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Rok 2019 był niezwykle ważny 
dla Europejskiej Agencji Straży 
Granicznej 
i Przybrzeżnej.

W 2019 r. Frontex kontynuował działania na 
rzecz wypełnienia mandatu udzielonego mu 
w 2016 r., kiedy to Frontex został przekształ-
cony w Europejską Agencję Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej. 

Był to również rok zmian. We współpracy z pań-
stwami członkowskimi oraz Komisją Europejską 
przygotowywaliśmy się do wykonania zaktu-
alizowanego mandatu, który wszedł w życie w 
grudniu 2019 r. 

Agencja nieustannie rozwijała się w szybkim 
tempie, a całkowita liczba pracowników na ko-
niec roku wyniosła 750.

W miarę jak Frontex zwiększał swoją obecność 
w tym obszarze, jak również zakres działań i 
usług operacyjnych świadczonych na rzecz kra-
jowych służb straży granicznej i przybrzeżnej, 
Agencja wykorzystała 100% środków w kwocie 
333 mln EUR, które zostały przyznane przez wła-
dze budżetowe UE i państwa stowarzyszone w 
ramach Schengen.

Powrót migrantów o nieuregulowanym statu-
sie stanowił kluczowy obszar działalności Agen-
cji w 2019 r. i nadal będziemy wspierać państwa 
członkowskie w umożliwieniu powrotu osób, 
które otrzymały odmowne decyzje azylowe.

Nowe technologie i służby nadzoru granicznego 
to kolejne obszary, w których Agencja wpro-
wadzała innowacje w 2019 r. i zapewniała co-
dzienne wsparcie państwom członkowskim 
oraz państwom stowarzyszonym w ramach 
Schengen.

W 2019 r. stało się jasne, że rola Fronteksu nie 
ogranicza się jedynie do działania w charakte-
rze służby ratunkowej – obecnie jesteśmy przede 
wszystkim partnerem operacyjnym organów 
krajowych udzielającym wsparcia i pomocy w 
wykonywaniu stałych zadań związanych z za-
rządzaniem granicami.

Szeroki międzynarodowy wymiar działalności 
Fronteksu podkreślono w naszej pierwszej opera-
cji poza Unią Europejską, prowadzoną w Albanii. 

Byliśmy „oczami i uszami” organów ściga-
nia na granicach zewnętrznych, zacieśniając 
współpracę z naszymi europejskimi i krajowymi 
partnerami.

Frontex będzie wkrótce odgrywał kluczową rolę 
w weryfikowaniu legalnego przekraczania gra-
nic przez miliony osób podróżujących regularnie. 
W zeszłym roku intensywnie przygotowywali-
śmy się do utworzenia centralnego działu eu-
ropejskiego systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS). 

Przyjęcie w ubiegłym roku europejskiej tech-
niczno-operacyjnej strategii zintegrowanego 
zarządzania granicami było ogromnym krokiem 
naprzód zarówno dla państw członkowskich, 
jak i dla Agencji. Przyczyniło się to do przyjęcia 
przez nas nowej koncepcji operacyjnej motywo-
wanej przyszłym rozmieszczeniem stałych służb 
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 

Przygotowaliśmy sprawozdanie zatytułowane 
„Rok 2019 w skrócie”, mając na uwadze trzy stra-
tegiczne cele operacyjne. Musimy WIEDZIEĆ, 
aby WSPIERAĆ państwa członkowskie na gra-
nicach, a w oparciu o tę wiedzę, BUDUJEMY po-
tencjał, aby odpowiednio reagować na szczeblu 
operacyjnym. 

Celem Fronteksu jest doprowadzenie do tego, aby 
dobra administracja, zarządzanie finansami oraz 
normy prawne i etyczne – w tym prawa pod-
stawowe – spełniały najwyższe normy unijne.

W 2019 r. Frontex położył również podwaliny 
pod przyszłe działania. Ogłosiliśmy pierwszy na-
bór na stanowiska funkcjonariuszy straży gra-
nicznej Fronteksu, którzy pracować będą ramię 
w ramię z krajowymi funkcjonariuszami straży 
granicznej i przybrzeżnej. 

Frontex jest zaangażowany w działania na rzecz 
lepiej funkcjonujących i bezpieczniejszych granic 
zewnętrznych, chroniąc naszą europejską prze-
strzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwo-
ści oraz wspierając płynne legalne przekraczanie 
granic dla osób podróżujących w dobrej wierze.

