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ADAM JOPEK 1

EDUKACJA FUNKCJONARIUSZY PIONU 
CUDZOZIEMSKIEGO ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU 

STRAŻY GRANICZNEJ W REAKCJI NA DYNAMICZNIE 
ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĘ MIGRACYJNĄ I PRAWNĄ

Wstęp

Intensywna edukacja pionu odpowiedzialnego w Śląskim Oddziale Stra-
ży Granicznej (dalej jako: ŚOSG) za sprawy cudzoziemskie w ciągu ostat-
nich 4 lat wynikała przede wszystkim z dalszego usamodzielniania formacji 
w szeroko rozumianym obszarze migracyjnym. Ponadto była determino-
wana zagrożeniami powiązanymi ze zmieniającą się sytuacja migracyjną 
w Europie. Odpowiednio ukierunkowany proces edukacyjny był również 
zasadniczym elementem przygotowania do realizacji nowych zadań, ale też 
tych rozszerzonych czy zmodyfi kowanych, do których zalicza się m.in. tzw. 
nową ustawę z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 2, zmiany w ustawie 
z 13 czerwca 2006 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: RP) 3 czy w ustawie z 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 4. 

1  Płk Adam Jopek — absolwent Wydziału Wojsk Zmechanizowanych Wyższej Szko-
ły Ofi cerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wojskowego Instytutu Histo-
rycznego Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, Wyższego Kursu Obronnego 
Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie oraz 
Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie tożsamości społeczno-
-kulturowej narodów Środkowego i Bliskiego Wschodu. Były żołnierz Nadwiślańskich 
Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, obecnie 
funkcjonariusz Straży Granicznej. Pełnił służbę w bezpośredniej ochronie granicy pań-
stwowej i kontroli ruchu granicznego na kierunku polsko-słowackim oraz polsko-bia-
łoruskim. Brał udział w misji Agencji FRONTEX na granicy słowacko-ukraińskiej i pro-
jektach FRONTEX na granicy litewsko-białoruskiej. Aktualnie w Śląskim Oddziale Stra-
ży Granicznej w Raciborzu, pełnomocnik graniczny odcinka czeskiego i słowackiego.

   Adres do korespondencji: <adam.jopek@strazgraniczna.pl>.
2  DzU z 2017 r., poz. 2206 z późn. zm.; dalej jako ustawa o cudzoziemcach.
3  DzU z 2018 r., poz. 51 z późn. zm.; dalej jako ustawa o udzielaniu cudzo-

ziemcom ochrony na terytorium RP.
4  DzU z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.; dalej jako ustawa o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy.
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W artykule odniesiono się do wdrożonego w Straży Granicznej (dalej 
jako: SG) systemu szkolenia oraz zwrócono uwagę na jego aspekt prak-
tyczny — w tym na rozwiązania funkcjonujące w ŚOSG. Ponadto opisano 
najważniejsze regulacje prawne, również niektóre z tych o charakterze we-
wnętrznym, określające przygotowania pionu cudzoziemskiego do samo-
dzielnej realizacji zadań z obszaru migracyjnego. Ukazano również zmiany 
organizacyjne związane z wyodrębnieniem pionu dedykowanego do koor-
dynacji oraz realizacji zadań w obszarze migracyjnym i pionu do spraw 
cudzoziemców. Biorąc pod uwagę, że proces edukacyjny był determino-
wany dynamicznie zmieniającą się sytuacją migracyjną w Europie, dosyć 
szeroko odniesiono się do tego zagadnienia, zestawiając je z przedstawio-
ną w tych samych przedziałach czasowych sytuacją migracyjną w Polsce, 
w tym w rejonie służbowej odpowiedzialności ŚOSG (województwo śląskie 
i opolskie).

Zmiany prawne

Od chwili powstania formacji, tj. od 16 maja 1991 r., funkcjonariusze 
SG realizowali zadania w stosunku do cudzoziemców. Zwiększenie ilości 
tych zadań i ich skala oraz coraz większy stopień złożoności spowodował 
podjęcie decyzji o wyodrębnieniu w strukturach SG pionu do spraw cu-
dzoziemców. Zarząd do Spraw Cudzoziemców, jako komórka organizacyj-
na Komendy Głównej Straży Granicznej (dalej jako: KGSG) obejmująca 
swoją właściwością całość problematyki cudzoziemskiej, w tym poddając 
ją działaniu skutecznych instrumentów koordynacji i nadzoru, rozpoczął 
działalność 1 maja 2006 r. Szczegółowy zakres zadań zarządu organ cen-
tralny określił w zarządzeniu nr 14 z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regu-
laminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG 5. 

