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Rok 2020 był wyjątkowy nie tylko 
dla świata i Europy, ale również 
dla Fronteksu, Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Rok 2020 był wyjątkowy nie tylko dla świata i 
Europy, ale również dla Fronteksu, Europejskiej 
Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Pomimo wybuchu światowej pandemii nasza 
praca na rzecz zabezpieczenia europejskiej prze-
strzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedli-
wości nie ustała. Wręcz przeciwnie, szukaliśmy 
nowych sposobów wspierania naszych partne-
rów w tym trudnym okresie.

W 2020 roku Frontex wykazał się nie tylko odpor-
nością, ale także elastycznością – w ramach dzia-
łań operacyjnych, wspierania powrotów, szkoleń 
prowadzonych dla stałej służby Europejskiej 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz wspie-
rania walki z przestępczością transgraniczną.

Frontex udowodnił, że jest wiarygodnym partne-
rem dla władz krajowych i europejskich, wnoszą-
cym istotny wkład w zarządzanie kryzysowe UE.

Agencja rozwijała się bardzo dynamicznie. W 
2020 r. liczba członków personelu przekroczyła  
1000 osób, łącznie z funkcjonariuszami, którzy 
dołączyli do stałej służby Fronteksu.

Jej utworzenie stanowi przełom dla Agencji 
oraz całej Europejskiej Straży Granicznej i Przy-
brzeżnej. Stała służba przyczynia się do wła-
ściwego funkcjonowania granic zewnętrznych 
i zapewnia Agencji większą elastyczność, je-
śli chodzi o sposób i miejsce rozmieszczenia 
funkcjonariuszy.

Stały korpus poszerza też obszar działań w zarzą-
dzaniu migracją, ściganiu przestępstw i ochronie 
wybrzeża. Dzięki niemu Frontex nie będzie już 
tylko strażą pożarną, która pędzi na sygnale, by 

ugasić kolejny pożar na granicy. Korpus umoż-
liwi też lepsze informowanie o prowadzonych 
operacjach. Ułatwi też przemianę Fronteksu z 
unijnej agencji w podmiot i partnera operacyj-
nego zaangażowanego w ściganie przestępstw. 
Już niedługo więcej pracowników Fronteksu bę-
dzie pracowało w terenie niż w siedzibie głów-
nej w Warszawie.

Pandemia COVID 19 uwypukliła fakt, że kon-
trola granic odgrywa zasadniczą rolę w ochronie 
strefy Schengen przed zagrożeniami w obszarze 
zdrowia publicznego, zwłaszcza tymi związa-
nymi z pandemiami. Europejski system informa-
cji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), 
w którym Frontex będzie wkrótce odgrywał 
główną rolę, również pomoże ocenić, czy osoby 
podróżujące do UE mogą stanowić wysokie ry-
zyko epidemiologiczne.

W naszych działaniach operacyjnych, roz-
mieszczaniu stałej służby i wspieraniu państw 
członkowskich nadal będziemy brać pod uwagę 
zagrożenia związane z COVID-19. Będziemy 
utrzymywać też stały kontakt z odpowiednimi 
agencjami UE oraz służbami Komisji, które zaj-
mują się sprawami zdrowotnymi i sanitarnymi.

Równocześnie wzmacniamy ramy prawne Agen-
cji w zakresie praw podstawowych we współ-
pracy z tymczasowym urzędnikiem ds. praw 
podstawowych, zarządem, forum konsultacyj-
nym, Agencją Praw Podstawowych i Komisją 
Europejską. Zależy nam na zapewnieniu naj-
wyższych standardów we wszystkich dziedzi-
nach naszej działalności, jako że poszanowanie 
praw podstawowych stanowi zasadniczy ele-
ment skutecznego zarządzania granicami.

Fabrice Leggeri 
dyrektor wykonawczy
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Najważniejsze 
wydarzenia 
tego roku

STY

Frontex otrzymuje ponad 7000 
zgłoszeń kandydatów ubiegających 
się o stanowisko europejskiego 
funkcjonariusza straży granicznej 

LUT

Wizyta 
wiceprzewodniczącego 
Komisji Europejskiej 
Schinasa i komisarz 
Johansson we Fronteksie

MAJ

Frontex wybiera pierwszą 
grupę przyszłych 
członków stałej służby 

CZE

Frontex i Agencja Praw 
Podstawowych UE osiągnęły 
porozumienie w sprawie 
powołania obserwatorów ds. 
praw podstawowych

MAR

Frontex rozpoczyna szybką 
interwencję graniczną 
na zewnętrznych 
granicach Grecji

KWI

Państwa członkowskie 
nadal wspierają działania 
Fronteksu w Grecji
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LIS

Frontex współprowadzi 
operację zwalczania 
handlu dziećmi 

SIE

Zespół K9 Fronteksu 
pomaga Hiszpanii przejąć 
4,6 tony narkotyków o 
wartości 26 mln EUR

WRZ

Frontex rozpoczyna drugą 
operację w Czarnogórze

GRU

Miliony papierosów 
skonfiskowane na 
wschodnich granicach UE 

LIP

Frontex rozpoczyna drugą 
operację poza UE

PAŹ

Frontex udziela pomocy 
w pierwszym wspólnym 
dobrowolnym powrocie za 
pomocą lotu czarterowego