Fabrice Leggeri 
dyrektor 

wykonawczy
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Najważniejsze 
wydarzenia  
tego roku

STY

Liczba prób nielegalnego 
przekroczenia  gra -
nic europejskich na naj-
n i ż s z y m  p o z i o m i e 
od 5 lat

LUT

Frontex wspiera portugal-
skie władze w przechwytywa-
niu znacznych ilościkokainy.

MAJ

Frontex rozpoczyna 
pierwszą operację poza 
granicami UE w Albanii

CZE

Frontex ustanawia Jed-
nostkę ds. Analizy Ryzyka 
w Senegalu

MAR

Konferencja „Inteligentne 
granice” w Radzie Współ-
pracy Celnej Zacieśnie-
nie współpracy między 
Fronteksem a organami 
celnymi

KWI

Frontex, EMSA i EFCA or-
ganizują drugie coroczne 
wydarzenie poświę -
cone europejskiej straży 
przybrzeżnej
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LIS

Rada przyjmuje nowe roz-
porządzenie ustanawiające 
Frontex

SIE

Frontex rozpoczyna testowanie 
wykorzystania statku powietrz-
nego lżejszego od powietrza w 
ramach nadzorowania granicy 
zewnętrznej w Grecji

WRZ

Frontex testuje nowe tech-
nologie biometryczne na 
lotnisku w Lizbonie

GRU

Siedem i pół tysiąca kan-
dydatów ubiega się o sta-
nowisko funkcjonariusza 
pierwszej straży granicznej 
Fronteksu

LIP

A r e s z t o w a n o 
26 przemytników ludzi w 
ciągu 10 dni trwania ope-
racji prowadzonej przez 
Frontex

PAŹ

Frontex wita nową grupę 
osób rozpoczynających 
wspólne studia magisterskie
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592
LICZBA LOTÓW W RAMACH NADZORU MORSKIEGO I POWIETRZNEGO

54 800
OSÓB URATOWANYCH**

Rok w 
liczbach*

669
WYKRYTYCH PRZEMYTNIKÓW 
NARKOTYKÓW

* wyniki wstępne 

** Liczba odnosi się do wszystkich migrantów uratowanych w obszarach działań Frontexu i obejmuje 28 670 osób  

 uratowanych dzięki aktywom współfinansowanym przez Frontex.

125,5
LICZBA TON PRZECHWYCONYCH 
NARKOTYKÓW
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3 675750
WYSZKOLENI FUNKCJONARIUSZE 
STRAŻY GRANICZNEJ I STRAŻY 
PRZYBRZEŻNEJ

LICZBA PRACOWNIKÓW 
W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ

15 850
LICZBA OSÓB ODESŁANYCH PRZEZ FRONTEX

6 900 
LICZBA WYKRYTYCH 
SFAŁSZOWANYCH 
DOKUMENTÓW

7 500
APLIKACJE NA STANOWISKO 
FUNKCJONARIUSZA W STRAŻY 
GRANICZNEJ FRONTEKSU

1 500
ŚREDNIA LICZBA FUNKCJONARIUSZY FRONTEKSU 
NA GRANICACH UE
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Wspieramy
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Reagowanie 
operacyjne

Agencja zapewnia państwom członkowskim UE 
i państwom stowarzyszonym w ramach Schen-
gen elastyczne reagowanie operacyjne na ich 
granicach. Cel ten osiągamy poprzez rozmiesz-
czenie funkcjonariuszy i sprzętu w państwach, 
które nas najbardziej potrzebują. 

W 2019 r. nadal prowadziliśmy trzy stałe ope-
racje w Grecji, we Włoszech i w Hiszpanii, jak 
również wiele innych działań terenowych w za-
kresie rozmieszczania funkcjonariuszy i sprzętu 
na granicach zewnętrznych UE i poza nimi.

Każdego miesiąca ok. 1500 funkcjonariuszy 
straży granicznej i przybrzeżnej pracowało w 
różnych lokalizacjach na granicach UE, poma-
gając organom krajowym w kontrolowaniu i 
nadzorowaniu granic, rejestracji migrantów, 
gromadzeniu danych wywiadowczych doty-
czących siatek przestępczych, zwalczaniu 
przestępstw przeciwko wiarygodności doku-
mentów oraz innych rodzajów przestępczości 
transgranicznej.

https://www.youtube.com/watch?v=wcpPcAWKKtk
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Sytuacja na granicach zewnętrznych UE i strefy Schengen  
w 2019 r.

