na podstawie wspólnotowych stanowisk w kwestiach, o których mowa 
w pkt 3. 

5. Można uzgodnić, że w przypadkach, w których Wspólnota nie jest reprezentowana 
państwa członkowskie będą głosowały w kwestiach, o których mowa w pkt 3 na 
podstawie stanowisk Wspólnoty. 
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6. Komisja i państwa członkowskie dołożą wszelkich starań na spotkaniach 
koordynacyjnych na miejscu w celu ustalenia uzgodnionego stanowiska. 

7. Jeżeli nie będzie można osiągnąć porozumienia w kwestiach, o których mowa w 
pkt 3, wówczas sprawa zostanie przekazana bez zbędnej zwłoki do grupy roboczej 
Rady ds. energii lub Komitetu Stałych Przedstawicieli.  

8. W przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy Komisją a 
państwami członkowskimi zgodnie z pkt 3, państwa członkowskie mogą zabierać 
głos i głosować w sprawach wyraźnie należących do ich kompetencji pod 
warunkiem, że ich stanowisko będzie spójne z polityką Wspólnoty oraz zgodne z 
prawem wspólnotowym. Komisja może zabierać głos i głosować w sprawach 
wyraźnie należących do kompetencji Wspólnoty, w stopniu koniecznym do obrony 
wspólnotowego dorobku prawnego. 
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OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI 

1. TYTUŁ WNIOSKU: 

Składka członkowska na rzecz Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej 
(IRENA)  

2. STRUKTURA ABM/ABB 

Dziedzina/dziedziny polityki, których dotyczy wniosek i powiązane 
działanie/działania: 

Energia i transport 

0604 Energia konwencjonalna i odnawialna 

3. POZYCJE W BUDŻECIE 

3.1. Pozycje w budżecie (pozycje operacyjne i powiązane pozycje pomocy 
technicznej i administracyjnej (dawniej pozycje B..A)), wraz z treścią: 

060406 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – program 
Inteligentna Energia - Europa 

3.2. Czas trwania działania i wpływu finansowego: 

480 000 rocznie 

3.3. Informacje budżetowe : 

Pozycja 
w 

budżecie 
Rodzaj wydatków Nowe Wkład EFTA 

Wkłady krajów 
ubiegających się 

o członkostwo 

Dział w 
perspektywie 

finansowej 

060406 Nieobow
iązkowe 

Zróżnic
owane1 NIE TAK TAK Nr 1a 

                                                 
1 Środki zróżnicowane 
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4. ZESTAWIENIE ZASOBÓW 

4.1. Zasoby finansowe 

4.1.1. Zestawienie środków na zobowiązania (CA) i środków na płatności (PA) 

mln EUR (do 3 miejsc po przecinku) 

Rodzaj wydatków 
Sekcja 

nr 
  

Rok 
n 

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 

n + 5 
i 

późni
ej 

 

Razem 

Wydatki operacyjne2         
Środki na zobowiązania 
(CA) 8.1. a 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 

p.a. 
 

Środki na płatności (PA)  b 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
p.a. 

 

Wydatki administracyjne w ramach kwoty referencyjnej3     
Pomoc techniczna i 
administracyjna (NDA) 8.2.4. c x x x x x x x 

KWOTA REFERENCYJNA OGÓŁEM        

Środki na zobowiązania  a+c 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
p.a. 

 

Środki na płatności  b+c 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
p.a. 

 

Wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej4   
Wydatki na zasoby ludzkie i 
powiązane wydatki (NDA) 8.2.5. d 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

p.a. 
 

Wydatki administracyjne, 
inne niż koszty zasobów 
ludzkich i powiązane koszty, 
nieuwzględnione w kwocie 
referencyjnej (NDA) 

8.2.6. e 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
p.a. 

 

Indykatywne koszty finansowe interwencji ogółem 

OGÓŁEM CA w tym 
koszty zasobów ludzkich 

 a+c
+d
+e 

0,285 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 
p.a. 

 

OGÓŁEM PA w tym 
koszty zasobów ludzkich 

 b+c
+d
+e 

0,285 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 
p.a. 