4 ROK 2020 W SKRÓCIE frontex

Rok w 
liczbach

742
zidentyfikowanych 
przemytników ludzi

453
zidentyfikowanych 
przemytników 
narkotyków

13 170
osób uratowanych dzięki  wsparciu 
Fronteksu

3 885
wykrytych sfałszowanych dokumentów
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1 030
lotów wielozadaniowych w ramach 
nadzoru lotniczego 

1 000
146
skonfiskowanych sztuk 
broni

147
ton wykrytych 
narkotyków 

LICZBA FUNKCJONARIUSZY FRONTEKSU 
ROZMIESZCZONYCH NA GRANICACH UE

420
przeszkolonych funkcjonariuszy 
stałej służby
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Tworzenie 
pierwszej służby 
mundurowej UE
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Frontex utworzył pierwszą europejską służbę mundurową: 
stałą służbę Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej.
Stała służba korzystnie wpływa na funkcjonowanie gra-
nic zewnętrznych, a także wzmacnia swobodę przemiesz-
czania się setek milionów Europejczyków, obcokrajowców 
mieszkających w Unii i gości z zagranicy w przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa  i sprawiedliwości.

Stała służba zwiększa elastyczność Fronteksu 
w zakresie sposobu i miejsca rozmieszczenia 
funkcjonariuszy. Zapewnia ona szerszy zakres 
działań w ramach zarządzania migracją i po-
wrotami, w dziedzinie bezpieczeństwa i ściga-
nia przestępstw, także na morzu.

Stała służba składa się z trzech kategorii. Pierw-
szą z nich reprezentują funkcjonariusze zatrud-
nieni bezpośrednio przez Frontex, a nie przez 
poszczególne państwa członkowskie. Druga 

kategoria obejmuje funkcjonariuszy krajowych, 
którzy są oddelegowani do Fronteksu na okres 
co najmniej dwóch lat, zaś trzecią kategorię sta-
nowią funkcjonariusze krajowi, którzy są odde-
legowywani do działań Agencji na krótszy czas, 
zwykle na kilka miesięcy.

Dzięki nowo utworzonej stałej służbie Frontex 
jest obecny w tych miejscach, w których kraje 
europejskie potrzebują wsparcia i współpracuje 
z nimi na rzecz bezpieczniejszej Europy.

Tworzenie 
pierwszej służby 
mundurowej UE



kontrole 
na granicy

nadzorowanie granic 
zewnętrznych

Zadania straży 
przybrzeżnej ,  w 
tym działania 
poszukiwawczo-
ratownicze powroty

zwalczanie 
przestępczości 
transgranicznej

gromadzenie i 
udostępnianie 
informacji
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Elastyczne 
wsparcie

Funkcjonariusze straży granicznej zatrudnieni 
bezpośrednio przez Frontex noszą wyjątkowy 
mundur, reprezentujący całą Unię Europejską. 
Do ich zadań należy między innymi: weryfikacja 
tożsamości i obywatelstwa danej osoby, udziela-
nie zgody na wjazd do UE lub odmowa wjazdu 
na jej terytorium oraz patrolowanie przejść gra-
nicznych. Biorą oni również udział w operacjach 
powrotowych. Zapewniamy elastyczne wsparcie 

operacyjne, wysyłając funkcjonariuszy i sprzęt, 
taki jak samoloty i statki, do miejsc, w których 
są one najbardziej potrzebne władzom państwo-
wym, a europejscy funkcjonariusze stałej służby 
odgrywają w tym procesie kluczową rolę. Mogą 
zostać niezwłocznie rozmieszczeni na grani-
cach zewnętrznych UE i poza nimi.
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Frontex rozpoczął pierwszą kampanię rekrutacyjną dla pierw-
szej kategorii stałej służby w październiku 2019 r., otrzymując 
7500 aplikacji z całego kontynentu (na 700 stanowisk). Wy-
brani kandydaci spędzili większą część 2020 roku na szko-
leniu przygotowującym ich do rozmieszczenia i służby na 
europejskich granicach. Ta pierwsza kategoria funkcjonariu-
szy straży granicznej stanowi trzon nowej służby, która bę-
dzie zapewniać stałe wsparcie władzom krajów zmagających 
się z wyzwaniami na granicach zewnętrznych. Mogą oni na-
wet pracować poza granicami Unii Europejskiej w państwach, 
które podpisały umowy o statusie z UE. Pierwsi członkowie 
korpusu są gotowi do założenia niebieskich mundurów Fron-
teksu i podjęcia służby na granicach zewnętrznych na po-
czątku 2021 r.
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5 listopada
W końcu będziemy się wspólnie szkolić! Pierwsi kandydaci 
do stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
wyruszyli już do dwóch ośrodków w Polsce, aby rozpocząć 
szkolenie stacjonarne. Dotychczas, ze względu na 
ograniczenia związane z #COVID19,  w kursach online 
uczestniczyć musieli wszyscy nowi funkcjonariusze służby 
(260 osób) . Teraz będą mogli sprawdzić w praktyce 
wszystko to, czego nauczyli się przez internet. Pomimo 
trudności są oni na dobrej drodze, aby zakończyć szkolenie 
w tym roku i przygotować się do rozmieszczenia, które 
rozpocznie się w styczniu.
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Tworzenie pierwszej służby mundurowej 
UE