Zgodnie z przytoczonym dokumentem zarząd nadzoruje, koordynuje, 
a także realizuje czynności w stosunku do cudzoziemców, wynikające 
głownie z ustawy o cudzoziemcach, ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium RP oraz z umów międzynarodowych i prawa wspól-
notowego, w zakresie wiz, powrotów i azylu. Tym samym w komórce sku-
pino się zarówno na zadaniach dotychczas realizowanych przez Zarząd 
Operacyjno-Śledczy oraz Zarząd Graniczny KGSG, jak i nowych, które do-
tyczyły dobrowolnych powrotów, współpracy z państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej (dalej jako: UE) czy zarządzania planowanymi ośrodkami 
strzeżonymi dla cudzoziemców.

Powołanie Zarządu do Spraw Cudzoziemców podkreśliło rolę SG jako 
służby o charakterze migracyjnym i uzupełniło jej dotychczasowe priory-
tety, tj. kontrolę graniczną, ochronę granicy państwowej pomiędzy przej-
ściami granicznymi tzw. zielonej granicy oraz wykonywanie czynności 
operacyjno-śledczych. Konsekwencją utworzenia zarządu było dokona-
nie zmian organizacyjnych w terenowych jednostkach organizacyjnych 

5  Dz. Urz. KGSG z 2006 r., nr 3, poz. 13.
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SG (oddziałach oraz placówkach SG) zarówno w kontekście utworzenia 
właściwych w sprawach cudzoziemców komórek organizacyjnych, jak 
również zmian strategii i modelu działania w tym obszarze (m.in. poprzez 
wprowadzenie nowych form i metod). Zmiany w postaci utworzenia wy-
działów do spraw cudzoziemców (komendy oddziałów SG) oraz grup/
zespołów do spraw cudzoziemców (placówki SG) weszły w życie 1 lutego 
2007 r. i w szczególności dotyczyły:

 — polepszenia koordynacji działań w reagowaniu na nadużycia w legali-
zowaniu pobytu cudzoziemców na terytorium RP,
 — skupienia czynności sprawdzająco-kontrolnych w zakresie udzielania 
informacji w sprawach wiz i pobytów oraz powiązania ich z czynnoś-
ciami mającymi na celu weryfi kację kontroli legalności pobytów i iden-
tyfi kację danych osobowych cudzoziemców,
 — polepszenia działań z zakresu postępowań administracyjnych w spra-
wach cudzoziemców poprzez ich koordynację przez jedną komórkę or-
ganizacyjną,
 — wzmocnienia współpracy z innymi organami właściwymi w przed-
miocie postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców.
Rola SG w zakresie realizacji zadań w stosunku do cudzoziemców sy-

stematycznie ulegała wzmocnieniu i tak np.:
 — w latach 2007–2009 powstało pięć strzeżonych ośrodków dla cudzo-
ziemców (obecna nazwa to strzeżony ośrodek), z wyznaczonymi miej-
scami na areszt w celu wydalenia (areszt dla cudzoziemców), w Białej 
Podlaskiej, Białymstoku, Kętrzynie, Krośnie Odrzańskim i Przemyślu,
 — zgodnie ze znowelizowaną ustawą o SG 6 od 1 stycznia 2009 r. SG na-
była uprawnienia do kontroli zarówno wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców, jak i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzo-
ziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom (kontroli 
legalności zatrudnienia cudzoziemców),
 — po zmianie ustawy o cudzoziemcach, również od 1 stycznia 2009 r., 
funkcjonariusze SG aktywniej uczestniczą w procesie opiniowania po-
bytu cudzoziemca, mogąc przeprowadzać wywiady środowiskowe czy 
sprawdzenia lokalów.
Diametralna wręcz zmiana w tym zakresie miała jednak miejsce 1 maja 

2014 r. w związku z wejściem tzw. nowej ustawy o cudzoziemcach 7. Przed-
miotowy akt prawny określał zasady i warunki wjazdu cudzoziemców 
na terytorium RP, przejazdu cudzoziemców przez terytorium Polski, po-
bytu i wyjazdu cudzoziemców z Polski, a także trybu postępowania oraz 
organów właściwych w tak zakreślonych sprawach. Ponadto:

 — nowa ustawa o cudzoziemcach miała stanowić systemową zmianę, 
która jest zgodna z kierunkami polskiej polityki migracyjnej oraz za-
wierać szereg rozwiązań ułatwiających cudzoziemcom legalizację 
pobytu na terytorium naszego kraju,

6  Ustawa z  24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz 
niektórych innych ustaw (DzU z 2008 r., poz. 1367), art. 6.