Jednym ze sposobów, w jaki Frontex wspiera pań-
stwa członkowskie, jest kontrola przesiewowa przy-
należności państwowej. W razie potrzeby Agencja 
wysyła ekspertów, aby pomóc w ustaleniu oby-
watelstwa migrantów. Są oni również wyszkoleni 
pod kątem identyfikowania osób, które potrze-
bują ochrony międzynarodowej, jak również osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym osób 
małoletnich bez opieki oraz kierowania ich do wła-
ściwych organów krajowych.

139 000
Całkowita liczba wykrytych prób nielegalnego przekroczenia 
granic zewnętrznych UE i strefy Schengen*

Zachodnia część regionu 
Morza Śródziemnego 

24 000
Operacja 
„Indalo”

Środkowa część regionu 
Morza Śródziemnego 

14 000
Operacja 
„Temida”

Wschodnia część regionu 
Morza Śródziemnego 

82 000
Operacja „Posejdon”

* Mapa przedstawia szacunkową liczbę wykrytych prób nielegalnego przekroczenia 

granic morskich UE w 2019 r. (dane z dnia 9 stycznia 2020 r.).
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Pierwsza operacja 
poza granicami 
Unii Europejskiej
Frontex rozpoczął swoją pierwszą wspólną ope-
rację na pełną skalę poza granicami Unii Euro-
pejskiej, wspierając Albanię w zakresie kontroli 
granicznej. Zapewniamy funkcjonariuszom 
państw z całej Europy samochody patrolowe 
oraz inny sprzęt, aby pomóc naszemu sąsia-
dowi z kraju Bałkanów Zachodnich zmierzyć się 
z nielegalną migracją, a także przestępczością 

transgraniczną i potencjalnymi zagrożeniami 
terrorystycznymi. 

Funkcjonariusze rozmieszczeni przez Frontex 
również pomagają w wykrywaniu skradzionych 
pojazdów, narkotyków i broni, kontrolowaniu 
dokumentów oraz identyfikowaniu i ustaleniu 
obywatelstwa migrantów. Funkcjonariusze ci 
wymieniają się również wiedzą i doświadcze-
niami ze swoimi albańskimi partnerami.

https://www.youtube.com/watch?v=aoQpDhts6MI
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Poznaj naszych funkcjonariuszy   
Antti, fiński funkcjonariusz straży granicznej  
w Albanii  

„Pomagam moim albańskim kolegom w wykrywa-
niu sfałszowanych dokumentów, a także ofiar handlu 
ludźmi. Mimo iż 99,9% osób przekraczających gra-
nice to podróżni posiadających prawdziwe dokumenty 
podróży, do zadań funkcjonariuszy straży granicznej 
należy identyfikowanie i powstrzymywanie osób doko-
nujących prób przekroczenia granicy korzystając z fał-
szywego paszportu. 
By zachować bezpieczeństwo naszych granic, musimy 
być zawsze o krok przed przestępcami, którzy fałszują 
dokumenty podróży”.

Dyrektor wykonawczy Fronteksu Fabrice Leggeri wita pierwszych funkcjonariuszy Agencji w Albanii
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Zwalczanie 
przestępczości 
na granicach
Bezpieczeństwo granic zewnętrznych Europy 
jest naszym priorytetem, a zwalczanie prze-
stępczości stanowi podstawę naszych działań. 
Straże graniczne mają do odegrania zasadniczą 
rolę, jeżeli chodzi o wzmacnianie bezpieczeń-
stwa wewnętrznego oraz zapobieganie i wykry-
wanie przestępczości zorganizowanej.

Nasi funkcjonariusze pomagają organom 
krajowym zwalczać przestępczość wzdłuż granic 
UE. Każdego roku wykrywają oni przypadki se-
tek skradzionych samochodów i sfałszowanych 
dokumentów na granicach lądowych. Pomagają 
państwom członkowskim w znajdowaniu nar-
kotyków i papierosów przemycanych do Unii 
Europejskiej szlakami lądowymi i morskimi. 
Funkcjonariusze pomagają również w wykry-
waniu przypadków przemytu ludzi i handlu 
ludźmi przez granice.

Gromadzimy i udostępniamy organom krajo-
wym i Europolowi informacje na temat prze-
stępczości na granicach. Gromadzone przez nas 
informacje dotyczące przemytu ludzi odgrywają 

kluczową rolę w trakcie działań na rzecz zlikwi-
dowania sieci przemytniczych.