Poznaj 
rekrutów 
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Poznajcie Jelenę z Chorwacji , jedną z pierwszych 
osób, które dołączyły do stałej służby Fronteksu 
(#Frontex), pierwszej służby mundurowej Unii 
Europejskiej. Uważam, że Frontex to okazja, by 
lepiej służyć mojej społeczności. Kiedy chronię 
granice UE, chronię również własny kraj 
#MigrationEU #standingcorps

https://www.youtube.com/watch?v=UYMT_F1jO74
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Poznaj Nicolae, rekruta stałej służby ( #Standing-
Corps) Fronteksu z Rumunii : Uwielbiam wyzwa-
nia, a praca dla Fronteksu ( #Frontex) zajmującego się 
walką z przestępczością transgraniczną jest dla mnie 
wyzwaniem. Mam solidne doświadczenie w ściganiu 
przestępstw i zamierzam je pogłębiać w takich dzie-
dzinach jak rozpoznawanie sfałszowanych dokumen-
tów #MigrationEU

Poznajcie Diego, członka stałej służby (#Stan-
dingCorps) Fronteksu z Włoch : Dołączyłem, 
do stałej służby ponieważ chcę walczyć z prze-
stępczością zorganizowaną, która nie zna granic 
#MigrationEU

Poznaj Raquel, członkinię stałej służby Fronteksu 
(#Frontex #StandingCorps) z Portugalii : Zgłosiłam 
się do Fronteksu (#Frontex), ponieważ chciałam pra-
cować poza moim krajem ojczystym. Możliwość zdo-
bycia wiedzy na temat wykrywania podrobionych lub 
fałszywych dokumentów była dla mnie czymś zupeł-
nie nowym. Największym wyzwaniem jest jednak to, 
że będę daleko od moich dzieci.
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Wsparcie 
operacyjne 
podczas 
Covid-19



Wsparcie 
operacyjne 
podczas 
Covid-19
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Na granicach

W 2020 r., gdy COVID 19 odciskał swoje piętno 
na wszystkich dziedzinach naszego życia oraz 
instytucjach, Frontex zapewniał wsparcie ope-
racyjne państwom członkowskim na zewnętrz-
nych granicach UE, zarówno lądowych jak i 
morskich.

Co miesiąc ponad 1000 funkcjonariuszy Fron-
teksu pracowało w Grecji, we Włoszech, w Hisz-
panii (w tym na Wyspach Kanaryjskich), na 
Cyprze i w regionie Bałkanów, pomagając Unii 
Europejskiej radzić sobie z wyzwaniami na jej 
granicach zewnętrznych.

COVID poddał nas wszystkich próbie i pokazał 
odporność Fronteksu na nową rzeczywistość. 
Szybko wprowadziliśmy szeroki zakres środ-
ków ochronnych zalecanych przez krajowe or-
gany ds. zdrowia. 

W kwietniu, w ramach natychmiastowej reak-
cji na kryzys, Agencja nabyła dwie tony sprzętu 

ochronnego (w tym 30 tysięcy masek ochron-
nych) i ustanowiła strategiczną rezerwę w po-
staci 250 tysięcy masek na wypadek nagłego 
braku środków ochrony indywidualnej.

Frontex utworzył centrum logistyczne w Salo-
nikach, które służy jako główny punkt dystry-
bucji wszystkich dostaw na potrzeby naszych 
działań operacyjnych w tym ważnym regionie.

We wrześniu, wraz z 48 agencjami i instytu-
cjami UE, Frontex ogłosił międzyinstytucjonalny 
otwarty przetarg na dostawy środków ochrony 
osobistej i artykułów sanitarnych w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa wszystkim naszym pra-
cownikom w terenie.

Wobec zawieszenia lotów komercyjnych i za-
mknięcia granic lądowych Frontex przerzucał 
funkcjonariuszy w miejsce działań wyczarte-
rowanymi samolotami, w ten sam sposób do-
starczał też niezbędne środki ochrony osobistej.

21 kwietnia
W tym miesiącu samoloty Fronteksu (#Frontex) 
dostarczyły do Grecji 1,8 tony sprzętu sanitarnego, w 
tym ponad 10 000 masek, dla funkcjonariuszy, którzy 
pomagają na jej granicach.
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WŁOCHY
WSPÓLNA OPERACJA 

THEMIS

HISZPANIA
OPERACJE INDALO I 

MINERVA
BUŁGARIA

BAŁKANY ZACHODNIE
ALBANIA,  CZARNOGÓRA

GRECJA
WSPÓLNA OPERACJA MORSKA POSEJDON,

Szybka interwencja nad Evros

23 marca
Bądźcie bezpieczni i zostańcie w domu (#stayathome)! 
Pracujemy bez wytchnienia, aby chronić europejskie 
granice, operacje Fronteksu (#Frontex) wciąż trwają. 
Tysiąc funkcjonariuszy, aby zapewnić bezpieczeń-
stwo naszych granic, wspierając państwa członkow-
skie UE w operacjach w Grecji, Bułgarii, we Włoszech i 
w Hiszpanii. 

OBSZARY KLUCZOWYCH OPERACJI AGENCJI FRONTEX
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W marcu Frontex uzgodnił rozpoczęcie szyb-
kiej interwencji granicznej, aby pomóc Grecji 
zmagającej się z dużą liczbą migrantów na jej 
zewnętrznych granicach morskich i lądowych. 

Na posiedzeniu zarządu Fronteksu Komisja Eu-
ropejska zaproponowała deklarację solidarności 
z Grecją, którą poparły wszystkie państwa człon-
kowskie, wspominając też o potrzebie szybkiej 
interwencji. 

