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Opracowany przez agencję Frontex wspólny zintegrowany 
model analizy ryzyka (CIRAM) został opisany w dwóch do-
kumentach. Pierwszy (po lewej) przedstawia ogólne zarysy 
modelu, natomiast drugi (po prawej) skupia się na jego prak-
tycznej realizacji, omawiając strukturę oraz narzędzia do za-
stosowania modelu. Niniejsza broszura jest streszczeniem 
tych dwóch publikacji.
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Wstęp

Wspólny zintegrowany model analizy ryzyka (CIRAM) służy ustanowie-
niu jasnej i przejrzystej metodologii przeprowadzania analizy ryzyka, aby 
usprawnić proces wydajnej wymiany informacji i współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa granic. CIRAM ma na celu wspieranie wypracowywania 
wspólnego podejścia do analizy ryzyka i przyczynienie się tym samym do 
zwiększenia spójności w zarządzaniu granicami zewnętrznymi. Prawny 
obowiązek opracowania i wdrożenia CIRAM ustanowiono w art. 4 roz-
porządzenia ustanawiającego agencję Frontex.

Artykuł 4 rozporządzenia ustanawiającego agencję Frontex
(WE 2007/04)

Analiza ryzyka

Agencja opracowuje i stosuje wspólny zintegrowany model analizy ryzyka. Przy-
gotowuje ona zarówno analizy o charakterze ogólnym, jak i analizy ryzyka dosto-
sowane do określonych potrzeb, które mają być przedkładane Radzie i Komisji. 
Opracowując wspólne minimalne programy szkolenia funkcjonariuszy straży gra-
nicznych, Agencja uwzględnia wyniki wspólnego zintegrowanego modelu ana-
liz ryzyka.

Co oznacza skrót CIRAM?

Mimo że prawodawca nie przedstawił definicji odpowiednich terminów, 
przy opracowywaniu wersji 2.0 przyjęto następujące rozumienie elemen-
tów wchodzących w skład tego skrótu:

„wspólny” odnosi się do opracowanej przez państwa członkowskie i agen-
cję Frontex metodologii, która może być stosowana zarówno na pozio-
mie krajowym, jak i na poziomie UE.

„zintegrowany” odnosi się do realizowanego przez agencję Frontex celu 
polegającego na dążeniu do wprowadzenia zintegrowanego zarządzania 
granicami, aby zapewnić jednolity, wysoki poziom kontroli na wszyst-
kich odcinkach granicy zewnętrznej. Stosowanie zintegrowanego po-
dejścia do analizy ryzyka umożliwia nawiązanie współpracy z  innymi 
organami ścigania prowadzącymi działalność na granicach oraz z innymi 
organami zajmującymi się kwestiami związanymi z migracją, takimi jak 
Służba Celna, Straż Graniczna oraz Policja.

„analiza ryzyka” odnosi się do systematycznego badania elementów ry-
zyka i dostarczania informacji na potrzeby procesu decyzyjnego.

„model” oznacza ramy analityczne, które stanowią źródło wspólnej ter-
minologii i strukturyzują proces analizy ryzyka w państwach członkow-
skich. Nie należy go postrzegać jako algorytmu generującego wyniki 
o charakterze bezwzględnym.
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Przegląd ryzyka

Do celów związanych z zarządzaniem odcinkami granicy zewnętrznej 
ryzyko jest definiowane jako skala i prawdopodobieństwo pojawienia 
się zagrożenia na granicy państwowej, przy uwzględnieniu dostępnych 
środków na granicy i na terytorium UE, które będą wpływać na bezpie-
czeństwo wewnętrzne UE, system ochrony granicy państwowej, w tym 
na zapewnienie optymalnego ruchu granicznego, lub które będą powo-
dować skutki humanitarne.

W związku z tym w kontekście zarządzania odcinkami granicy zewnętrz-
nej ryzyko można postrzegać jako zjawisko składające się z trzech ele-
mentów: (1) zagrożenia, które zostanie ocenione, biorąc pod uwagę jego 
skalę i prawdopodobieństwo jego wystąpienia, (2) wrażliwości na zagro-
żenie – innymi słowy poziomu i skuteczności reakcji na wystąpienie za-
grożenia, oraz (3) wpływów – innymi słowy wpływu, jaki wystąpienie 
danego zagrożenia wywrze na bezpieczeństwo wewnętrzne UE, bezpie-
czeństwo odcinków granicy wewnętrznej, a także wpływu humanitarnego 
i implikacji dla efektywnego zarządzania legalnym ruchem granicznym.

Wspomnianych trzech elementów nie należy rozpatrywać indywidu-
alnie ani poddawać ocenie w ściśle określonym porządku. Każdy z tych 
elementów powinien być raczej postrzegany jako odrębny aspekt ana-
lizy ryzyka, przy czym ocena jednego z nich stanowi źródło informacji, 
które można wykorzystać przy ocenie pozostałych dwóch elementów.