7  Tekst pierwotny: DzU z 2013 r., poz. 1650.
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 — przyjęte w ustawie rozwiązania miały zapobiegać sytuacjom delega-
lizowania pobytu cudzoziemców w Polsce.
Jedną z istotniejszych zmian wprowadzonych wspomnianą ustawą była 

zmiana właściwości organów prowadzących postępowania administracyjne 
w sprawach cudzoziemców:

 — legalizacja pobytu — wojewodowie oraz szef Urzędu do Spraw Cudzo-
ziemców,
 — zwalczanie nielegalnej migracji — w zasadzie tylko SG.
Kompetencje związane ze zwalczaniem nielegalnej migracji, począwszy 

od stwierdzania, czy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest legalny, czy też nie, poprzez wydawanie decyzji powrotowej 
i w określonych przepisami przypadkach także wydalenie (przymusowe 
wykonanie decyzji powrotowej), zasadniczo należą wyłącznie do właści-
wych organów SG.

W przywołanej ustawie dookreślono także zadania formacji, defi niu-
jąc w ustawie o SG, że „Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną 
i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kon-
troli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegal-
nej migracji” 8, dodając również zadania ukierunkowane na zapobieganie 
i przeciwdziałanie nielegalnej migracji 9, poprzez:

 — kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców 
na terytorium RP i pobytu na tym terytorium,
 — rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń migracyjnych,
 — zwalczanie zagrożeń migracyjnych, w tym przestępczości związanej 
z nielegalną migracją,
 — realizowanie, w zakresie swojej właściwości, zadań określonych 
w ustawie o cudzoziemcach,
 — współdziałanie z organami i podmiotami właściwymi w sprawach 
udzielania cudzoziemcom zezwoleń na wjazd na terytorium RP lub 
pobyt na tym terytorium, w tym wykonywanie czynności na wniosek 
tych organów i podmiotów, na zasadach określonych odrębnymi prze-
pisami, a także zadania polegające na rozpoznawaniu, zapobieganiu 
i wykrywaniu przestępstw określonych w art. 189a k.k. — handel 
ludźmi 10.
W wyniku powyższych zmian ostatecznie określono SG jako forma-

cję o charakterze migracyjnym, a jej funkcjonariusze w tym zakresie 
są uprawnieni m.in. do: 
1) wydawania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu:

 — z urzędu,
 — na wniosek Policji (komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta 
powiatowego bądź miejskiego Policji), wojewody, ministra obrony na-
rodowej, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefa Agencji 
Wywiadu, organu Służby Celno-Skarbowej,

 8  Tamże, art. 470 pkt 1 lit. a.
 9  Tamże, art. 470 pkt 1 lit. b.
10  Tamże.
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 2) do wydawania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu 
na podstawie informacji od szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
o odmowie nadania statusu uchodźcy na terytorium RP bądź umo-
rzeniu takiego postępowania (gdy cudzoziemiec nie wyjedzie dobro-
wolnie),

 3) doprowadzania cudzoziemca, któremu została wydana decyzja o zo-
bowiązaniu do powrotu oraz podlegająca przymusowemu wykonaniu, 
do granicy państwowej albo do portu lotniczego, albo morskiego pań-
stwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony,

 4) prowadzenia postępowań w sprawach udzielenia cudzoziemcowi 
ochrony przed wydaleniem, tj. udzielenia zgody na pobyt ze względów 
humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany (oraz wydawania do-
kumentów w tych sprawach),

 5) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów 
związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzo-
ziemca do powrotu,

 6) występowania z wnioskiem do właściwego sądu o umieszczenie cu-
dzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego 
aresztu dla cudzoziemców,

 7) wnioskowania do sądu o umieszczenie w placówce opiekuńczo-wy-
chowawczej małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium 
RP bez opieki,

 8) prowadzenia strzeżonych ośrodków oraz aresztów dla cudzoziemców,
 9) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia 

i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach 
oraz na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych,

10) nakładania kar na przewoźnika, który przywiózł nielegalnych mi-
grantów na terytorium Polski.

Wymienione powyżej kompetencje należą wyłącznie do właściwości 
SG (komendanta oddziału SG lub komendanta placówki SG).