W 2019 r. Frontex koordynował pięć operacji 
międzynarodowych „Dni wspólnego działania” 
mających na celu zwalczanie przestępczości 
transgranicznej, a także wspierał wiele innych 
operacji zapewniając pomoc ekspertów oraz 
odpowiednie informacje. Operacje te były ko-
ordynowane w ramach Europejskiej multidyscy-
plinarnej platformy przeciwko zagrożeniom 
przestępstwami (EMPACT), jako część cyklu po-
lityki UE. W związku z tym organy krajowe 
aresztowały 200 osób podejrzanych o przemyt 
ludzi, wykryły niemal 500 skradzionych samo-
chodów, 600 sfałszowanych dokumentów oraz 
zajęły dziewięć podejrzanych statków.

Frontex wspiera również organy krajowe udo-
stępniając im informacje na potrzeby prowadze-
nia postępowań przygotowawczych dotyczących 
przemytu narkotyków. W 2019 r. Agencja za-
pewniała państwom członkowskim wsparcie 
w sprawach, które doprowadziły do zajęcia 4,7 
ton kokainy.

Służby graniczne są odpowiednio przeszkolone do wykry-
wania potencjalnych ofiar handlu ludźmi. Często straż 
graniczna jest jedynym organem egzekwowania prawa, 
z którym ofiary mogą się skontaktować zanim trafią do 
świata, w którym padną ofiarą wyzysku. Zwalczanie han-
dlu ludźmi jest kluczowym elementem działalności Fron-
teksu na granicach UE.



13

wyniki operacyjne

125,5
TON 
PRZECHWYCONYCH 
NARKOTYKÓW

390
LICZBA ZAJĘTYCH 
SKRADZIONYCH 
SAMOCHODÓW

20 000 000
LICZBA ZAJĘTYCH PAPIEROSÓW 

69
LICZBA ZAJĘTYCH SZTUK 
BRONI

669
LICZBA WYKRYTYCH 
PRZEMYTNIKÓW 
NARKOTYKÓW

https://www.youtube.com/watch?v=moUNB8XEYaI&list=PLxfDBNM7SPxEupCG5G5Md7NzfY-Nh0QSw
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Operacje 
powrotowe

Frontex nieustannie wzmacnia swoją rolę pierw-
szoplanowego uczestnika operacji powrotowych, 
w których biorą udział osoby, którym zakazano 
nielegalnego pobytu w Europie. Mogą to być 
osoby, które wyczerpały już wszystkie środki 
prawne, aby pozostać w UE, i które popełniły 
przestępstwa w państwie członkowskim, niele-
galnie przedłużyły długość pobytu wskazanego 
na wizie i otrzymały decyzję sądu lub właści-
wych organów państw członkowskich nakazu-
jącą ich powrót.

Frontex pozostaje partnerem państw członkow-
skich w zakresie organizowania lotów czarte-
rowych. W 2019 r. Agencja rozszerzyła również 

swoją rolę w zakresie koordynowania powro-
tów lotami komercyjnymi.

Frontex buduje potencjał Unii Europejskiej w za-
kresie powrotów poprzez zintegrowanie różnych 
systemów informacji, które umożliwiają pań-
stwom koordynowanie i dokonanie przeglądu 
operacji powrotowych na szczeblu europejskim. 

Obecnie wspieramy również państwa jeszcze 
przed rozpoczęciem procedur powrotowych 
przygotowując dokumenty dla osób powraca-
jących oraz zapewniając im kontakt z organami 
konsularnymi w państwach trzecich, aby proce-
dura powrotowa przebiegała szybciej i sprawniej.

Frontex pomaga państwom członkowskim spełniać 
wymogi monitorowania wszystkich lotów powroto-
wych, aby upewnić się, że wszystkie osoby powracające 
są traktowane z godnością, a ich prawa są respektowane. 
Zapewniamy obecność kontrolerów z naszego zespołu 
ekspertów i pokrywamy koszty uczestnictwa krajowych 
kontrolerów.  Dzięki naszym staraniom w 2019 r. kontro-
lerzy, w tym 199 ekspertów zapewnianych przez Frontex, 
uczestniczyli w 272 lotach.



Operacje powrotowe koordynowane przez 
Frontex

15

loty komercyjne

W ubiegłym roku ponad 15 500* obywateli państw trze-
cich zostało odesłanych w ramach operacji powrotowych 
wspieranych przez Frontex. Nastąpił trzykrotny wzrost 
liczby osób odesłanych lotami komercyjnymi, co doprowa-
dziło do zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów.