Szybka 
interwencja na 
granicy w Grecji
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21 maja
#Frontex zgodził się na przedłużenie szybkich 
interwencji na granicach Grecji do początku lipca. 
Będziemy nadal wspierać Grecję w ochronie 
europejskich granic lądowych i morskich, 
zapewniając dodatkowych funkcjonariuszy i sprzęt 
#EuropeanBorderGuard

Każde działanie operacyjne prowadzone przez Frontex po-
przedzone jest dokładną analizą ryzyka i oceną sytuacji. W 
2020 r. Agencja opracowała raporty analityczne dotyczące 
niemal wszystkich odcinków granic, zjawisk przestępczo-
ści transgranicznej oraz opracowała scenariusze na te-
mat tego, w jaki sposób COVID-19 może wpłynąć na pracę 
Fronteksu. Obejmowały one sprawozdania z analizy ry-
zyka, które zapewniały strategiczne prognozowanie przy-
szłych zagrożeń i wyzwań dla zarządzania granicami UE.

Aby wzmocnić zdolność państw członkowskich UE do reago-
wania na wyzwania na granicach, w 2020 r. Frontex przygo-
tował 29 ocen. Agencja sprawdziła dostępność wyposażenia 
technicznego, systemów, zdolności, zasobów, infrastruktury 
i personelu państw członkowskich niezbędnych do kontroli 
granicznej oraz przeanalizowała sytuację na poszczególnych 
odcinkach granic. W ten sposób Frontex przyczynia się do za-
pewnienia skutecznego, wysokiego i jednolitego poziomu 
kontroli granicznej na zewnętrznych granicach UE.



20 ROK 2020 W SKRÓCIE Wsparcie operacyjne podczas Covid-19

Wielowymiarowe 
wsparcie 

Frontex stale śledzi sytuację na granicach Eu-
ropy i poza jej granicami. Korzystając z całego 
wachlarza usług obejmujących monitorowa-
nie sytuacji, transmisje wideo w czasie rzeczy-
wistym z samolotów patrolowych oraz analizę 
ryzyka, Frontex zapewnia wielowymiarowe 
wsparcie.

W 2020 r. samoloty Fronteksu odbyły ponad 
1000 misji, wspierając Polskę w likwidacji mię-
dzynarodowego kręgu przemytników tytoniu, 
Cypr w wykrywaniu nielegalnych połowów, a 
Włochy i Grecję w kontroli granicznej, poszu-
kiwaniach i ratownictwie oraz wykrywaniu za-
nieczyszczeń morskich.

Jesteśmy obecni na zewnętrznych granicach UE, 
w tym na obszarach przedgranicznych, takich 

jak Morze Śródziemne, przyczyniając się do uzy-
skania kompleksowego obrazu sytuacji, a jedno-
cześnie ratując życie dzięki naszym zdolnościom 
monitorowania w czasie rzeczywistym i szyb-
kiego reagowania. W 2020 r. samoloty Fronteksu 
monitorowały środkową część Morza Śródziem-
nego, Morze Egejskie, Morze Czarne, Morze Ad-
riatyckie i Morze Bałtyckie. Wykonywaliśmy 
również loty nad granicami lądowymi w Pol-
sce, na Słowacji, w Chorwacji i na Węgrzech.

Dzięki ekspertom z krajów członkowskich UE, a 
także państw spoza wspólnoty, takich jak Alba-
nia czy Czarnogóra, oraz agencji unijnych, któ-
rzy współpracują ze sobą w siedzibie Fronteksu 
w Warszawie, Agencja stała się ważnym koor-
dynatorem działań operacyjnych na zewnętrz-
nych granicach Europy.

https://www.youtube.com/watch?v=Lyv220_61Eg
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5 listopada
Zobacz, jak samolot Fronteksu (#Frontex) wspiera 
@Straz_Graniczna w likwidacji międzynarodowej siatki 
przemycającej tytoń. Polskie władze aresztowały pięciu 
podejrzanych przemytników i przechwyciły papierosy o 
wartości 1,2 mln euro.

28 września
Samolot Fronteksu (#Frontex) patrolujący okolice 
Lampedusy w ramach operacji Themis zauważył na 
włoskich wodach podejrzaną tunezyjską łódź  rybacką 
Poinformowaliśmy @GuardiaCostiera, która wysłała 
statek patrolowy Fronteksu (#Frontex). Ten przechwycił 
łódź rybacką, wciąż z sieciami morzu, udaremniając 
nielegalny połów. Wszystkie informacje o nielegalnych 
połowach przesyłamy do Europejskiej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa w ramach współpracy unijnej straży 
przybrzeżnej #EUCoastGuard

Wielozadaniowe wsparcie lotnicze Fronteksu w 2020 r. 

Egzekwowanie 
prawa

Kontrola 
rybołówstwa 

Poszukiwania 
i  ratownictwo 

Ochrona 
środowiska

WSPARCIE  
LOTNICZE
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Zwalczanie 
przestępczości 
transgranicznej
Bezpieczeństwo granic zewnętrznych Europy 
jest naszym priorytetem. Funkcjonariusze  Fron-
teksu pomagają władzom krajowym zwalczać 
przestępczość na granicach.  Przemyt narkoty-
ków, broni i kradzionych samochodów, a także 
handel i przemyt ludzi to wyzwania, przed któ-
rymi stoją państwa członkowskie UE. Funkcjo-
nariusze Fronteksu są szkoleni w wykrywaniu 
tych przestępstw i rozmieszczani na zewnętrz-
nych granicach UE, gdzie pomagają służbom 
krajowym w walce z przestępczością, a także 
dzielą się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem.