Przeprowadzenie analizy ryzyka wymaga określenia okresu odniesie-
nia – może on obejmować dzień, tydzień, miesiąc lub rok – w zależno-
ści od szczebla procedury decyzyjnej, na potrzeby której analiza ta ma 
dostarczać informacji. Na przykład opracowanie analizy ryzyka na po-
ziomie przejścia granicznego będzie miało na celu usprawnienie procesu 

podejmowania krótkoterminowych decyzji, takich jak decyzje dotyczące 
mobilizacji zasobów na dany dzień lub tydzień, natomiast analiza ryzyka 
stanowiąca źródło informacji dla procesu decyzyjnego w ramach zarządu 
agencji Frontex będzie obejmowała okres całego roku.

Ryzyko jest identyfikowane i następnie poddawane ocenie, biorąc pod 
uwagę związany z nim poziom zagrożenia, wrażliwość i wywierany przez 
nie wpływ, a odpowiednie informacje na jego temat są następnie prze-
kazywane decydentom. O ile analitycy są odpowiedzialni za zidentyfiko-
wanie zagrożenia i przeprowadzenie jego oceny, decydenci odpowiadają 
za zarządzanie ryzykiem w ramach przysługujących im uprawnień w za-
kresie podejmowania decyzji.

Na przykład: analitycy zajmujący się analizą ryzyka strategicznego 
na szczeblu agencji Frontex przekazują informacje na temat ryzyka 
zarządowi, aby umożliwić członkom zarządu podjęcie świadomej de-
cyzji w sprawie podziału środków w ramach rocznego budżetu po-
między poszczególne rodzaje ryzyka. Analitycy zajmujący się analizą 
ryzyka na poziomie przejść granicznych przekazują informacje doty-
czące ryzyka operacyjnego osobie zarządzającej danym przejściem, 
tak aby mogła ona podjąć świadomą decyzję co do podziału zasobów 
osobowych pomiędzy działania związane z kontrolą ruchu granicz-
nego i ochroną granicy państwowej.

Precyzyjne określenie prawdopodobieństwa, na przykład przy pomocy 
metod pomiaru prawdopodobieństwa, jest często niemożliwe. Konse-
kwentne stosowanie tej samej terminologii w celu określenia zbliżo-
nego poziomu prawdopodobieństwa może jednak okazać się pomocne.
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RYZYKO

WrażliwośćZagrożenie Wpływ

Skala i prawdopodobieństwo Poziom wrażliwości (UE, państwo 
członkowskie wjazdu/przeznaczenia)

Poziom wrażliwości (UE, państwo 
członkowskie wjazdu/przeznaczenia)

Przepuszczalność granicy 
(ukształtowanie terenu, infrastruktura, 

wydajność, przepływy)

Granica i bezpieczeństwo wewnętrzne

Kto, gdzie, kiedy

Trasy (trudność i odległość),
dostęp do ułatwień w celu 

wjazdu na obszar UE

Trendy i prognozy 
(wzrost, spadek, stabilność)

Push factors (cznyniki wypychające)

Działania operacyjne 
(personel, szkolenie, 

zdolność do współdziałania)

Skuteczność przeciwdziałania

Pull factors (cznyniki przyciągające)

Zdolność zarządzania legalnym
ruchem granicznym

Konsekwencje humanitarne

Modus operandi
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Zagrożenie

Zagrożenie jest definiowane jako siła lub presja wywierana na system 
ochrony granicy państwowej. Jest charakteryzowane poprzez skalę 
i prawdopodobieństwo jego wystąpienia.

Identyfikowanie zagrożeń oznacza zdolność podsumowania, w najbar-
dziej odpowiedniej dla procesu decyzyjnego formie, danych i  informa-
cji, które zostały przekazane lub zgromadzone przez analityków. Istnieje 
wiele technik wykrywania zagrożeń, przy czym szereg z nich wzajem-
nie się uzupełnia.

Wyczerpujący opis wszystkich zagrożeń byłby zbyt obszerny, by mógł 
zostać wykorzystany w ramach procesu decyzyjnego. Co do zasady za-
leca się, aby decydentom przekazywać informację na temat 5–10 za-
grożeń. Niekiedy pod uwagę brane będzie wyłącznie jedno zagrożenie.

Opis zagrożenia z reguły zawiera opis modus operandi, celów, motywów 
i zdolności sprawcy (kto, gdzie, kiedy, jak wielu), tendencji i przewidy-
wań, czynników wypychających wywierających wpływ na skalę zjawi-
ska i prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

Analitycy powinni przedstawić decydentom informacje pozwalające im 
w pewnym stopniu oszacować skalę zagrożenia, w celu porównania 
różnych zagrożeń i ustalenia priorytetów. Na przykład skala zagroże-
nia polegającego na nielegalnym przekraczaniu granicy różni się znacz-

nie na poszczególnych odcinkach granicy zewnętrznej, oscylując między 
poziomem kilku tysięcy osób miesięcznie w okresie kryzysu na obsza-
rze Morza Śródziemnego a mniej niż dziesięcioma osobami rocznie na 
niektórych odcinkach granicy zewnętrznej. W przypadku braku możli-
wości przeprowadzenia precyzyjnego pomiaru można zastosować re-
latywne skale lub poziomy.

Ponieważ celem analizy jest dostarczenie informacji na potrzeby procesu 
decyzyjnego, a podejmowane decyzje będą wywierały określony wpływ 
w przyszłości, analiza zagrożenia siłą rzeczy koncentruje się na przyszłych 
wydarzeniach i w związku z tym powinna odnosić się do prawdopodo-
bieństwa wystąpienia danego zagrożenia w określonej perspektywie 
czasowej. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia stanowi 
jedną z informacji wspierających proces podejmowania decyzji.

