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O Agencji Frontex 
Frontex, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
została zbudowana na podstawie Europejskiej Agencji Zarzą-
dzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach 
Państw Członkowskich Unii Europejskiej, która przez ponad 
dekadę była odpowiedzialna za koordynowanie współpracy 
operacyjnej państw członkowskich UE.

Choć odpowiedzialność za zarządzanie sytuacją na granicach 
zewnętrznych spoczywa głównie na państwach członkowskich, 
Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej wspiera 
działania w obszarze kontroli granicznych na granicach 
lądowych, powietrznych i morskich, wspierając, monitorując 
i koordynując działania państw członkowskich na granicach 
zewnętrznych Unii Europejskiej.

Agencja koordynuje proces rozmieszczania wyposażenia 
technicznego (statków, śmigłowców i łodzi) oraz oddelegowy-
wania wyspecjalizowanych funkcjonariuszy straży granicznej 
do tych państw UE, które są narażone na zwiększoną presję 
migracyjną.

Zadania Fronteksu
Analiza ryzyka Wszystkie działania Fronteksu opierają się na 
analizie ryzyka. Frontex ocenia czynniki ryzyka wywierające 
wpływ na bezpieczeństwo granic UE. Agencja opracowuje obraz 
sytuacji związanej z modelami i tendencjami w zakresie migracji 
nieuregulowanej i transgranicznej działalności przestępczej na 
granicach zewnętrznych, uwzględniając działalność związaną 
z handlem ludźmi. Frontex dzieli się swoimi spostrzeżeniami 
z państwami UE i Komisją Europejską i wykorzystuje je przy 
planowaniu swoich przyszłych działań.

Ocena narażenia Agencja przeprowadza coroczne testy 
warunków skrajnych, aby ocenić zdolność i gotowość 
poszczególnych państw członkowskich do stawiania czoła 
wyzwaniom na granicach zewnętrznych, uwzględniając 
wyzwania związane z presją migracyjną.

Monitorowanie sytuacji Działania w tym obszarze 
zapewniają możliwość szybkiej wymiany danych między 
służbami granicznymi państw członkowskich UE, Komisją 
Europejską i innymi agencjami. Pozwalają one na 
monitorowanie sytuacji i śledzenie przebiegu kryzysów, 
wydawanie wczesnych ostrzeżeń i przekazywanie aktualnych 
informacji o wydarzeniach na granicach zewnętrznych.

Wspólne operacje Agencja koordynuje proces 
oddelegowywania funkcjonariuszy organów ścigania z państw 
członkowskich i z państw stowarzyszonych w ramach Schengen 
oraz rozmieszczania wyposażenia technicznego pochodzącego 
z tych państw (statki powietrzne, statki i sprzęt wykorzystywany 
do ochrony granic) na obszarach położonych przy granicach 
zewnętrznych, które wymagają dodatkowego wsparcia.



Prowadzenie współpracy na szczeblu europejskim 
w kwestiach związanych z funkcjami straży 
przybrzeżnej Agencja wspiera współpracę między organami 
ścigania, agencjami UE i organami celnymi na granicach 
morskich. Statki i statki powietrzne rozmieszczone na obszarze 
prowadzenia operacji gromadzą również informacje istotne 
w kontekście kontroli rybołówstwa, wykrywania zanieczyszczeń 
i zapewniania zgodności z przepisami w zakresie żeglugi 
morskiej oraz wymieniają się tymi informacjami.

Operacje wielofunkcyjne Agencja ściśle współpracuje 
z innymi agencjami UE przy realizacji operacji wielofunkcyjnych. 
W ramach tych operacji aktywa rozmieszczone w celach 
związanych z ochroną granic są wykorzystywane również 
w innych celach, takich jak cele związane z rybołówstwem 
i monitoringiem środowiska. 

Udostępnianie informacji wywiadowczych dotyczących 
działalności przestępczej Agencja udostępnia organom 
krajowym i agencjom europejskim zgromadzone na granicach 
informacje wywiadowcze o osobach podejrzewanych o udział 
w działalności przestępczej, takiej jak przemyt nielegalnych 
imigrantów, terroryzm lub handel ludźmi.

Operacje powrotowe Frontex ponosi odpowiedzialność za 
koordynowanie operacji powrotowych na szczeblu technicznym 
i operacyjnym, uwzględniając operacje w zakresie 
dobrowolnego wyjazdu migrantów, którzy nie posiadają prawa 
pobytu w UE. W praktyce oznacza to, że agencja może 
finansować lub współfinansować operacje powrotowe 
organizowane przez poszczególne państwa członkowskie UE. 
Agencja może również delegować do państw członkowskich 
specjalistów ds. powrotów, którzy wchodzą w skład rezerwy 
agencji utworzonej w celu wspierania działań związanych 
z organizowaniem operacji powrotowych. 