Ponadto funkcjonariusze SG są uprawnieni do:
 — przeprowadzania kontroli: legalności pobytu, wykonywania pracy 
przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cu-
dzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, tj. kon-
troli legalności zatrudnienia cudzoziemców (w podobnym zakresie rea-
lizuje ją jedynie Państwowa Inspekcja Pracy),
 — występowania z wnioskami do właściwego sądu rejonowego o ukaranie 
osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP 11,
 — przyjmowania wniosków o nadanie statusu uchodźcy, w tym od cu-
dzoziemców przebywających w aresztach śledczych lub zakładach 
karnych, oraz wydawania cudzoziemcom, od których przyjęto wnioski 

11  DzU z 2012 r., poz. 769.
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o nadanie statusu uchodźcy, tymczasowych zaświadczeń tożsamości 
cudzoziemca.

System szkolenia Straży Granicznej

Zakres oraz zasady szkolenia funkcjonariuszy SG określa zarządzenie 
nr 106 komendanta głównego SG z 19 grudnia 2014 r. w sprawie zakresu 
oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników SG 12. 

Obecnie w ŚOSG zasady szkolenia określają wytyczne nr 1 komendanta 
ŚOSG z 25 stycznia 2017 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych za-
sad organizacji i prowadzenia doskonalenia lokalnego dla funkcjonariuszy 
oraz pracowników ŚOSG 13, które zostały opracowane na podstawie powyż-
szego zarządzenia.

Celem szkolenia jest wszechstronne przygotowanie funkcjonariuszy 
i pracowników do wykonywania zadań, stosownie do zajmowanego stano-
wiska służbowego, oraz zapewnienie podnoszenia kwalifi kacji zawodowych 
i wiedzy ogólnej.

Funkcjonariusze i pracownicy są kierowani na szkolenia przy uwzględ-
nieniu potrzeb służbowych jednostek organizacyjnych lub komórek orga-
nizacyjnych, w których pełnią służbę lub są zatrudnieni.

Szkolenia realizowane są w ośrodkach szkolenia oraz w zależności 
od potrzeb w oddziałach SG i komórkach organizacyjnych.

W przypadku realizacji szkolenia w ośrodku szkolenia, zapewnia 
on funkcjonariuszom i pracownikom zakwaterowanie i wyżywienie na czas 
udziału w szkoleniu.

Szkolenia mogą być realizowane poza SG — w szczególności w szkołach 
i ośrodkach szkolenia Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa 
Obrony Narodowej oraz innych resortów, a także w wyspecjalizowanych 
ośrodkach i instytucjach krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych.

Szkolenie funkcjonariuszy realizowane jest jako:
1) szkolenie kwalifikowane:

 — szkolenie podstawowe,
 — szkolenie w zakresie szkoły podofi cerskiej,
 — szkolenie w zakresie szkoły chorążych,
 — przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień ofi -
cerski SG, 

2) doskonalenie zawodowe.
Doskonalenie zawodowe prowadzone jest jako:

1) doskonalenie centralne:
 — szkolenie specjalistyczne,
 — kurs doskonalący 14,

2) doskonalenie lokalne, 
3) doskonalenie zewnętrzne. 

12  Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.; dalej jako zarządzenie nr 106.
13  Rejestr teczek nr 5 z 2012 r., poz. 1/2017.
14  Zarządzenie nr 106, wyd. cyt.
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Szkolenia funkcjonariuszy i pracowników prowadzone są w formie:
 — stacjonarnej,
 — zaocznej,
 — nauczania z wykorzystaniem e-learningu.

Specjalizacja Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu (dalej 
jako: OSSSG w Lubaniu) jest jednym z trzech ośrodków szkoleniowych SG.

Kadra dydaktyczna OSSSG w Lubaniu wyspecjalizowała się w szkole-
niach przeznaczonych dla pionu cudzoziemskiego.

28 lutego 2011 r. komendant główny SG podpisał deklarację o usta-
nowieniu OSSSG w Lubaniu Akademią Partnerską Europejskiej Agencji 
Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw 
Członkowskich (FRONTEX) — obecnie Europejska Agencja Straży Granicz-
nej i Przybrzeżnej FRONTEX (dalej jako: agencja FRONTEX) 15.