* Wstępne wyniki

20182016 20192017

13 730 10 700 15 850 14 190 

loty czarterowe 
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Wiemy



18 ROK 2019 W SKRÓCIE WIEMY

Europejski 
przegląd

Frontex zna sytuację na granicach oraz spo-
sobyreagowania. Agencja prowadzi ogólnoeuro-
pejski przegląd kontroli granicznej i zarządzania 
migracjami za pomocą całodobowego moni-
torowania sytuacji na granicach europejskich 
oraz poza nimi, a także analizę ryzyka. Fron-
tex pomaga dostrzec potencjalne słabe punkty 
i zwiększać europejską odporność. 

Zmniejszenie narażenia na problemy pojawia-
jące się na granicy wymaga zrozumienia ryzyka 
krótko- i długoterminowego.

Naszym zadaniem jest przewidywanie wyzwań, 
z którymi mogą mierzyć się państwa członkow-
skie oraz wspieranie organów krajowych w re-
agowaniu na takie wyzwania.

Analiza ryzyka stanowi podstawę wszystkich 
działań Fronteksu, co pomaga nam podjąć de-
cyzję dotyczącą rozmieszczenia naszych funk-
cjonariuszy oraz miejsc, które powinny być 
patrolowane przez nasze samoloty. 
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Reagujemy natychmiast jak tylko dostrzeżemy 
statek przewożący narkotyki lub przemytników 
ludzi. Jednocześnie istotne informacje są ponow-
nie przekazywane do naszej siedziby głównej, 
gdzie zostają przeanalizowane pod kątem ten-
dencji odnoszących się do nielegalnych migra-
cji i przestępczości transgranicznej.

Gromadzimy i analizujemy informacje pocho-
dzące od organów krajowych, aby stworzyć 
wspólny obraz sytuacji i potencjalnych sła-
bości na granicach zewnętrznych UE i strefy 
Schengen.
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Wsparcie  
z góry

Nasza służba nadzoru morskiego i powietrznego 
(MAS) stała się integralną częścią działalności 
Agencji oraz stałą służbą, której usługi oferuje 
się organom krajowym.

Służba nadzoru morskiego i powietrznego (MAS) 
wykorzystuje do nadzorowania samoloty i drony, 
które umożliwiają strumieniową transmisję wi-
deo oraz innych danych z granic zewnętrznych 
UE i strefy Schengen bezpośrednio do siedziby 
głównej Agencji w Warszawie oraz właściwych 
organów krajowych i europejskich. Pozwala to 
na monitorowanie w czasie rzeczywistym tego, 
co dzieje się na granicach.

W Europejskim Biurze ds. Monitorowania w 
Warszawie eksperci z 12 państw współpracują 
na rzecz monitorowania przychodzących na-
grań wideo i informacji.

Samoloty zostały wykorzystane w ramach dzia-
łalności Fronteksu, aby wspierać organy krajowe 
i agencje UE w wykonywaniu różnych zadań, 
w tym w nadzorowaniu granic zewnętrznych, 
wykrywaniu przemytu narkotyków oraz niele-
galnych połowów.

W 2019 r. Frontex wykonał niemal 600 lotów. 
W wielu przypadkach samoloty Fronteksu wy-
krywały łodzie znajdujące się w trudnej sytu-
acji na morzu i dzięki szybkiemu reagowaniu 
i koordynowaniu organy krajowe były w stanie 
uratować ponad 4500 osób.

Samoloty służby nadzoru morskiego i powietrz-
nego przelatywały nad środkowym regionem 
Morza Śródziemnego, Morzem Egejskim, Mo-
rzem Czarnym, Morzem Adriatyckim i Morzem 
Bałtyckim. Monitorowały one również granice 
lądowe w Polsce, na Słowacji, w Chorwacji i na 
Węgrzech.

https://www.youtube.com/watch?v=5-IkEg6La8w
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Budujemy
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Pierwsza 
europejska 
służba 
mundurowa

Agencja Frontex zaczęła kłaść podwaliny pod 
stworzenie stałych służb Europejskiej Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej. W październiku roz-
poczęliśmy pierwszą kampanię rekrutacyjną 
dla ponad 700 funkcjonariuszy straży granicz-
nej i przybrzeżnej. Otrzymaliśmy 7500 zgłoszeń 
z całej Europy od osób, które chciały dołączyć 
do pierwszej europejskiej służby mundurowej.

