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POLACY "PIĄTĄ POD WZGLĘDEM LICZEBNOŚCI
GRUPĄ" WŚRÓD REKRUTÓW FRONTEX
"Na chwilę obecną w Stałym Korpusie Frontex’u jest 23 Polaków z pierwszej grupy 265 rekrutów, co
oznacza, że Polacy stanowią obecnie piątą pod względem liczebności grupę w formowanej jednostce"
- poinformowała InfoSecurity24.pl agencja. Grupa rozpoczęła w czerwcu br. sześciomiesięczne
szkolenie, po którego zakończeniu rekruci zostaną pierwszymi oﬁcerami stałego korpusu Europejskiej
Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex.
Nowi funkcjonariusze Frontex ukończą szkolenie w grudniu, a na zewnętrzne granice UE zaczną traﬁać
od stycznia 2021 r. Będą oni stanowić podstawę stałego korpusu Europejskiej Straży Granicznej i
Przybrzeżnej, w skład którego wejdą także mundurowi krajowych straży granicznych i innych organów
ścigania. Stały korpus, jak informował Frontex, "w dowolnym momencie będzie mógł wspierać
państwa członkowskie stojące przed wyzwaniami na ich granicach zewnętrznych".
W grupie, która rozpoczęła szkolenie podstawowe w czerwcu br., jest 23 Polaków. Jak podkreśla
Frontex, w odpowiedzi na pytania InfoSecurity24.pl, stanowią oni piątą pod względem
liczebności grupę w formowanej jednostce. W szkoleniu udział bierze obecnie 256 kandydatów
pochodzących z 21 państw członkowskich Unii Europejskiej.
Agencja podkreśliła również, że do 2027 roku cały stały korpus EBCG ma liczyć 10 000
funkcjonariuszy straży granicznej, co uwzględnia regulacja. "Będą to funkcjonariusze zatrudnieni
przez Frontex, a także funkcjonariusze z państw członkowskich UE na długo- i krótkoterminowych
stanowiskach" - informuje unijna agencja. Przez cały okres zatrudnienia funkcjonariusze zatrudnieni
przez Frontex mogą być członkami programu emerytalnego UE lub zachować prawa emerytalne w
kraju pochodzenia. Emerytura unijna jest przyznawana po ukończeniu minimum 10 lat pracy i po
osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego 66 lat.
W unijnej służbie
Frontex otrzymał 7500 wniosków od kandydatów zainteresowanych służbą w stałym korpusie. Po
wyborze pierwszej grupy rekrutów unijna agencja kontynuuje procedurę selekcji dla innych
kandydatów, którym może zostać zaoferowane stanowisko w stałym korpusie i rozpoczęcie jeszcze w
tym roku sześciomiesięcznego szkolenia. By tak się stało, kandydaci muszą pozytywnie przejść
wszystkie etapy procesu rekrutacji, w tym rozmowę kwaliﬁkacyjną, egzamin z języka angielskiego i
test sprawności ﬁzycznej.
Czytaj też: Kulisy przemytu trzech ton kokainy do Polski
Agencja prowadziła również ogólnoeuropejski nabór ekspertów, którzy szkolą nowych

funkcjonariuszy. Pochodzą oni z państw UE oraz państw stowarzyszonych w ramach strefy Schengen i
mają co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na rzecz służb ochrony granic czy
też straży ochrony wybrzeży. Frontex wymagał też, by kandydaci na ekspertów mieli co
najmniej pięć lat doświadczenia w swoich dziedzinach. Generalnie wydzielonych zostało siedem
głównych obszarów eksperckich, obejmujących wiedzę oraz umiejętności praktyczne, w tym kwestie
zróżnicowania kulturowego, psychologii, etyki, a nawet elementów public relations.