Na przykład analityk powinien wskazać, że biorąc pod uwagę dowody 
zgromadzone w przeszłości i obecnie dostępne informacje, zagroże-
nie nielegalnym przekraczaniem granicy pomiędzy przejściem gra-
nicznym X a przejściem granicznym Y jest bardzo prawdopodobne, 
podczas gdy wystąpienie podobnego zagrożenia między przejściem 
Y a przejściem Z jest mało prawdopodobne. Informacja ta pozwala 
decydentom podzielić dostępne zasoby, przyznając pierwszeństwo 
obszarowi położonemu między przejściem X a przejściem Y.
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Terminologia służąca ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia

Poziom prawdopodobieństwa Pomiar prawdopodobieństwa (często niedostępne) Określenia prawdopodobieństwa

Pewne 100% – pewność
Na pewno wystąpi 
Bez wątpliwości

Prawie pewne 93% (+/- 6%)

Wystąpi 
Wielce prawdopodobne 
Wysoce prawdopodobne 
Wysoki stopień prawdopodobieństwa 
Prawie pewne

Prawdopodobne 75% (+/- 12%)
Możliwe 
Prawdopodobne 
Potencjalne

Pół na pół 50% (+/- 10%)
Równa szansa 
Jednakowo prawdopodobne

Mało prawdopodobne 30% (+/- 10%)

Nieprawdopodobne 
Mało prawdopodobne 
Wątpliwe 
Niskie

Prawie niemożliwe 7% (+/- 5%)

Przypuszczalnie niemożliwe 
Niemal niemożliwe 
Niewielka szansa 
Wysoce wątpliwe 
Bardzo nieprawdopodobne 
Wysoce nieprawdopodobne 
Bardzo nieprawdopodobne 
Prawdopodobieństwo bliskie zeru 
Nieprawdopodobne 
Praktycznie wykluczone 
Niemalże nieprawdopodobne

Niemożliwe 0% – niemożliwość
Zerowe prawdopodobieństwo 
Wykluczone 
Brak szans
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Wrażliwość

Wrażliwość określana jest przez zdolność systemu ochrony granicy pań-
stwowej do przeciwdziałania zagrożeniom.

Wrażliwość nie odnosi się do pojęcia wrażliwości grup przestępczych, 
które jest często wykorzystywane w  literaturze dotyczącej wywiadu 
kryminalnego. Należy ją postrzegać raczej jako opis stopnia, w  jakim 
funkcjonujące systemy są w stanie wykrywać zagrożenia lub zapobie-
gać ich występowaniu.

Wśród głównych czynników wywierających wpływ na kwestie związane 
z wrażliwością należy wymienić cechy geograficzne stref nadgranicz-
nych, które mogą być bardzo zróżnicowane – od obszarów pustynnych 
po obszary miejskie. Należy również ustalić, czy liczba funkcjonariuszy, 
którym można powierzyć zadanie ochrony określonego odcinka granicy 
państwowej mieści się w przedziale dziesiątek, czy setek osób. Wiedza na 
temat dostępnego potencjału pozwala analitykowi wskazać przyczyny 
leżące u podstaw tendencji obserwowanych w regularnie gromadzonych 
danych. Na przykład zwiększenie wykrywalności przypadków nielegal-
nego przekraczania granicy może wynikać ze wzrostu liczby prób prze-

kroczenia granicy podejmowanych przez migrantów lub ze zwiększenia 
liczby funkcjonariuszy odpowiedzialnych za wykrywanie takich prób.

Wrażliwość dotyczy kwestii, które często mogą zostać dokładnie zbadane 
i w odniesieniu do których istnieje możliwość sporządzania odpowiednio 
precyzyjnych szacunków, na przykład w oparciu o rejestry prowadzone 
przez funkcjonariuszy lub spis sprzętu na poziomie przejść granicznych. 
W praktyce zwykłe wykazanie zmian zachodzących w miarę upływu 
czasu może okazać się wystarczające do ustalenia kierunku, w  jakim 
ewoluują środki zastosowane w poszczególnych placówkach.

Analitycy powinni dysponować narzędziami umożliwiającymi im przeka-
zanie decydentom informacji wskazujących odcinki granicy najbardziej 
podatne na występowanie określonych zagrożeń oraz pozwalającymi im 
szybko reagować na zaistniałe wydarzenia. Podobnie decydenci powinni 
dysponować dobrą znajomością terminologii stosowanej przez analityka 
w celu przeprowadzenia oceny poziomu wrażliwości. W związku z tym 
analityk powinien zdefiniować różne poziomy wrażliwości, jak na przed-
stawionym poniżej przykładzie.
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Przykład jakościowych zwrotów służących do oszacowania poziomu wrażliwości w odniesieniu do jej różnych aspektów

Poziom Przepuszczalność granicy Zdolność operacyjna i instrumenty 
prawne

Czynniki przyciągające: wysoka 
stopa bezrobocia, duże społeczności 
w państwach członkowskich, 
postrzegana łatwość w uzyskaniu 
nielegalnego dostępu do ochrony 
międzynarodowej i świadczeń socjalnych