W 2020 r. Frontex koordynował trzy i współ-
prowadził dwie międzynarodowe operacje, w 
których uczestniczyły krajowe organy ściga-
nia, organizacje międzynarodowe i agencje UE, 
w tym Europol i Eurojust. Celem tzw. Joint Ac-
tions Days (dni wspólnego działania) jest zwal-
czanie zorganizowanej przestępczości. Operacje 
te odbywają się w ramach Europejskiej Multi-
dyscyplinarnej Platformy Przeciwko Zagroże-
niom Przestępstwami (ang. EMPACT).

Funkcjonariusze ds. wykrywania przestępczości 
transgranicznej

Europa potrzebuje ekspertów, którzy będą w stanie wykrywać 
różne rodzaje przestępstw. Dlatego też na początku marca 
Frontex zorganizował kurs dla funkcjonariuszy z ośmiu kra-
jów UE, aby mogli stać się ekspertami w zakresie wykrywania 
przestępczości transgranicznej. Szkolenie w Estonii obejmo-
wało przestępczość na granicach lądowych i morskich, a także 
w portach. Uczestnicy ćwiczyli, jak wykrywać i zapobiegać 
przestępstwom transgranicznym, w tym fałszerstwom do-
kumentów, handlowi ludźmi i terroryzmowi. Funkcjonariusze 
uczestniczą obecnie w operacjach Fronteksu, także podczas 
dni wspólnego działania.
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WYNIKI DNI WSPÓLNEGO DZIAŁANIA W 2020 ROKU*

384
ukradzione 
samochody

1 819 
kg narkotyków

419
handlarzy  
dziećmi

74
przemytników 
ludzi

423 
sfałszowane 
dokumenty 

249 
potencjalnych ofiar 
handlu dziećmi

51
sztuk broni

38
mln papierosów

* Frontex prowadził dni wspólnego działania Danube 5, Mobile 3, Arktos 2 oraz współprowadził dni wspólnego działania South Eastern Eu-

rope i EMPACT w zakresie handlu dziećmi.
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Historie z 
sukcesem w tle

27 października
Władze skonfiskowały 350 skradzionych samochodów 
i 1000 skradzionych części samochodowych 
w ramach międzynarodowej operacji, w której 
uczestniczył #Frontex. Operację prowadził @Europol, 
a wspierała ją @INTERPOL_HQ, wraz z setkami 
funkcjonariuszy straży granicznej i policji z 22 krajów 
#MigrationEU #standingcorps
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30 września
Połączyliśmy siły z 34 krajami, agencjami UE i orga-
nizacjami międzynarodowymi w walce z przestęp-
czością w Europie Południowo-Wschodniej. Wyniki? 
166 aresztowań, skonfiskowano 51 sztuk broni i 47 kg 
narkotyków #EMPACT #StrongerTogether Więcej in-
formacji: bit.ly/e0n8WFQ

https://www.youtube.com/watch?v=0Y0EmHrU6BQ


26 ROK 2020 W SKRÓCIE Wsparcie operacyjne podczas Covid-19

To, co dzieje się poza Unią Europejską, często ma 
bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo. 
Dlatego też Frontex stale rozszerza współpracę 
transgraniczną z krajami spoza UE, prowadząc 
działania operacyjne, szkolenia, organizując po-
wroty i powiększając sieć oficerów łącznikowych.

Większa sieć oficerów łącznikowych Fronteksu, 
a także poszerzona oferta szkoleń stanowią 
podstawę do budowy zaufania z krajami poło-
żonymi w unijnym sąsiedztwie jak i poza nim. 
W styczniu 2020 r. Frontex wysłał do Dakaru 
w Senegalu kolejnego oficera łącznikowego. 
Tym samym ich liczba w krajach pozaunijnych 
wzrosła do czterech. 

W 2019 r. Agencja rozpoczęła pierwszą opera-
cję poza terytorium Unii Europejskiej - w Alba-
nii. W minionym roku Frontex uruchomił zaś 
dwie operacje w Czarnogórze, jedną na lądowej, 
a drugą na morskiej granicy tego kraju.

Zwalczanie przestępczości 
transgranicznej w Albanii

W tym roku dzięki informacjom przekazanym 
przez funkcjonariuszy Fronteksu rozmiesz-
czonym w Albanii, służbom tego kraju udało 
się przeprowadzić osiem udanych operacji po-
licyjnych, w wyniku których aresztowano 15 
przemytników ludzi i skonfiskowano 50 samo-
chodów. W wielu przypadkach podejrzanych 
złapano na gorącym uczynku.

Poza UE
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Frontex poza UE w 2020 r.