 

                                                 
2 Wydatki niewchodzące w zakres rozdziału xx 01 w tytule xx. 
3 Wydatki w ramach art. xx 01 04 w tytule xx. 
4 Wydatki w ramach rozdziału xx 01 z wyłączeniem artykułu xx 01 04 lub xx 01 05. 
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Szczegółowe informacje dotyczące współfinansowania 

Jeżeli wniosek przewiduje współfinansowanie przez państwa członkowskie lub inne 
organy (należy określić które), w poniższej tabeli należy przedstawić szacowany 
poziom współfinansowania (można dodać kolejne rubryki, jeżeli współfinansowanie 
mają zapewniać różne organy): 

mln EUR (do 3 miejsc po przecinku) 

Organ współfinansujący 

 
 

Rok 
n 

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 

n + 5 
i 
późni
ej 

 

Razem 

Państwa członkowskie (jeśli 
wszystkie staną się 
członkami IRENA, obecnie 
20 państw jest jej 
członkami) 

f 

7,2 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
p.a. 

 

Kraje niebędące członkami 
UE (w oparciu o kraje 
będące członkami lub które 
wykazały zainteresowanie 
stania się członkami; ich 
liczba może z czasem 
wzrosnąć) 

 

2,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
p.a. 

 

OGÓŁEM CA w tym 
współfinansowanie 

a+c
+d
+e
+f 

9,6 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 
p.a. 

 

4.1.2. Zgodność z programowaniem finansowym 

 Wniosek jest zgodny z istniejącym programowaniem finansowym. 

 Wniosek wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w perspektywie 
finansowej. 

 Wniosek może wymagać zastosowania postanowień porozumienia 
międzyinstytucjonalnego5 (tj. instrumentu elastyczności lub zmiany 
perspektywy finansowej). 

4.1.3. Wpływ finansowy na dochody 

 Wniosek nie ma wpływu finansowego na dochody. 

 Wniosek ma następujący wpływ finansowy na dochody: 

                                                 
5 Zob. pkt 19 i 24 porozumienia międzyinstytucjonalnego. 
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mln EUR (do 1 miejsca po przecinku) 

  Sytuacja po rozpoczęciu działania 

Pozycja w 
budżecie 

Dochody 

Przed 
rozpocz
ęciem

działani
a  

[Rok 
n-1] 

[Rok 
n] 

[n+1] [n+2] [n+3
] 

[n+4] [n+5]
6 

a) dochody w wartościach 
bezwzględnych         

b) zmiana dochodów  ∆       

4.2. Zasoby ludzkie w przeliczeniu na pełne etaty (w tym urzędnicy, pracownicy 
zatrudnieni na czas określony i personel zewnętrzny) – szczegółowe informacje 
w pkt 8.2.1. 

Zapotrzebowanie na 
dany rok 

 

Rok n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

 

n + 5 i 
później 

Zasoby ludzkie ogółem  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
p.a. 

5. OPIS I CELE 

5.1. Potrzeba, która ma zostać zaspokojona w perspektywie krótko- lub 
długoterminowej 

Głównym celem IRENA jest rozpowszechnianie najlepszych praktyk w dziedzinie 
odnawialnych źródeł energii zarówno w UE, jak i na poziomie ogólnoświatowym. 

5.2. Wartość dodana z tytułu zaangażowania Wspólnoty i spójność wniosku z 
innymi instrumentami finansowymi oraz możliwa synergia. 

Jako członek tej agencji Komisja będzie miała lepszy i bardziej bezpośredni dostęp 
do informacji o działaniach w dziedzinie odnawialnych źródeł energii zarówno w 
UE, jak i na poziomie ogólnoświatowym. Jest to korzystne dla kształtowania polityki 
w ogóle (zwłaszcza w zakresie trwałego wykorzystania biopaliw i biomasy) oraz 
wzmocni monitorowanie postępów państw członkowskich na drodze realizacji 
ustalonego obowiązkowego celu w zakresie energii odnawialnej na 2020 r. 

Ponadto, w wielu aspektach polityki dotyczącej energii odnawialnej, Wspólnota 
Europejska posiada kompetencje dzielone z państwami członkowskim. Pożądane 
jest, aby Wspólnota działała w sposób skoordynowany na forum IRENA. W 
zaproponowanym upoważnieniu Wspólnoty do podpisania IRENA proponuje się, 

                                                 
6 W razie potrzeby, tzn. gdy czas trwania działania przekracza 6 lat, należy wprowadzić dodatkowe 

kolumny. 
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aby Wspólnota stała się członkiem IRENA; wiąże się to z koniecznością płacenia 
składek członkowskich. 

5.3. Cele, spodziewane wyniki oraz wskaźniki związane z wnioskiem w kontekście 
ABM (zarządzania kosztami działań). 

Głównym celem IRENA jest rozpowszechnianie najlepszych praktyk w dziedzinie 
odnawialnych źródeł energii zarówno w UE, jak i na poziomie ogólnoświatowym. 
Obejmuje ono: 

– promowanie technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii w UE i na 
całym świecie w celu ich szerszego wykorzystania na rynku, a w szczególności 
w celu obniżenia kosztów, ale także zwiększenia doświadczenia rynkowego, 

– zmniejszenie barier dla rozwoju odnawialnych źródeł energii i zachęcanie do 
stosowania najlepszych praktyk i pogłębiania wiedzy.  