Po przeprowadzeniu rekrutacji pierwsza grupa 
funkcjonariuszy straży granicznej i przybrzeżnej 
spędzi większą część 2020 r. odbywając szkole-
nia przed oddelegowaniem na europejskie gra-
nice. Będą oni stanowić trzon nowych służb oraz 
zapewniać nieustające wsparcie organom kra-
jowym mierzącym się z wyzwaniami na swo-
ich granicach zewnętrznych. Niektórzy z nich 
mogą nawet pracować poza granicami Unii Eu-
ropejskiej w państwach, które podpisały umowy 
o statusie z UE.



Główne zadania funkcjonariuszy 
straży granicznej i przybrzeżnej 
Fronteksu

25

KONTROLE 
NA GRANICY

NADZOROWANIE GRANIC 
ZEWNĘTRZNYCH
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INFORMACJI
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Nasz własny 
sprzęt

Frontex będzie w coraz większym stopniu po-
legał na swoim własnym sprzęcie, co zapewni 
mu większą elastyczność w różnych obszarach 
działalności. W 2019 r. zaczęliśmy używać na-
szych własnych samochodów patrolowych na 
granicach europejskich. Nowe samochody – 
opatrzone logo Agencji – były wykorzystywane 
w trakcie operacji przeprowadzanych m.in. w 

Albanii, Grecji i Bułgarii. Są one wyznaczni-
kiem znacznego postępu w kierunku skomple-
towania własnego wyposażenia. Aby wesprzeć 
funkcjonariuszy straży granicznej i przybrzeż-
nej stopniowo zaczniemy rozmieszczać różne 
inne sprzęty będące w posiadaniu Agencji lub 
przez nią wynajmowane, w tym statki, samo-
loty i zdalnie sterowane statki powietrzne. Do-
pilnujemy, aby nasz sprzęt był zawsze gotowy 
do działania. 

https://www.youtube.com/watch?v=3psIYVnaKeM


27

Poznaj naszych funkcjonariuszy   
Miloslav, czeski funkcjonariusz straży 
granicznej w Hiszpanii  

„Razem z moim psem patrolowym Fanoušem 
pomagamy prowadzić inspekcje tysięcy pojazdów 
przybywających promami do Hiszpanii z Maroka”.
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Przyszłość 
kontroli 
granicznej

Jednym z głównych zadań Fronteksu jest okre-
ślenie technologii, które można wykorzystać 
do kontroli granicznej. W 2019 r. przetestowa-
liśmy wiele różnych technologii, w tym biome-
trię, sztuczną inteligencję i zdalnie kierowane 
bezzałogowe systemy powietrzne.

Statek powietrzny lżejszy od 
powietrza do nadzorowania granic 
zewnętrznych

We współpracy z grecką strażą przybrzeżną 
przeprowadziliśmy miesięczną próbę statku 
powietrznego lżejszego od powietrza i innego 
sprzętu wykorzystywanego do nadzorowania 
granic zewnętrznych na greckiej wyspie Sa-
mos. Dzięki temu mogliśmy ocenić możliwości 
statku powietrznego lżejszego od powietrza w 
zakresie przeprowadzania nadzoru morskiego 
w środowisku operacyjnym.
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Przyszłość kontroli granicznych

Razem ze służbą graniczną Portugalii (SEF) oraz 
władzami portu lotniczego w Lizbonie (ANA) 
przetestowaliśmy technologię „biometrii mobil-
nej” do celów kontroli granicznych. W kolejnych 
latach rozwiązania, takie jak bezdotykowe od-
bitki linii papilarnych oraz skanowanie twarzy 
ułatwią przekraczanie granic oraz przyspieszą 
tę procedurę dla osób podróżujących regular-
nie, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpie-
czeństwa. Zapewni to funkcjonariuszom straży 
granicznej więcej czasu na dostrzeżenie poten-
cjalnych zagrożeń i przeprowadzenie regular-
nych i skutecznych kontroli bezpieczeństwa. 
Skorzystają na tym również porty i linie lot-
nicze, pasażerowie będą spędzali mniej czasu 
w kolejkach i będą mieli więcej czasu na prze-
siadkę, czy też zrobienie zakupów.

