
Agencja w skrócie



Fronteks z bliska

Po raz pierwszy Unia Europejska 
dysponuje własną służbą 
mundurową – stałym korpusem 
Europejskiej Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej. Składa się on 
z funkcjonariuszy Fronteksu i państw 
członkowskich, którzy wspierają 
organy krajowe w stawianiu czoła 
wyzwaniom pojawiającym się na 
granicach zewnętrznych.
Członkowie stałego korpusu będą 
pracować głównie na granicach 
UE. W razie potrzeby mogą jednak 
zostać oddelegowani poza UE 
do krajów, które zwrócą się do 
Fronteksu o pomoc. Członkowie 
korpusu Fronteksu mają wiele 
uprawnień krajowych funkcjonariuszy 
straży granicznej. Mogą sprawdzać 
tożsamość i obywatelstwo danej 
osoby, zezwolić na jej wjazd do 
UE lub odmówić takiego wjazdu 
oraz patrolować granicę pomiędzy 
przejściami granicznymi.

Korpus Europejskiej 
Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej

Frontex, Europejska Agencja Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej, wspiera państwa członkowskie i państwa 
stowarzyszone w ramach Schengen w zarządzaniu 
granicami zewnętrznymi UE i zwalczaniu przestępczości 
transgranicznej.

Wraz z nowo utworzoną pierwszą stałą służbą 
mundurową w Europie, Frontex jest wszędzie tam, gdzie 
państwa europejskie potrzebują wsparcia, i współpracuje 
z nimi na rzecz bezpieczniejszej i lepiej chronionej 
Europy.
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Frontex wie, co dzieje się na granicach, gdzie się dzieje 
i jak na dane zdarzenia reagować.
Agencja stale przygląda się sytuacji na granicach Europy 
i poza jej granicami oraz przeprowadza analizę ryzyka. 
Analiza ta stanowi podstawę działań Fronteksu.

Frontex monitoruje, analizuje i gromadzi informacje 
z różnych źródeł. Są to m.in. obrazy i dane pochodzące 
z samolotów, dronów i satelitów, a także informacje 

pochodzące od organów krajowych i ze źródeł otwartych.

 ■ całodobowe monitorowanie granic zewnętrznych

 ■ sprawozdania z analizy sytuacji i ryzyka

 ■ transmisja strumieniowa w czasie rzeczywistym 
z lotów patrolowych

Dzięki tej wiedzy Frontex pomaga państwom 
członkowskim dostrzec potencjalnie słabe punkty 
i zmniejszyć podatność europejskich granic zewnętrznych 
na zagrożenia.

Frontex pomaga państwom członkowskim i krajom 
stowarzyszonym z Schengen zapewniać bezpieczeństwo 
i dobre funkcjonowanie granic zewnętrznych strefy. 
Agencja oferuje elastyczne wsparcie operacyjne, wysyłając 
funkcjonariuszy oraz sprzęt, w tym samoloty i statki tam, 
gdzie kraje członkowskie ich najbardziej potrzebują. 
Kluczową rolę w tym procesie odgrywają funkcjonariusze 
europejskiego korpusu straży granicznej i przybrzeżnej, 

którzy mogą być błyskawicznie rozmieszczeni na granicach 
zewnętrznych UE, a także poza nimi.
Bezpieczeństwo granic zewnętrznych Europy jest 
priorytetem agencji. Funkcjonariusze Fronteksu pomagają 
organom krajowym zwalczać przestępczość na granicach.

Działania te obejmują walkę z przemytem narkotyków, broni 
i skradzionych samochodów, a także handlem i przemytem 
ludzi. Działający przy agencji Centre of Excellence for 
Combatting Document Fraud (Ośrodek Doskonalenia 
Walki z Fałszerstwem Dokumentów) dysponuje sprzętem 
i ekspertami, którzy pomagają w wykrywaniu fałszywych 
dokumentów wykorzystywanych do kolejnych przestępstw.
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Już niedługo funkcjonariusze straży granicznej 
i przybrzeżnej będą mogli korzystać z własnego sprzętu. 
Posuwają się naprzód działania mające na celu zakup lub 
leasing własnych wozów patrolowych, łodzi, samolotów 
oraz innego sprzętu.

Jednym z podstawowych zadań Fronteksu jest 
identyfikacja innowacyjnych technologii przydatnych 

w kontroli granicznej. Zaliczyć można do nich technologie 
oparte na sztucznej inteligencji, biometrii czy też zdalnie 
sterowane statki powietrzne. Agencja dzieli się swoimi 
ustaleniami z krajowymi organami ścigania w UE.

Frontex dąży również do zapewnienia najwyższych norm 
w zakresie kontroli granicznych w całej Europie, co roku 
szkoląc setki funkcjonariuszy.

To, co dzieje się poza Unią Europejską bezpośrednio 
wpływa na nasze bezpieczeństwo. Dlatego też Frontex 
prowadzi działalność również poza UE, między innymi 
w Albanii, i dysponuje siecią oficerów łącznikowych 
w Afryce, na Bałkanach Zachodnich i w Turcji.

Frontex jest kluczowym partnerem państw członkowskich 
w zakresie organizowania powrotów osób nielegalnie 
przebywających w Europie. Są to osoby, które 
po wyczerpaniu wszystkich środków prawnych 
umożliwiających pozostanie na terytorium UE otrzymały 
od sądów lub organów krajowych nakaz powrotu, lub tez 

takie, które popełniły przestępstwa albo ważność ich wiz 
wygasła.
Obecnie Fronteks wspiera powrót co dziesiątej osoby 
opuszczającej UE w ramach operacji powrotowych. 
Agencja koordynuje i finansuje operacje powrotowe 
z państw członkowskich. Wynajmuje samoloty i rezerwuje 
miejsca podczas lotów komercyjnych . Frontex zwiększa 
również skuteczność procedury powrotowej, pomagając 
organom krajowym w uzyskiwaniu dokumentów 
podróży i nawiązywaniu kontaktów z władzami krajów 
docelowych.
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Obszary głównych operacji Frontexu

Wspólna Operacja Themis (Włochy)
Wspólna Operacja Posejdon (Grecja)
Wspólne Operacje Indalo i Minerwa 
(Hiszpania)
Operacje na Bałkanach Zachodnich 
(Albania, Czarnogóra)
Operacja w Bułgarii
Operacja na Węgrzech
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Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
frontex@frontex.europa.eu
www.frontex.europa.eu

Począwszy od 2022 r. Frontex będzie odpowiadał za pracę centralnej jednostki ETIAS 
– europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż. Nowy 
system zwiększy bezpieczeństwo strefy Schengen dzięki możliwości prowadzenia 
wstępnej weryfikacji osób, które mogą podróżować do UE bez wizy.

Frontex będzie odgrywał kluczową rolę w ETIAS, pomagając w weryfikacji wniosków 
o zezwolenie na podróż – 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Agencja 
dopilnuje również, aby system wykrywał potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa 
wszystkich Europejczyków.

CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ?

Print ISBN 978-92-9471-840-2 doi:10.2819/454162 TT-01-20-437-PL-C
PDF ISBN 978-92-9471-820-4 doi:10.2819/772982 TT-01-20-437-PL-N

© Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), 2020
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2020

FPI 20.0062PL


	TT-01-20-437-PL-N