Wyniki:  

Rozpowszechnianie wiedzy i najlepszych praktyk przy aktywnym zaangażowaniu 
Wspólnoty na forum IRENA, zgodnie ze skoordynowanymi stanowiskami w 
sprawach wchodzących w zakres kompetencji dzielonych.  

Wskaźniki:  

– Liczba członków IRENA, którzy podjęli nowe działania/środki w zakresie 
odnawialnych źródeł energii bezpośrednio w wyniku doradztwa IRENA. 

– Liczba wdrożonych nowych środków w wyniku doradztwa IRENA. 

– Udział uzgodnionych stanowisk Wspólnoty w odpowiednich zagadnieniach 
poruszanych na forum IRENA. 

5.4. Metoda realizacji (indykatywna) 

 Zarządzanie scentralizowane 

 bezpośrednio przez Komisję 

 pośrednio przez: 

 agencje wykonawcze 

 ustanowione przez Wspólnotę organy określone w art. 185 
rozporządzenia finansowego 

 krajowe organy sektora publicznego/organy pełniące misję służby 
publicznej 

 Zarządzanie dzielone lub zdecentralizowane 

 z państwami członkowskimi 
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 z krajami trzecimi 

 Zarządzanie wspólne z organizacjami międzynarodowymi (należy 
wyszczególnić) 

Uwagi: 

6. MONITOROWANIE I OCENA 

6.1. System monitorowania 

Nie dotyczy 

6.2. Ocena 

6.2.1. Ocena ex ante 

Nie dotyczy 

6.2.2. Działania podjęte w wyniku oceny pośredniej/ex post (wnioski wyciągnięte z 
podobnych doświadczeń w przeszłości) 

Można ponownie rozważyć zasadność uiszczania rocznych składek, jeśli wskaźniki 
będą pokazywały słabe wyniki.  

6.2.3. Warunki i częstotliwość przyszłych ocen 

Po pięciu latach, jeśli pojawią się sygnały wskazujące na słabe wyniki lub brak 
poparcia dla IRENA. 

7. ŚRODKI ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH  

Nie uznane za zasadne. 
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8. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASOBÓW 

8.1. Cele wniosku z uwzględnieniem ich kosztu finansowego 

Środki na zobowiązania w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku) 

Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5 i 
później 

RAZEM (Należy wskazać 
cele, działania i 
realizacje) 

Rodzaj 
realizacji 

Śred
ni 

kosz
t 

Liczba 
realizacj
i 

Koszt 
całko
wity 

Liczba 
realizacj
i 

Koszt 
całko
wity 

Liczba 
realizacj
i 

Koszt 
całko
wity 

Liczba 
realizacj
i 

Koszt 
całko
wity 

Liczba 
realizacj
i 

Koszt 
całko
wity 

Liczba 
realizacj
i 

Koszt 
całko
wity 

Liczba 
realizacj
i 

Koszt 
całko
wity 

CEL 
OPERACYJNY 
NR 17 

   0,240  0,480  0,480  0,480  0,480  0,480 
p.a. 

  

Działanie 1….                 

Realizacja 1                 

Suma cząstkowa 
Cel 1 

                

CEL 
OPERACYJNY 
NR 2 1……… 

                

Działanie 1….                 

Realizacja 1                 

Suma cząstkowa                 

                                                 
7 Zgodnie z opisem w pkt 5.3 
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Cel 2 

CEL 
OPERACYJNY 
Nr. n 1 

                

Suma cząstkowa 
cel n 

                

KOSZT 
OGÓŁEM 

   0,240  0,480  0,480  0,480  0,480  0,480 
p.a. 
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8.2. Wydatki administracyjne 

8.2.1. Liczba i rodzaj pracowników 

Rodzaj 
stanowiska 

 Personel, któremu powierzono zarządzanie działaniem przy użyciu 
istniejących i/lub dodatkowych zasobów (liczba stanowisk/pełnych etatów) 

  Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5 

A*/AD 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 Urzędnicy lub 
pracownicy 

zatrudnieni na 
czas 

określony8 
(xx 01 01) 

B*, 
C*/AST 

      

Pracownicy finansowani9 
w ramach art. XX 01 02 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 

Inni pracownicy10 
finansowani w ramach 
art. XX 01 04/05 

      

RAZEM 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

8.2.2. Opis zadań związanych z działaniem 

• uczestniczenie w działaniach IRENA 

• wnoszenie wkładu do programu pracy 

• zwoływanie, przygotowywanie i kontynuacja spotkań koordynacyjnych z 
państwami członkowskimi 

8.2.3. Źródła zasobów ludzkich (stosunek pracy) 

 Stanowiska obecnie przypisane do zarządzania programem, które zostaną 
utrzymane lub przekształcone. 