Poznaj naszych funkcjonariuszy 
Diana, rumuńska ekspert ds. pobierania 
odcisków palców w Grecji  

„Pomagam moim greckim kolegom w pobieraniu 
odcisków palców wszystkich nowo przybyłych 
migrantów i rejestrowaniu ich w europejskiej 
bazie danych. Współpraca z Fronteksem zapewnia 
mi wiele cennych doświadczeń na różnych 
płaszczyznach. Wiedza na temat tego, kto 
przekracza granice, ma istotne znaczenie dla 
zapewnienia naszego bezpieczeństwa”.
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Nowa 
koncepcja 
operacyjna
Wyznaczając kierunek działań rozwijającej się 
Agencji stworzyliśmy nową koncepcję opera-
cyjną – plan działania dotyczący sposobu funk-
cjonowania Fronteksu w nadchodzących latach. 
Podczas konferencji regionalnych z udziałem do-
wódców krajowych służb kontroli granicznej i 
organów egzekwowania prawa Frontex powo-
łał służby, które zostaną zapewnione państwom 
członkowskim przez nowe stałe służby Europej-
skiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Główne cele strategiczne naszej Agencji to: ogra-
niczenie podatności na zagrożenia na grani-
cach zewnętrznych na podstawie kompleksowej 

znajomości sytuacji; zagwarantowanie bez-
piecznych i dobrze funkcjonujących granic oraz 
planowanie i zachowanie potencjału Europej-
skiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 
Chcemy również wprowadzić europejskie zin-
tegrowane zarządzanie granicami (EUIBM), w 
którym biorą udział organy krajowe, instytucje 
UE i inne agencje oraz organizacje.

Agencja Frontex i krajowe organy straży granicz-
nej współtworzą Europejską Straż Graniczną i 
Przybrzeżną. Wszystko co robimy jest wynikiem 
ścisłej współpracy i dialogu z naszymi partne-
rami krajowymi.

Europejskie zintegrowane zarządzanie granicami 
– wspólna odpowiedzialność Fronteksu i państw 
członkowskich

W 2019 r. przedstawiciele Fronteksu spotkali się z 
władzami wszystkich państw członkowskich i państwami 
stowarzyszonymi w ramach Schengen, aby omówić plany 
i wyzwania dotyczące wdrożenia nowego rozporządzenia 
w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
oraz stworzenia stałych służb. Spotkania odbyły się w 
pięciu klasterach regionalnych w Helsinkach, Budapeszcie, 
Rzymie, Amsterdamie i Paryżu.
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Główne 
wydarzenia

Co roku Frontex jest gospodarzem wielu konferencji i wydarzeń 
zrzeszających najwyższych rangą urzędników i ekspertów zajmu-
jących się różnorodnymi aspektami kontroli granicznej. 

Międzynarodowa Konferencja Policji 
Granicznych

Pod koniec października Frontex zorganizo-
wał 24. Międzynarodową Konferencję Policji 
Granicznych, wydarzenie organizowane dwa 
razy do roku, w którym wzięły udział organy 
egzekwowania prawa z niemal 100 państw na 
pięciu kontynentach, jak również przedstawi-
ciele organizacji międzynarodowych, instytu-
cji i agencji UE.

Ponad 300 osób wzięło udział w konferencji po-
święconej zapewnieniu bezpieczeństwa trans-
granicznego poprzez gotowość, zapobieganie i 
reagowanie na globalne wyzwania, takie jak ter-
roryzm, przemyt ludzi oraz przestępstwo prze-
ciwko wiarygodności dokumentów i oszustwo 
dotyczące tożsamości.

https://www.youtube.com/watch?v=w2ZcCgIGk04
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Drugie coroczne wydarzenie 
poświęcone Europejskiej Straży 
Przybrzeżnej

W kwietniu Frontex, Europejska Agencja Kon-
troli Rybołówstwa (EFCA) i Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) wspólnie 
zorganizowały coroczne wydarzenie poświę-
cone europejskiej straży przybrzeżnej w Świ-
noujściu, w Polsce.

Coroczne wydarzenie poświęcone europejskiej 
straży przybrzeżnej stanowi platformę wymiany 
poglądów dotyczących kwestii związanych z 
bezpieczeństwem i ochroną na morzu dla or-
ganów krajowych, agencji UE, zaangażowanych 
we współpracę w zakresie roli funkcjonariuszy 
straży przybrzeżnej, oraz Komisji Europejskiej. 
Podczas rozmów skupiono się na udostępnia-
niu informacji i nadzorowaniu, analizowaniu 
ryzyka na morzu i szkoleniu funkcjonariuszy 
straży przybrzeżnej.

