
Współpraca europejska w zakresie funkcji straży przybrzeżnej



Funkcje straży przybrzeżnej rozumie się jako funkcje, które odnoszą się powszechnie do trzech wymienionych 
powyżej agencji i jak określono w zaleceniu Komisji (UE) 2021/1222 z dnia 20 lipca 2021 r. ustanawiającym 
praktyczny podręcznik dotyczący współpracy europejskiej w zakresie funkcji straży przybrzeżnej:

Na czym polegają funkcje 
straży przybrzeżnej?

bezpieczeństwo morskie, 
w tym kontrola ruchu 
statków usługi związane z 

wypadkami statków i 
pomocą na morzu

nadzór nad 
rybołówstwem i 
jego kontrola kontrola granic 

morskich

ochrona środowiska 
morskiego i reagowanie

działania poszukiwawczo-
ratownicze na morzu

działalność związana z 
odprawą celną na morzu

bezpieczeństwo morskie, 
bezpieczeństwo statków 
i portów 

monitoring i 
nadzór morski 

reagowanie na wypadki i 
katastrofy morskie 

zapobieganie nielegalnemu 
handlowi i przemytowi 
oraz ich zwalczanie, a także 
związane z tym ściganie 
przestępstw na morzu 

Współpraca europejska w zakresie funkcji straży 
przybrzeżnej opisuje współpracę agencji EFCA, EMSA i Frontex 
polegającą na połączeniu sił i usprawnieniu działań, aby 
wesprzeć organy krajowe pełniące funkcje straży przybrzeżnej 
na szczeblu krajowym i unijnym, oraz, w stosownych 
przypadkach, na szczeblu międzynarodowym.   

Współpraca na morzach: 
Współpraca europejska w zakresie 
funkcji straży przybrzeżnej



Dlaczego współpracujemy?
Wody okalające Europę to ruchliwy obszar, na którym odbywa się bardzo dużo różnego rodzaju 
działań, np. międzynarodowy i krajowy przewóz towarów i osób, rybołówstwo, produkcja ropy i gazu, 
czy też działalność turystyczna i rekreacyjna. Jednocześnie obszar morski podlega wielu zagrożeniom, 
takim jak wypadki, zanieczyszczenie morza, nielegalne połowy, terroryzm, piractwo, przemyt ludzi i 
inne przestępstwa transgraniczne.

W Unii Europejskiej działa wiele podmiotów realizujących różne funkcje straży przybrzeżnej.  Aby 
zapewnić bezpieczeństwo, legalność i zrównoważenie środowiskowe działań odbywających się na 
morzu, w państwach członkowskich przez całą dobę współpracuje ze sobą ponad 300 cywilnych i 
wojskowych organów. 

Żeby wykonać zadanie polegające na monitorowaniu działalności morskiej 
i wspieraniu misji operacyjnych na morzu, EFCA, EMSA i Frontex wzmocniły 
swoją współpracę, pomagając tym samym wszystkim zaangażowanym 
podmiotom. 

Działalność organów krajowych pełniących funkcje straży przybrzeżnej 
wspierają trzy agencje europejskie:

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA),

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA),

Europejska Agencja Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

EFCA skupia się na organizowaniu koordynacji operacyjnej 
działań w zakresie kontroli i inspekcji połowów, przyczyniając 
się do lepszego przestrzegania przepisów i zapewnienia 
równych warunków działania dla branży rybackiej, a ostatecznie 
także do zapewnienia zrównoważonego rybołówstwa.

EMSA służy interesom morskim UE na rzecz stworzenia 
bezpiecznej, ekologicznej i konkurencyjnej gospodarki 
morskiej. Stanowi ona wiarygodny i powszechnie 
szanowany punkt odniesienia dla sektora 
gospodarki morskiej w Europie i na świecie. 

Z kolei zadaniem agencji Frontex 
jest poprawa zarządzania granicami 
zewnętrznymi, w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
wewnętrznego w UE i zwalczania 
przestępczości transgranicznej.

Kim są agencje pełniące 
funkcje straży przybrzeżnej 
na szczeblu europejskim?



 
EFCA, EMSA i Frontex współpracują ze sobą od wielu lat. 

W 2016 r. ich współpraca została sformalizowana na mocy 
wniosku ustawodawczego Komisji Europejskiej, prowadzącego 
do zmiany rozporządzeń ustanawiających tych trzech 
agencji, dodając wspólny artykuł dotyczący „współpracy 
europejskiej w zakresie funkcji straży przybrzeżnej”. 

W 2017 r. agencje wykonały kolejny ważny 
krok ku współpracy strukturalnej, podpisując 
trójstronne porozumienie robocze. 

W dniu 18 marca 2021 r. dokonano 
dalszego zacieśnienia wspólnych 
działań agencji dotyczących współpracy 
europejskiej w zakresie funkcji straży 
przybrzeżnej, odnawiając ważność 
trójstronnego porozumienia 
roboczego na czas nieokreślony.

Jak współpracujemy?
EFCA, EMSA i Frontex wspierają współpracę europejską w zakresie funkcji straży 
przybrzeżnej w sposób skoordynowany, bowiem każda z agencji działa w ramach 
własnych uprawnień i zakresu obowiązków. 

Współpraca tych trzech agencji w ramach wspierania działalności organów krajowych 
pełniących funkcje straży przybrzeżnej polega na wymianie informacji morskiej, 
świadczeniu usług w zakresie nadzoru i łączności, budowaniu potencjału, analizowaniu 
wyzwań operacyjnych i zagrożeń pojawiających się na obszarach morskich oraz 
udostępnianiu potencjałów przez rozwój wielofunkcyjnych operacji morskich.

Jaka jest podstawa prawna?

Wymiana 
informacji

Nadzór

Budowanie 
potencjału

Analiza 
zagrożeń

Udostępnianie 
potencjału



 www.efca.europa.eu
www.emsa.europa.eu

www.frontex.europa.eu
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