Szybkie reagowanie Jeżeli państwo UE doświadcza 
szczególnie dużej presji na swojej granicy zewnętrznej, 
w szczególności w związku z napływem dużej liczby obywateli 
państw trzecich, Frontex koordynuje działania związane 
z delegowaniem funkcjonariuszy z rezerwy szybkiego 
reagowania, w skład której wchodzi co najmniej 1,5 tys. 

funkcjonariuszy straży granicznej. Na wniosek państw 
członkowskich agencja deleguje funkcjonariuszy wchodzących 
w skład rezerwy szybkiego reagowania do tych państw.

Badania i innowacje Działania w tym zakresie zapewniają 
możliwość nawiązania współpracy między specjalistami 
w obszarze kontroli granicznych i przedstawicielami środowisk 
naukowych i przedstawicielami przemysłu, aby zagwarantować, 
że nowe technologie będą zaspokajały potrzeby organów 
kontroli granicznej.

Szkolenia Opracowywanie wspólnych standardów 
szkoleniowych dla organów granicznych, aby zharmonizować 
proces kształcenia funkcjonariuszy straży granicznej w UE 
i w państwach stowarzyszonych w ramach Schengen. Celem 
wspomnianej harmonizacji jest zapewnienie stosowania 
jednolitych standardów w zakresie kontroli granicznej 
niezależnie od miejsca, w którym podróżni zdecydują się 
przekroczyć zewnętrzną granicę UE. Działania w tym zakresie 
zapewniają również funkcjonariuszom straży granicznej 
z różnych państw oddelegowanym w ramach wspólnych 
operacji koordynowanych przez Frontex możliwość 
prowadzenia wydajnej współpracy.
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rowania sytuacji w obszarze nielegalnych połowów. Operacje 
te są realizowane we współpracy z innymi agencjami UE, 
uwzględniając Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego 
i Europejską Agencję Kontroli Rybołówstwa (EFCA).

Rola Fronteksu w ramach 
operacji poszukiwawczo-
-ratowniczych
Operacje poszukiwawczo-ratownicze są zawsze traktowane 
priorytetowo przez wszystkie podmioty prowadzące działalność 
na morzu. Zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego 
wszyscy kapitanowie statków są zobowiązani do udzielenia 
pomocy wszystkim osobom, którym grozi niebezpieczeństwo 
na morzu. Prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych 
stanowi ponadto jeden z celów szczegółowych wyznaczonych 
w planie operacyjnym każdej ze wspólnych operacji morskich 
Fronteksu. Dlatego też statki rozmieszczane przez Frontex 
na obszarze operacyjnym są zawsze przygotowane do tego, 
by wspierać organy krajowe w prowadzeniu operacji 
poszukiwawczo-ratowniczych.

W 2016 r. Frontex miał swój udział w uratowaniu ponad 90 tys. 
osób podczas swoich operacji we Włoszech i w Grecji.

Wspólne operacje
Wspólne operacje to najlepiej widoczne spośród wszystkich dzia-
łań agencji. Agencja oddelegowuje setki funkcjonariuszy straży 
granicznej i rozmieszcza setki statków, pojazdów i statków 
powietrznych, aby wesprzeć państwa członkowskie w stawianiu 
czoła wyzwaniom na granicach zewnętrznych UE. Operacje te 
przeprowadza się na europejskich granicach morskich i lądo-
wych, a także w międzynarodowych portach lotniczych. Frontex 
polegał na państwach członkowskich UE i państwach stowarzy-
szonych w ramach Schengen, licząc na to, że państwa te 
oddelegują odpowiednią liczbę zaproszonych funkcjonariuszy 
i udostępnią odpowiednią ilość wyposażenia – pozyskanie tych 
funkcjonariuszy i tego wyposażenia okazywało się niekiedy 
trudne. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
będzie miała obecnie możliwość korzystania z rezerwy, w której 
skład wejdzie co najmniej 1,5 tys. funkcjonariuszy gotowych do 
szybkiego oddelegowania w celu stawienia czoła nadzwyczaj-
nym sytuacjom na europejskich granicach zewnętrznych. 
Agencja może również dzierżawić i nabywać swój własny sprzęt.

Choć dwie najbardziej znane operacje morskie realizowane 
przez agencję w środkowym regionie Morza Śródziemnego (Try-
ton) i we wschodnim regionie Morza Śródziemnego (Posejdon) 
koncentrują się na wspieraniu Włoch i Grecji w radzeniu sobie 
z presją migracyjną, wszystkie operacje prowadzone przez 
agencję mają na celu zwalczanie różnych form przestępczości 
transgranicznej. Ponadto operacje morskie zawierają elementy 
związane z funkcją straży przybrzeżnej, uwzględniając działania 
w obszarze monitorowania poziomu zanieczyszczeń i monito-
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