Bardzo wysoka 
wrażliwość

Zagrożenie wykorzystuje ukształtowanie 
terenu lub warunki naturalne występujące 
na odcinkach granicy zewnętrznej

Brak uprawnień lub instrumentów 
prawnych pozwalających odnieść się do tego 
zagrożenia

Wszystkie wspomniane powyżej czynniki są 
obecne

Wysoka wrażliwość

Ukształtowanie terenu lub warunki 
naturalne występujące na odcinkach granicy 
zewnętrznej sprzyjają występowaniu 
danego zagrożenia

Bardzo ograniczona liczba uprawnień lub 
instrumentów prawnych pozwalających 
odnieść się do tego zagrożenia

Stwierdzono wystąpienie szeregu 
wymienionych powyżej czynników

Średnia wrażliwość
Ukształtowanie terenu lub warunki 
naturalne nie warunkują rozwoju danego 
zagrożenia

Umiarkowana liczba uprawnień lub 
instrumentów prawnych pozwalających 
odnieść się do tego zagrożenia

Stwierdzono wystąpienie jednego 
z wymienionych powyżej czynników

Niska wrażliwość
Ukształtowanie terenu lub warunki 
naturalne uniemożliwiają rozwój danego 
zagrożenia

Odpowiednia liczba uprawnień lub 
instrumentów prawnych pozwalających 
odnieść się do tego zagrożenia

Nie stwierdzono wystąpienia żadnego ze 
wskazanych powyżej czynników
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Wpływ

Wpływ rozumiany jest jako skutki zagrożenia dla bezpieczeństwa we-
wnętrznego i systemu ochrony granicy państwowej. Wpływ może być 
również oceniany przez pryzmat skutków wywieranych na optymalny 
przepływ podróżnych przez granicę oraz w kontekście konsekwencji 
humanitarnych.

Utrzymanie bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa wewnętrznego UE 
stanowi główny cel prac prowadzonych przez agencję Frontex oraz służby 
graniczne państw członkowskich. Ryzyko jest następnie oceniane według 
jego wpływu na bezpieczeństwo granic i bezpieczeństwo wewnętrzne.

W ramach przeprowadzanej oceny szacuje się wpływ na zdolność do za-
rządzania przepływem podróżnych w celu zapewnienia optymalnego po-
ziomu przepływu osób przekraczających granicę, zgodnie z przepisami 
Kodeksu Granicznego Schengen.

Straż Graniczna jest często również pierwszą służbą nawiązującą kon-
takt z osobą dążącą do uzyskania pomocy międzynarodowej. Działania 
operacyjne i analityczne podejmowane przez agencję Frontex opierają 
się na prawach podstawowych i są z nimi zgodne, a wpływ ryzyka na 

kwestie humanitarne zidentyfikowany przez komórkę realizującą zada-
nia z zakresu analizy ryzyka jest poddawany wnikliwej ocenie.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia oceny ilościowej lub 
jakościowej, skalę wpływu można zmierzyć, opisując wyniki analizy in-
dukcyjnej („uzasadnione przypuszczenie”) lub przeprowadzając ana-
lizę scenariuszy wariantów. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów 
oceny należy wyraźnie zdefiniować różne poziomy wpływu analizowane 
w ramach danej oceny.

Przykład jakościowych zwrotów służących oszacowaniu poziomu 
wpływu związanego ze zjawiskiem nielegalnej migracji

Wpływ Decydujący Bardzo istotny Istotny Niewielki

Utrata 
życia 
ludzkiego

Większość 
przypadków (np. 
> 75%) wiąże się 
z narażeniem 
osób na utratę 
życia

Znaczna liczba 
przypadków 
(np. 20% < x < 75%) 
wiąże się 
z narażeniem osób 
na utratę życia

Umiarkowana 
liczba 
przypadków 
wiąże się 
z narażeniem 
osób na utratę 
życia (< 20%)

Brak 
zagrożenia 
dla 
ludzkiego 
życia
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Ocena ryzyka

Przedstawianie informacji na temat poziomu ryzyka w wartościach licz-
bowych, na przykład procentowo, może wywołać fałszywe wrażenie 
precyzyjności takich informacji u decydentów. Ilościowe szacunki po-
ziomów ryzyka należy przeprowadzać wyłącznie w określonych przy-
padkach, tj. w sytuacji, gdy dostępna jest duża ilość danych, a uzyskane 
wyniki będą mogły zostać zweryfikowane po pewnym czasie. Stoso-
wanie takich szacunków w kontekście zarządzania granicami prawdo-
podobnie nie będzie uzasadnione, dlatego też analitycy powinni opierać 
się głównie na jakościowych opisach poziomu ryzyka.

W większości przypadków zaleca się korzystanie z ocen jakościowych 
oraz klasyfikowanie ryzyka według jego istotności. Analityk jest odpo-
wiedzialny za określenie liczby poziomów ryzyka oraz udokumentowa-
nie swojej opinii na jego temat.