Konferencja poświęcona biometrii

W październiku Frontex zorganizował konfe-
rencję dotyczącą stosowania biometrii na gra-
nicach. Podczas konferencji skupiono się na 
rosnących wyzwaniach związanych ze stoso-
waniem zniekształconych zdjęć twarzy w do-
kumentach tożsamości, aby zmylić urzędników 
i systemy komputerowe.

W Międzynarodowej Konferencji poświęconej 
stosowaniu biometrii na granicach wzięli udział 
eksperci i praktycy z całego świata, aby omówić 
różne wyzwania i możliwości związane z iden-
tyfikowaniem osób przez organy egzekwowa-
nia prawa.

Dzień Europejskiej Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej

Frontex gościł 600 przedstawicieli Europejskiej 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej z ponad 30 
państw w ramach corocznego dnia Europejskiej 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Główne wyda-
rzenie organizowane przez Agencję miało miej-
sce w Arłamowie, niedaleko polskiej granicy z 
Ukrainą. W ramach tego wydarzenia skupiono 
się na wyzwaniach, które pojawiają się na ze-
wnętrznych granicach lądowych oraz na współ-
pracy z państwami sąsiadującymi.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8tIiptdZU4
https://www.youtube.com/watch?v=Xv2hUOVYJ2I&t=152s
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Co przyniesie 
przyszłość?
Rok 2020 niesie ze sobą ogromne zmiany dla 
Fronteksu wraz ze stworzeniem stałych służb 
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 
W tym roku przeprowadzimy szkolenia pierw-
szych funkcjonariuszy straży granicznej Fron-
teksu. Następnie zostaną oni poddani testom, 
aby upewnić się, że posiadają umiejętności nie-
zbędne do wspólnego działania na granicach 
zewnętrznych, przy jednoczesnym przestrze-
ganiu obowiązujących przepisów Unii i norm 
etycznych.

Pod koniec roku funkcjonariusze służby granicz-
nej Fronteksu będą mogli zostać rozmieszczeni 
na granicach, przyczyniając się do zachowania 
większego bezpieczeństwa Europy.

Funkcjonariusze straży granicznej Fronteksu 
będą nosić jedyne w swoim rodzaju europejskie 
mundury i będą mogli wykonywać zadania, ta-
kie jak sprawdzanie tożsamości i obywatelstwa 
danej osoby, udzielenie lub odmowa udzielenia 
pozwolenia na wjazdu do UE oraz prowadzenie 
czynności patrolowych między poszczególnymi 
przejściami granicznymi. Będą również brać 
udział w operacjach powrotowych.

Agencja będzie również współpracować z na-
szymi krajowymi partnerami w celu ustano-
wienia regionalnych urzędów w całej Europie, 
które zapewnią służbom wsparcie logistyczne. 
Pozostaniemy wiarygodnym partnerem dla or-
ganów krajowych w całej Europie. Zaoferujemy 
szeroki wachlarz usług, które zapewnią wsparcie 
organom krajowym w radzeniu sobie z różnymi 
wyzwaniami pojawiającymi się na ich grani-
cach zamiast zwykłego reagowania na nowo 
pojawiające się sytuacje kryzysowe.

Kilkudziesięciu kontrolerów przyczyni się do za-
pewnienia, aby poszanowanie praw podstawo-
wych stanowiło podstawę wszystkich naszych 
działań i operacji.

Ponadto będziemy tworzyć zespół ekspertów 
dla unijnego systemu informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż (ETIAS), systemu udziela-
nia zezwoleń na podróżowanie do UE z państw 
uczestniczących w ruchu bezwizowym. Frontex 
będzie odpowiedzialny za całodobową jednostkę 
centralną, gdzie będziemy sprawdzać wszystkie 
zgłoszenia (po jej uruchomieniu).

Ściśle współpracujemy z eu-LISA, Europolem, Ko-
misją Europejską i państwami członkowskimi, 
aby ETIAS stał się rzeczywistością.

Poznaj naszych funkcjonariuszy 
Lucie, francuska ekspert ds. kontroli przesiewo-
wych w Grecji  

„Wykonując swoje obowiązki jestem w pełni świa-
doma tego, że należy zwrócić baczną uwagę na grupy 
szczególnie wrażliwe, zwłaszcza kobiety i dzieci”.
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https://www.youtube.com/watch?v=QNaZ3JIcqFc
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