Oficerowie łącznikowi Fronteksu w krajach spoza UE

SENEGAL
(DAKAR)

Bałkany Zachodnie
(BELGRAD, TIRANA)

TURCJA
(ANKARA)

NIGER  
(NIAMEY)

Zdrowie na granicach  

Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała, że Frontex ma 
do odegrania istotną rolę, jeśli chodzi o ochronę zdrowia i 
bezpieczeństwo na granicach.
W odpowiedzi na pandemię COVID-19 Frontex wzmacnia 
swoje partnerstwo z organami ds. zdrowia publicznego, sa-
nitarnymi, celnymi i organami ścigania. Wspólnie zapew-
niamy również wsparcie władzom krajów pozaeuropejskich. 
Frontex dodał temat zdrowia i bezpieczeństwa na gra-
nicach do swojego projektu EU4BorderSecurity wspiera-
nego przez DG NEAR Komisji Europejskiej, który ma na 
celu wzmocnienie wspólnych wysiłków w różnych obsza-
rach zarządzania granicami i bezpieczeństwa między kra-
jami UE a krajami Lewantu i Afryki Północnej. 
W grudniu Frontex zorganizował również webinarium z 
udziałem IOM, aby przeanalizować temat zdrowia, zarzą-
dzania granicami i mobilnością.
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Frontex i Międzynarodowa Organizacja ds. Mi-
gracji (IOM) połączyły siły, aby wesprzeć walkę 
z handlem dziećmi i ich przemytem w UE, na 
Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. W 
pierwszym z serii wspólnych działań Agen-
cja zgromadziła ekspertów ds. ochrony dzieci, 
przedstawicieli organów ścigania i decydentów, 
aby wprowadzić narzędzia do walki z handlem 
dziećmi i przemytem dzieci.

Jednym z nich są szkolenia funkcjonariuszy 
straży granicznej, którzy często są pierwszymi, 
a zarazem ostatnimi przedstawicielami orga-
nów ścigania mogącymi zidentyfikować ofiary 

Zwalczanie 
handlu ludźmi

tego odrażającego przestępstwa. Frontex od lat 
prowadzi działania w tym obszarze, współpra-
cując z wyspecjalizowanymi agencjami ONZ i or-
ganizacjami pozarządowymi oraz opracowując 
podręczniki dla straży granicznej dotyczące spo-
sobów wykrywania potencjalnych ofiar i udzie-
lania im pomocy. 

Z tej okazji wydaliśmy także arabską wersję pod-
ręcznika Frontex VEGA: Dzieci na lotniskach, który 
instruuje strażników granicznych, jak poma-
gać dzieciom, które są szczególnie narażone na 
wykorzystanie.
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Skuteczne 
powroty

Frontex musiał szybko dostosować operacje po-
wrotowe do nowej rzeczywistości, gdy na po-
czątku 2020 r. wybuchła pandemia COVID 19, 
loty zostały wstrzymane, a przekraczanie gra-
nic poważnie ograniczone. 

Udało się tego dokonać dzięki rozszerzeniu 
wsparcia dla krajów członkowskich w zakre-
sie powrotów. Pozwoliło też ograniczyć wpływ 
pandemii na działania powrotowe podejmo-
wane przez władze w całej Europie.

Agencja zaczęła finansować testy COVID-19 dla 
uczestników operacji powrotowych, ułatwia 

państwom członkowskim anulowanie lub 
zmianę rezerwacji lotów powrotnych i roz-
poczęła wspieranie dobrowolnych powrotów.  
Frontex dalej też pomagał władzom krajowym 
w identyfikacji osób powracających, także za 
pomocą systemów wideokonferencyjnych, oraz 
wspierał wysiłki dziewięciu funkcjonariuszy 
łącznikowych ds. powrotów działających  w pań-
stwach nienależących do UE.

W 2020 r. dzięki wsparciu Agencji państwa 
członkowskie doprowadziły do powrotu ponad 
12 000 obywateli krajów spoza UE, czyli tylko o 
24% mniej niż w roku poprzednim.
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Powroty  
lotami  

czarterowymi

67%
Powroty  

regularnymi  
lotami

33%

Operacje powrotowe w 2020 r.

W 2020 r. agencja koordynowała 232 operacje powrotów 
lotami czarterowymi do 28 miejsc przeznaczenia, zwięk-
szając liczbę lotów na Bałkany Zachodnie.
Frontex pomagał również państwom członkowskim w po-
wrocie 3 981 osób do 83 miejsc przeznaczenia w ramach 
lotów regularnych. 
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W styczniu Frontex zaczął wspierać kraje UE w 
zupełnie nowym obszarze – dobrowolnych po-
wrotów. W przypadku tego rodzaju powrotów 
osoby, które otrzymały nakaz opuszczenia kraju, 
robią to z własnej woli.

Frontex pomaga władzom krajowym, zapew-
niając wsparcie techniczne dla dobrowolnych 

powrotów zarówno w przypadku lotów regu-
larnych, jak i czarterowych, organizuje też wy-
najem samolotów. Pod koniec roku ten rodzaj 
powrotów dotyczył już prawie jednej na pięć 
osób odsyłanych przy wsparciu Fronteksu i ocze-
kuje się, że liczba ta będzie nadal rosła. Frontex 
wkrótce zacznie oferować pomoc w reintegracji 
osobom powracającym do krajów pochodzenia.

Dobrowolne 
powroty:
nowy obszar 
działań 
Fronteksu
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27 maja
#Frontex wsparł władze cypryjskie w powrocie 107 
obywateli Gruzji z Larnaki do Tbilisi. Obywatele gruzińscy 
mogli wczoraj bezpiecznie powrócić do swojego kraju. Była 
to największa jak dotąd dobrowolna akcja powrotowa 
koordynowana przez Frontex.