Poziomy ryzyka można opisać, stosując zróżnicowaną terminologię, ale 
przykłady przedstawione poniżej mogą dostarczyć pewnych wskazó-
wek w tym zakresie. Opisy poziomów ryzyka stanowią kluczowy rezul-
tat procesu analizy ryzyka i pełnią istotną rolę we wspieraniu procesu 
decyzyjnego. Analitycy powinni pamiętać o tym, że wykonywana przez 
nich praca wywiera wpływ na proces decyzyjny – dlatego też powinni 
dążyć do zapewnienia jak największej przejrzystości i udzielić jak najbar-
dziej wyczerpujących wyjaśnień.

Przykład trzech poziomów ryzyka

Poziom ryzyka Opis

Niski

Ryzyko akceptowalne. Wpływ i wrażliwość jest akceptowalne 
(brak konieczności wprowadzania dodatkowych działań), ale 
zagrożenie musi być monitorowane w celu identyfikacji zmian 
mogących podnieść poziom ryzyka.

Średni

Ryzyko tolerowane. Wpływ nie jest łatwo zminimalizować do 
poziomu akceptowalnego (z wykorzystaniem obecnie dostępnych 
zasobów). Niewielki wzrost skali zagrożenia może zniweczyć 
efektywność prowadzonych działań. Rozwój zagrożenia musi 
być regularnie monitorowany z ewentualnym uwzględnieniem 
wprowadzenia koniecznych działań.

Wysoki

Ryzyko nieakceptowalne. Wpływ nie może zostać 
zminimalizowany do poziomu akceptowalnego 
(z wykorzystaniem dostępnych zasobów) przed wprowadzeniem 
środków zaradczych.
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Gromadzenie danych i informacji

Aby analiza ryzyka mogła zostać uznana za skuteczną, musi bazować na 
odpowiedniej ilości danych i informacji. Gromadzenie danych / informa-
cji odbywa się na zasadzie współpracy między jednostkami ds. analizy 
ryzyka i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za gromadzenie danych. 
Dane/informacje mogą pochodzić z różnych źródeł i mogą mieć poufny 
lub ogólnodostępny charakter.

Dane (metryczne) są najczęściej wykorzystywane do opisywania sche-
matu i tendencji w ramach oceny zagrożenia, a także skali takiego za-
grożenia, ale mogą również zostać uwzględnione w ocenie wrażliwości 
lub ocenie skutków.

Na poziomie krajowym potencjalne źródła łatwo dostępnych danych 
obejmują:
 ◆ specjalistyczne bazy danych, takie jak VIS, SIS, Eurodac;
 ◆ bazy danych rejestrujące przepływ podróżnych;
 ◆ rejestry zawierające informacje na temat liczby funkcjonariuszy.

Począwszy od 2008 r. Sieć Analizy Ryzyka agencji Frontex (FRAN) gro-
madzi comiesięczne dane obejmujące: ujawnienia nielegalnego przekro-
czenia granicy poza przejściami granicznymi, ujawnienia nielegalnego 
przekroczenia granicy w ukryciu w przejściach granicznych, ujawnienia 
organizatorów/pomocników, ujawnienia nielegalnego pobytu, wydane 
odmowy wjazdu, wnioski o udzielenie azylu, ujawnienia fałszywych do-
kumentów, wydane decyzje o zobowiązaniu do powrotu oraz wykonane 
decyzje o powrocie.

Informacje (dane niemetryczne) są niezbędne do zidentyfikowania i scha-
rakteryzowania ryzyka, zagrożeń, wrażliwości i wpływu.

Na poziomie krajowym potencjalne źródła łatwo dostępnych informa-
cji obejmują:
 ◆ krajowe bazy danych zawierające informacje na temat pasażerów 

(kraj pochodzenia, powód wjazdu, informacje dotyczące podróży, ro-
dzaj pojazdu, w którym przekroczono granicę itp.);

 ◆ bazy danych organów ścigania, w tym bazy danych zawierające in-
formacje o osobach poszukiwanych, rejestr karny, rejestr oświadczeń 
złożonych przez osoby zatrzymane, dane wywiadowcze, informacje 
o skradzionych dokumentach itp.;

 ◆ sprawozdania zawierające analizy lub obrazy sytuacji oraz wywiad 
ze źródeł jawnych.

Na poziomie agencji Frontex, funkcjonująca od 2008 r. Sieć Analizy Ry-
zyka (FRAN) zbiera krajowe sprawozdania analityczne publikowane raz 
na dwa miesiące i dostarcza państwom członkowskim zbiorczych ana-
liz dotyczących następujących czterech obszarów: kraje trzecie, sytuacja 
na granicy, nielegalny pobyt na terytorium UE oraz zmiany instytucjo-
nalne na poziomie krajowym.
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System klasyfikacji oceny informacji

Choć istnieje wiele różnych systemów oceny informacji, najpopularniej-
szym z nich jest system klasyfikacji oceny informacji 4×4. W ramach tego 
systemu informacje / dane są oceniane w dwóch wymiarach – w pierw-
szym z nich bierze się pod uwagę wiarygodność źródła informacji/da-
nych, natomiast w drugim wiarygodność informacji/danych. Wspomniane 
dwa wymiary są oceniane zgodnie z 4-stopniową skalą, jak przedsta-
wiono poniżej:

Ocena wiarygodności źródła

Klasyfikacja Opis

A
Nie ma wątpliwości co do autentyczności, wiarygodności 
i rzetelności źródła; informacje pochodzą ze źródła, które 
w przeszłości zawsze okazywało się wiarygodne

B
Źródło, z którego pochodzi dana informacja, w większości 
przypadków okazywało się wiarygodne

C
Źródło, z którego pochodzi dana informacja, w większości 
przypadków okazywało się niewiarygodne

X Brak możliwości ocenienia wiarygodności źródła

Ocena wiarygodności informacji / danych

Klasyfikacja Opis

1 Informacja, której prawdziwość nie budzi wątpliwości

2
Informacja będąca w osobistym posiadaniu źródła, ale 
niebędąca w osobistym posiadaniu przekazującego ją 
funkcjonariusza

3
Informacja niebędąca w osobistym posiadaniu źródła, 
potwierdzona jednak innymi wcześniej zarejestrowanymi 
informacjami

4
Informacja niebędąca w osobistym posiadaniu źródła, której 
nie można potwierdzić

Na przykład informacja pochodząca z wiarygodnego źródła (przypi-
sanego do kategorii A), oceniona jako prawdziwa (przypisana do ka-
tegorii 1) będzie oznaczona jako informacja typu „A1”. Niesprawdzona 
informacja pochodząca ze źródła, którego wiarygodności nie można 
ocenić, będzie oznaczona jako informacja typu „X4”.
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Przykłady produktów opracowywanych przez Wydział 
Analizy Ryzyka agencji Frontex

Roczna Analiza Ryzyka

Sprawozdanie roczne poświęcone kwestii nielegalnej migracji w poprzed-
nim roku, zawierające przegląd sytuacji i zalecenia na przyszłość oraz 
wspomagające proces planowania działań operacyjnych agencji Fron-
tex, które mają zostać podjęte w kolejnym roku.

Półroczna Analiza Ryzyka

Przeprowadzana raz na pół roku aktualizacja Rocznej Analizy Ryzyka, 
uwzględniająca, w razie konieczności, przegląd i dostosowanie odpo-
wiednich zaleceń.

FRAN kwartalny

Sprawozdanie kwartalne zawierające informacje zwrotne i analizy doty-
czące tendencji w zakresie nielegalnej migracji zgromadzone dzięki wy-
mianie informacji w ramach Sieci Analizy Ryzyka agencji Frontex (FRAN).

Problemowa Analiza Ryzyka

Sprawozdanie analityczne koncentrujące się na określonym zjawisku 
lub obszarze geograficznym; np. nielegalna imigracja obywateli Iraku do 
UE lub wpływ kryzysu finansowego na skalę nielegalnej migracji do UE.

Kierunkowa Ocena Taktyczna

Sprawozdanie analityczne służące wsparciu procesu planowania okre-
ślonej wspólnej operacji.

Tygodniowy Raport Analityczny

Cotygodniowa analiza informacji zgromadzonych w ramach określonej 
wspólnej operacji, adresowana do zespołu prowadzącego operację oraz 
organów przyjmujących.
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Proces analityczny

Dane wywiadowcze stanowią kluczowy element analizy ryzyka, w ra-
mach której definiowane są jako jakiekolwiek informacje, uzyskane lub 
wytworzone, które dotyczą jednego z elementów ryzyka, tj. są zwią-
zane z zagrożeniem, wrażliwością lub wpływem.

W kontekście kontroli ruchu granicznego dane wywiadowcze oznaczają 
z reguły informacje na temat określonych wydarzeń związanych z prze-
kraczaniem granicy, w szczególności działań bezprawnych, które mogą 
zostać wykorzystane do celów operacyjnych. Przykłady danych wywia-
dowczych dotyczących bezpieczeństwa granicy mogą obejmować infor-
macje na temat migrantów zamierzających przekroczyć granice nielegalnie 
lub informacje na temat określonych partii przemycanych narkotyków.

Ustrukturyzowany proces wywiadowczy określa się jako proces ana-
lityczny, tj. możliwy do zdefiniowania cykl służący zapewnieniu sku-
teczności działań w zakresie egzekwowania prawa za pośrednictwem 
mechanizmu kontroli i równowagi.

1.  
Zadaniowanie

8. 
Ewaluacja

7.
Dystrybucja

6.  
Przedstawienie

wyników

5. 
Analiza

 

4. 
Porządkowanie

3. 
Ocena informacji

2.  
Gromadzenie
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Powoływanie komórek ds. analizy ryzyka w państwach 
członkowskich

Każde państwo członkowskie powinno powołać i utrzymywać komórkę 
realizującą zadania z zakresu analizy ryzyka.

Komórka ds. analizy ryzyka jest odpowiedzialna za gromadzenie infor-
macji dotyczących bezpieczeństwa granicy i, bardziej ogólnie, bezpie-
czeństwa wewnętrznego UE. W tym celu komórki ds. analizy ryzyka 
opracowują i rozpowszechniają sprawozdania analityczne i oceny. W do-
kumentach tych opisuje się ogólne lub konkretne tendencje, trasy, modi 
operandi oraz środki transportu wykorzystywane do celów przestęp-
czych, a także porusza się kwestię potencjalnego udziału w zorganizo-
wanych siatkach przestępczych.