 Stanowiska wstępnie przyznane w ramach rocznej strategii 
politycznej/wstępnego projektu budżetu (APS/PDB) na rok n 

 Stanowiska, o które zostanie złożony wniosek w ramach następnej procedury 
APS/PDB 

 Przesunięcia w ramach zasobów danej jednostki organizacyjnej (przesunięcia 
wewnętrzne) 

 Stanowiska, których obsadzenie będzie konieczne w roku n, nieprzewidziane w 
APS/PDB na dany rok 

                                                 
8 Koszty te NIE są uwzględnione w kwocie referencyjnej. 
9 Koszty te NIE są uwzględnione w kwocie referencyjnej. 
10 Koszty te są uwzględnione w kwocie referencyjnej. 
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8.2.4. Inne wydatki administracyjne uwzględnione w kwocie referencyjnej (XX 01 04/05 – 
wydatki na administrację i zarządzanie) 

mln EUR (do 3 miejsc po przecinku) 

Pozycja w budżecie 

(numer i treść) Rok 
n 

Rok 
n+1 

Rok 
n+2 

Rok 
n+3 

Rok 
n+4 

Rok 
n+5  

i 
późni

ej 

RAZEM 

1 Pomoc techniczna i administracyjna 
(w tym powiązane koszty personelu)        

Agencje wykonawcze11        

Inna pomoc techniczna i administracyjna        

 wewnętrzna         

 zewnętrzna        

Pomoc techniczna i administracyjna 
ogółem        

8.2.5. Koszt finansowy zasobów ludzkich i powiązane koszty nieuwzględnione w kwocie 
referencyjnej 

mln EUR (do 3 miejsc po przecinku) 

Rodzaj zasobów ludzkich Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 
Rok n+5 

i później 

Urzędnicy i pracownicy 
zatrudnieni na czas określony 
(XX 01 01) 

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 p.a. 

Pracownicy finansowani w 
ramach artykułu XX 01 02 
(personel pomocniczy, 
oddelegowani eksperci 
krajowi (END), personel 
kontraktowy itp.) 

(należy określić pozycję w 
budżecie) 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 p.a. 

                                                 
11 Należy odnieść się do oceny skutków finansowych regulacji dla danej agencji wykonawczej/danych 

agencji wykonawczych. 
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Koszt zasobów ludzkich i 
koszty powiązane 
(nieuwzględnione w kwocie 
referencyjnej) ogółem 

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 p.a. 
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Kalkulacja – urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony 

Praca wieloletnia, więc koszty oparte są na średnich kosztach urzędników w Komisji 

0.4 fte x (122 x 5/9) + 0.4 fte x (73 x 3/9) + 0.4 fte x (64 x 1/9) = 40 000 Euro 

Kalkulacja – pracownicy finansowani w ramach art. XX 01 02 

Zob. powyżej 

 

8.2.6. Inne wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej 

mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

 
Rok 
n 

Rok 
n+1 

Rok 
n+2 

Rok 
n+3 

Rok 
n+4 

Rok 
n+5 

i 
późni

ej 

RAZEM 

XX 01 02 11 01 – podróże służbowe 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
p.a.  

XX 01 02 11 02 – spotkania i konferencje        

XX 01 02 11 03 – komitety12         

XX 01 02 11 04 – badania i konsultacje        

XX 01 02 11 05 – systemy informatyczne        

2 Inne wydatki na zarządzanie ogółem 
(XX 01 02 11) 

       

3 Inne wydatki o charakterze 
administracyjnym (należy wskazać 
jakie, odnosząc się do pozycji w 
budżecie) 

       

Ogółem wydatki administracyjne inne 
niż wydatki na zasoby ludzkie i 
powiązane koszty (nieuwzględnione w 
kwocie referencyjnej) 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
p.a.  

 

Kalkulacja – inne wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej 

5 wyjazdów służbowych w cenie 1000 EUR = 5000 EUR 

                                                 
12 Należy określić rodzaj komitetu i grupę, do której należy. 
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W zależności od decyzji dotyczącej stałej lokalizacji sekretariatu, te koszty mogą się zmienić. 

 