Cyfryzacja procesu powrotów

Frontex kontynuował wysiłki na rzecz cyfryzacji procesu 
powrotów. W 2020 r. Agencja przedstawiła zaktualizo-
waną wersję systemu zarządzania sprawami dotyczącymi 
powrotów, a kilka państw członkowskich zwróciło się już 
o wsparcie w celu dostosowania swoich krajowych syste-
mów informatycznych do tego modelu.  
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W 2020 r. Frontex okazał się nie tylko odporny na 
pojawiającej się utrudnienia, ale także elastyczny 
w działaniach operacyjnych, we wspieraniu po-
wrotów, szkoleniu stałej służby Europejskiej 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz w walce 
z przestępczością transgraniczną

Agencja szybko dostosowała się do wymogów 
związanych z COVID 19 zarówno w terenie, jak 
i w siedzibie głównej.

Centrum Sytuacyjne Fronteksu opracowywało 
codzienne sprawozdania na temat COVID-19 za-
wierające aktualne informacje o najnowszych 

restrykcjach obowiązujących na granicach Eu-
ropy oraz szeroko komentowaną mapę ograni-
czeń COVID-19 wprowadzonych przez państwa 
członkowskie. Dane te Agencja udostępniała 
krajowym służbom granicznym w całej Euro-
pie, Komisji Europejskiej i innym instytucjom 
europejskim.

Na prośbę Komisji Europejskiej Agencja publi-
kowała również sprawozdania zawierające wy-
tyczne operacyjne dla państw członkowskich, 
dotyczące zniesienia tymczasowych ograni-
czeń nałożonych na niekonieczne podróże w 
związku z COVID-19. 

Skoordynowane  
reagowanie  
na sytuacje  
kryzysowe
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Komórka kryzysowa

W związku z tym, że COVID 19 stał się problemem global-
nym, jego skutki dotknęły również wszystkie ogniwa na-
szej Agencji. Przy tak dużej liczbie pracowników na całym 
kontynencie, zapewnienie ciągłości działania przy jedno-
czesnym zagwarantowaniu im bezpieczeństwa i dobrego 
samopoczucia wymagało podjęcia specjalnych środków.

Dlatego właśnie utworzono komórkę kryzysową COVID. 
Koordynowana przez Centrum Sytuacyjne Fronteksu, gro-
madzi ona przedstawicieli wszystkich głównych jednostek 
Fronteksu, aby umożliwić szybką koordynację horyzontalną 
walki z koronawirusem. Komórka kryzysowa umożliwiła 
nam natychmiastowe zidentyfikowanie problemów zwią-
zanych z COVID i szybkie zaproponowanie kierownictwu 
Fronteksu konkretnych rozwiązań.

Komórka kryzysowa zajmuje się różnymi kwestiami, które 
dotyczą personelu Agencji: monitorowaniem zmieniającej 
się sytuacji w Europie, wdrażaniem środków bezpieczeństwa 
w pomieszczeniach Fronteksu, zakupem i wysyłką środków 
ochrony osobistej dla funkcjonariuszy biorących udział w na-
szych operacjach, kontaktami z lokalnymi szpitalami, urucho-
mieniem infolinii dla pracowników, zarządzaniem telepracą, 
koordynacją pracy zmianowej, monitorowaniem zamknięć. 

16 marca
Począwszy od pierwszego przypadku COVID-19 tydzień 
temu, Strategiczny Zespół Reagowania Kryzysowego 
Fronteksu pracuje codziennie, monitorując działania 
Fronteksu na granicach zewnętrznych i dbając o swoich 
pracowników, zarówno w siedzibie głównej w Warszawie, 
jak i w terenie. 



36 ROK 2020 W SKRÓCIE Wsparcie operacyjne podczas Covid-19

Innowacje 
w kontroli 
granicznej

Koncepcja europejskiego 
zintegrowanego zarządzania 
granicami

W 2020 r. Frontex zwiększył swoje zaangażowa-
nie w nadzorowanie projektów w ramach pro-
gramu ramowego w zakresie badań naukowych 
i innowacji „Horyzont”, związanych z bezpie-
czeństwem granic.

Agencja koordynowała działania badawcze w 
obszarze innowacji w dziedzinie bezpieczeń-
stwa granic i kierowała nimi, wspierając Komi-
sję Europejską w rozwoju najnowocześniejszych 
technologii odpowiadających potrzebom ope-
racyjnym w zakresie zaawansowanej ochrony 
granic UE.

Każdego roku miliony pasażerów przekraczają 
granice zewnętrzne UE. Zapewnienie bezpie-
czeństwa i ochrony granic zewnętrznych UE 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu mobil-
ności będzie jednym z głównych wyzwań dla 
państw członkowskich UE w nadchodzących 
latach.

Frontex wspierał państwa członkowskie w przy-
gotowaniach do wdrożenia unijnego systemu 
wjazdu/wyjazdu, w ramach którego rejestro-
wane będą informacje na temat wjazdu, wyjazdu 
i odmowy wjazdu obywateli państw spoza UE 
przekraczających jej granice zewnętrzne. Agen-
cja pomogła również w opracowaniu innowa-
cyjnych technologii kontroli granicznej. 
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16 marca
Przygotowujemy się na przyszłość kontroli 
granic. UE zmierza do wdrożenia różnych 
rozwiązań z zakresu „inteligentnych gra-
nic”, w tym systemu wjazdu/wyjazdu (EES). 
Wkrótce będziemy testować rozwiązania 
technologiczne, które umożliwią nam realiza-
cję tego celu.