Komórki ds. analizy ryzyka są odpowiedzialne za przekazywanie infor-
macji o zdarzeniach, które mogą wywrzeć istotny wpływ na obszarze 
wykraczającym poza granice danego państwa członkowskiego, zarówno 
agencji Frontex, jak i organom określonego państwa członkowskiego. 
Prowadzenie współpracy jest niezbędne do skutecznego zarządzania 
odcinkami granicy zewnętrznej.

Skuteczne zarządzanie komórką ds. analizy ryzyka wywiera kluczowy 
wpływ na jakość prowadzonych działań analitycznych. Dlatego też oso-
bom zarządzającym komórkami ds. analizy ryzyka powierza się szereg 
obowiązków przywódczych, w tym:
 ◆ podział zasobów i zarządzanie nimi;
 ◆ prowadzenie współpracy z pozostałymi zainteresowanymi agencjami/

departamentami;
 ◆ pełnienie roli pośrednika między organami krajowymi 

i międzynarodowymi;

 ◆ zapewnienie spójności, współpracy i wymiany informacji / danych 
wywiadowczych;

 ◆ wspieranie procesu planowania działań oraz wyznaczanie priorytetów;
 ◆ opracowywanie rozwiązań w odniesieniu do wszelkich wykrytych 

problemów lub uchybień;
 ◆ aktualizacja i modyfikowanie metod pracy stosowanych w komórce;
 ◆ podejmowanie wszelkich innych inicjatyw, które mogą przyczynić się 

do poprawy funkcjonowania komórki ds. analizy ryzyka.
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Techniki przeprowadzania oceny

Szerokie spektrum istniejących technik przeprowadzania oceny może zo-
stać wykorzystane do różnych celów analitycznych. Wybór określonej 
techniki zależy od dostępnych danych i informacji, rodzaju decyzji, która 
ma zostać podjęta na ich podstawie, oraz czasu na sporządzenie ana-
lizy, a także stopnia zaznajomienia analityka ze stosowanymi technikami. 
Wybór niektórych z najczęściej stosowanych i wszechstronnych metod 
został opisany poniżej w celach poglądowych, ale wykaz ten w założe-
niu nie miał być wyczerpujący. Analitycy powinni wybierać te techniki, 
z którymi są najlepiej obeznani, i które w przeszłości przynosiły najlep-
sze rezultaty. Przy opracowywaniu różnych produktów analitycznych, ta-
kich jak ocena zagrożenia, ocena wrażliwości lub oceny skutków, można 
zastosować różne techniki.

Burza mózgów: Burza mózgów to praktyczna technika wyobraźni po-
legająca na inicjowaniu swobodnej rozmowy w grupie uczestników wy-
specjalizowanych w określonej dziedzinie. Szczególne znaczenie, jakie 
w ramach tej techniki przypisuje się kwestiom związanym z wyobraźnią 
i wymianą pomysłów, oznacza, że jest ona szczególnie przydatna w sytu-
acji braku dostępu do odpowiednich danych lub w przypadku, gdy odejście 
od utartych schematów myślowych uznaje się za korzystne rozwiązanie.

Aktywizacja ekspercka: Przedmiotowa metodologia zapewnia moż-
liwość strukturalnego zaangażowania ekspertów w analizę obszarów 
o kluczowym znaczeniu dla kwestii bezpieczeństwa granic (nielegalna 

migracja, przestępczość i terroryzm). Zakłada ona stosowanie zrówno-
ważonego podejścia do rozszerzania zasobu wiedzy i ma głównie cha-
rakter jakościowy. Istnieje jednak możliwość wzbogacenia jej o pewne 
elementy ilościowe (na przykład poprzez zwrócenie się do ekspertów 
o opracowanie klasyfikacji zagrożeń).

Analiza trendów: Podejście to oferuje możliwość jednoczesnego wy-
korzystywania różnych narzędzi. Dysponowanie dostępem do danych 
historycznych (danych statystycznych o przeszłych wydarzeniach) ma 
kluczowe znaczenie w przypadku stosowania tej metodologii. Analiza 
trendów może być prowadzona przy wykorzystaniu metod jakościo-
wych, natomiast analiza schematów opiera się na technikach ilościowych 
(na przykład na analizie liczby nielegalnych migrantów przekraczających 
dane przejścia graniczne w określonym okresie czasu).

Badania: Metoda ta koncentruje się głównie na analizie podatności (prze-
prowadzanej przy użyciu podejścia stosowanego w naukach ścisłych 
w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących całej populacji w oparciu 
o techniki przechwytywania / ponownego przechwytywania, tj. porów-
nanie liczby schwytanych przestępców transgranicznych z całkowitą 
liczbą przestępców transgranicznych, którzy przekroczyli granicę w da-
nym okresie). Takie informacje mogą zostać również wykorzystane do 
celów związanych z analizą zagrożeń.
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Glosariusz kluczowych terminów

Analiza: badanie ryzyka, zagrożenia, wrażliwości lub wpływu skutku-
jące ich zidentyfikowaniem, opisaniem i ocenianiem.

Ocena: wyrażona przez analityka opinia dotycząca istotności zidentyfi-
kowanego ryzyka, zagrożenia, wrażliwości lub wpływu.

Granice zewnętrzne: termin ten obejmuje granice państw członkow-
skich UE oraz odcinki granicy z państwami nienależącymi do UE. Co za 
tym idzie, termin ten obejmuje również granice między państwami sto-
warzyszonymi z Schengen a państwami nienależącymi do UE. Na przy-
kład granica polsko-ukraińska jest granicą zewnętrzną, a co za tym idzie 
za granicę zewnętrzną uznaje się również granicę norwesko-rosyjską. 
Z kolei granica między Szwecją i Norwegią lub granica (kolejowa) mię-
dzy Francją i Zjednoczonym Królestwem, Węgrami i Rumunią lub Hi-
szpanią i Portugalią nie jest granicą zewnętrzną.

Wpływ: Wpływ rozumiany jest jako skutki zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa wewnętrznego i  systemu ochrony granicy państwowej. Wpływ 
może być również oceniany przez pryzmat skutków wywieranych na 
optymalny przepływ podróżnych przez granicę oraz w kontekście kon-
sekwencji humanitarnych.

Wskaźnik: Termin ten odnosi się do pojedynczego składnika danych peł-
niącego rolę wyznacznika lub wskazówki będących nośnikiem sugestii, 
warunku lub statusu. Na przykład wskaźnik może sugerować, że doszło 
do określonego zdarzenia lub że pewien rodzaj działalności miał miejsce, 
lub może mieć postać zestawu warunków determinujących możliwość 
wystąpienia takiego zdarzenia lub określających potencjalne zamiary 
celu. Aby można je było uznać za skuteczne i przekonujące instrumenty, 
wskaźniki najlepiej jest opracowywać, gromadzić i oceniać jako „zestawy”.

Informacje: Niepoddany ocenie materiał dowolnego rodzaju, w tym 
materiał pochodzący z obserwacji, sprawozdań, domniemań i pogło-
sek, zdjęć oraz z innych źródeł, który, po jego przetworzeniu, może sta-
nowić źródło danych wywiadowczych.

Dane wywiadowcze: jakiekolwiek informacje, uzyskane lub wytwo-
rzone, które dotyczą jednego z elementów ryzyka, tj. są związane z za-
grożeniem, wrażliwością lub wpływem. W bardziej praktycznym ujęciu, 
w kontekście kontroli ruchu granicznego dane wywiadowcze oznaczają 
z reguły informacje na temat określonych wydarzeń związanych z prze-
kraczaniem granicy, w szczególności działań bezprawnych, które to in-
formacje mogą zostać wykorzystane do celów operacyjnych.
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Ryzyko: Do celów związanych z zarządzaniem odcinkami granicy ze-
wnętrznej ryzyko jest definiowane jako skala i prawdopodobieństwo 
pojawienia się zagrożenia na granicy państwowej, przy uwzględnieniu 
dostępnych środków na granicy i na terytorium UE, które będą wpły-
wać na bezpieczeństwo wewnętrzne UE, system ochrony granicy pań-
stwowej, w tym na zapewnienie optymalnego ruchu granicznego, lub 
które będą powodować skutki humanitarne.

Komórka ds. analizy ryzyka: Jednostka organizacyjna utworzona do 
celów związanych z zarządzaniem granicami zewnętrznymi (komórka, 
sekcja itp.), która jest odpowiedzialna za prowadzenie działań w zakre-
sie analizy ryzyka w celu przekazywania zarządowi ostrzeżeń o wystą-
pieniu ryzyka/ocen/sprawozdań dotyczących kwestii bezpieczeństwa 
granic, nielegalnej migracji, handlu ludźmi i przemytu.

Przemyt migrantów: W odróżnieniu od definicji handlu ludźmi przed-
stawionej w Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzyna-
rodowej przestępczości zorganizowanej (tzw. UN TOC), termin „przemyt 
migrantów” generalnie odnosi się do uzgodnionej transakcji przynoszą-
cej obopólne korzyści, gdzie organizator procederu oraz migrant uzgad-
niają warunki nielegalnego przekroczenia granicy.

Handel ludźmi: w skrócie, to proceder prowadzony w celu wyzysku osoby 
poprzez przejęcie kontroli nad jej wolą, w szczególności w celu wyzysku 
seksualnego, pracy przymusowej, żebractwa, niewolnictwa, prowadze-
nia działalności przestępczej, usunięcia organów. Szczegółowa definicja 
tego terminu została przedstawiona w konwencji UN TOC.

Zagrożenie jest definiowane jako siła lub presja wywierana na system 
ochrony granicy państwowej. Jest charakteryzowane poprzez skalę 
i prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Analityk powinien opisać, które 
procesy lub czynniki występujące zarówno wewnątrz, jak i poza teryto-
rium UE, wywierają wpływ na skalę i prawdopodobieństwo wystąpie-
nia danego zagrożenia.

Wrażliwość określana jest przez zdolność systemu ochrony granicy pań-
stwowej do przeciwdziałania zagrożeniom. Wrażliwość rozumie się jako 
czynniki występujące na granicach lub wewnątrz UE, które mogą wpły-
nąć na zwiększenie lub zmniejszenie skali zagrożenia lub prawdopodo-
bieństwa jego wystąpienia.
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