Intuicyjne interfejsy użytkownika i urządzenia 
noszone na ciele wspierane przez sztuczną in-
teligencję, technologia weryfikacji twarzy i tę-
czówki oka 3D umożliwiająca przekraczanie 
granic w ruchu, tożsamość cyfrowa oparta na 
technologii blockchain, urządzenia ręczne do 
wykrywania narkotyków – to tylko niektóre 
z projektów, które Frontex pomógł wdrażać 
w 2020 r.
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Główne 
projekty i 
wydarzenia

Regionalne spotkania z 
szefami służb granicznych i 
organów ścigania

We wrześniu dyrektor wykonawczy Fronteksu 
zorganizował serię konferencji regionalnych 
z udziałem szefów różnych krajowych orga-
nów ścigania zaangażowanych we wszystkie 
aspekty europejskiego zintegrowanego za-
rządzania granicami (IBM). Te coroczne spo-
tkania, które odbyły się online, umożliwiają  
Fronteksowi oraz państwom członkowskim 
UE i państwom strefy Schengen kontynuowa-
nie kluczowego dialogu operacyjnego związa-
nego z ochroną granic Europy i zapewnieniem  
bezpieczeństwa jej obywateli.

Dni Przemysłu  
Fronteksu

W listopadzie Frontex zorganizował wirtualne 
dni przemysłu, aby zaprezentować i omówić 
najnowsze technologie i produkty w zarządza-
niu granicami.

W wydarzeniu wzięło udział 177 uczestników, 
w tym przedstawiciele władz państw człon-
kowskich UE, agencji europejskich, takich jak: 
EMSA, eu-LISA, EMCDDA i innych; przedstawi-
ciele Komisji Europejskiej, OLAF-u i Rady Euro-
pejskiej; organizacji międzynarodowych, takich 
jak IOM, UNHCR i Fronteksu.

Dni przemysłu dostarczyły cennych informacji na 
temat najnowszych osiągnięć technologicznych 
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Druga międzynarodowa konferencja 
na temat wykorzystania danych 
biometrycznych na granicach

W grudniu eksperci z organów straży granicznej 
odpowiedzialnych za zarządzanie granicami w 
UE i na całym świecie, decydenci i agencje UE, a 
także przedstawiciele sektora badań i przemy-
słu wzięli aktywny udział w drugiej edycji kon-
ferencji Biometria dla Granic.

W tym roku uczestnicy konferencji koncen-
trowali się na wdrażaniu systemu wjazdu/wy-
jazdu (EES) na zewnętrznych granicach Unii 
Europejskiej.

i trendów w dziedzinie zarządzania granicami, 
zwłaszcza: biometrii, analizy dużych zbiorów 
danych, technologii odpraw granicznych i nad-
zoru granicznego.   

Pierwszy europejsko-arabski 
techniczny okrągły stół w 
sprawie zarządzania granicami i 
bezpieczeństwa

W grudniu Frontex i Sekretariat Generalny 
Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych Państw 
Arabskich zorganizowały pierwszy europej-
sko-arabski techniczny okrągły stół w sprawie 
zarządzania granicami i bezpieczeństwa. W wy-
darzeniu wzięły udział 32 kraje, w tym 18 państw 
UE i 14 państw arabskich, aby porozmawiać o 
licznych wyzwaniach na granicach. 
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Patrząc
w przyszłość

Rok 2021 przyniesie wiele zmian i wyzwań. 

W najbliższych dwunastu miesiącach trzeba bę-
dzie zmienić Agencję i sposób jej działania. Mu-
simy przygotować się do rozmieszczenia setek 
funkcjonariuszy straży granicznej Fronteksu na 
europejskich granicach.

Już wkrótce więcej osób będzie pracowało w te-
renie niż w siedzibie Fronteksu w Warszawie.

Musimy utworzyć biura regionalne, które będą 
zajmować się rozmieszczaniem funkcjonariuszy 
straży granicznej Fronteksu w państwach człon-
kowskich i przygotować struktury w ramach 
Agencji do zarządzania tak dużą liczbą funkcjo-
nariuszy – organizowania ich rozmieszczenia, 
szkoleń i wszystkich innych aspektów ich pracy.  

Na początku przyszłego roku, po raz pierwszy 
w historii, zobaczymy funkcjonariuszy w nie-
bieskich mundurach Fronteksu na granicach 
zewnętrznych, reprezentujących nie władze 
krajowe, ale całą Europę. 
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Jest to jednak tylko jeden z aspektów tego, co 
nas czeka. 

W przyszłym roku Frontex rozpocznie przygoto-
wania do uruchomienia w 2022 r. europejskiego 
systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na 
podróż (ETIAS).

Frontex będzie kierował jego jednostką cen-
tralną. Nowy system zwiększy bezpieczeństwo 
strefy Schengen dzięki możliwości prowadze-
nia wstępnej weryfikacji osób, które mogą po-
dróżować do UE bez wizy.

Frontex będzie odgrywał kluczową rolę w ETIAS, 
pomagając w weryfikacji wniosków o zezwole-
nie na podróż – przez 24 godziny na dobę, sie-
dem dni w tygodniu. Agencja dopilnuje również, 
aby system wykrywał potencjalne zagrożenia 
dla bezpieczeństwa wszystkich Europejczyków.
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Tworzenie pierwszej służby munduro-
wej UE

Śledź nas na

f facebook.com/frontex/
t twitter.com/Frontex
l linkedin.com/company/frontex/
y youtube.com/user/FrontexEUAgency
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