Podstawowym celem partnerstwa pomiędzy agencją FRONTEX, 
a OSSSG w Lubaniu jest wspieranie działań szkoleniowych w zakresie 
kontroli i nadzoru zewnętrznych granic UE. Współpraca ośrodka jako 
partnerskiej akademii polega na rozbudowie, rozwoju działalności szko-
leniowej, modułów szkoleniowych oraz wytwarzaniu materiałów dydak-
tycznych pod przewodnictwem i patronatem agencji FRONTEX. Do zadań 
ośrodka w ramach partnerstwa należy także organizowanie i prowadzenie 
konferencji, szkoleń (w szczególności dotyczących ustawowych zadań re-
alizowanych przez SG) oraz innych działań dydaktycznych organizowa-
nych na potrzeby i pod patronatem agencji FRONTEX. Ośrodek Szkoleń 
Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu jest piętnastą, a zarazem 
jedyną w Polsce akademią partnerską agencji FRONTEX, która dołączyła 
do grona akademii partnerskich znajdujących się w Rumunii, Niemczech, 
Austrii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Królestwie Niderlandów oraz we Wło-
szech, na Słowacji i Litwie 16.

Ilość osób objętych szkoleniami, dotyczącymi problematyki cudzoziem-
skiej, zrealizowanymi przez OSSSG w Lubaniu (w ramach doskonalenia cen-
tralnego) na rzecz ŚOSG, w latach 2015–2017 przedstawiała się następująco:

 — 2015 r. — 200,
 — 2016 r. — 108,
 — 2017 r. — 368 17.

15  Deklaracja partnerstwa między Europejską Agencją Zarządzania Współ-
pracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Eu-
ropejskiej (FRONTEX) a Strażą Graniczną Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia-
jąca partnerstwo między Frontex a Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży 
Granicznej w Lubaniu z 28 lutego 2011 r. (niepubl.).

16  Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych 
Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX), 1 marca 2011 r., <http://www.oss.
strazgraniczna.pl/oss/osrodek/wspolpraca/4050,Europejska-Agencja-Zarzadzania-
-Wspolpraca-Operacyjna-na-Zewnetrznych-Granicach-P.html>, 1 kwietnia 2018 r.

17  Dane ŚOSG.
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Doskonalenie zawodowe centralne

Doskonalenie centralne organizują i prowadzą ośrodki szkolenia 
SG. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfi ką, rodzajem lub wymo-
gami organizacyjnymi szkoleń czy kursów, mogą być organizowane i pro-
wadzone także w jednostkach organizacyjnych lub KGSG.

Szkolenie specjalistyczne ma na celu uzyskanie przez funkcjonariuszy 
i pracowników kwalifi kacji niezbędnych do wykonywania zadań na prze-
widywanym do objęcia stanowisku służbowym.

Kurs doskonalący ma na celu aktualizowanie i rozszerzanie przez funk-
cjonariuszy i pracowników kwalifi kacji zawodowych przydatnych do wyko-
nywania zadań na zajmowanych stanowiskach służbowych (w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach udział w nim mogą brać również funkcjona-
riusze i pracownicy uzupełniający kwalifi kacje niezbędne do wykonywania 
zadań na zajmowanych stanowiskach).

Doskonalenie centralne, organizowane i prowadzone przez ośrodki 
szkolenia, realizuje się na podstawie rocznego harmonogramu doskonale-
nia centralnego.

Doskonalenie zawodowe lokalne 

Doskonalenie zawodowe lokalne jest organizowane i prowadzone przez 
jednostki organizacyjne lub komórki wewnętrzne, w szczególności w for-
mie zajęć teoretycznych i praktycznych (w opisywanym kontekście reali-
zowane w ŚOSG) mających na celu:

 — aktualizowanie kwalifi kacji przez funkcjonariuszy i pracowników 
w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań i czynności na zajmo-
wanym stanowisku służbowym,
 — utrzymanie i podnoszenie sprawności fi zycznej oraz umiejętności 
strzeleckich funkcjonariuszy,
 — uzyskanie przez funkcjonariuszy i pracowników kwalifi kacji niezbęd-
nych do wykonywania zadań na przewidywanym lub zajmowanym sta-
nowisku służbowym — przypadku, gdy na mocy odrębnych przepisów, 
za organizację i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialni są kierow-
nicy jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych 18.
Tematyka poszczególnych zajęć teoretycznych i praktycznych powin-

na uwzględniać potrzeby szkoleniowe poszczególnych jednostek organi-
zacyjnych lub komórek wewnętrznych, które dotyczą szkolenia funkcjo-
nariuszy i pracowników, oraz zalecenia zgłaszane przez komórki orga-
nizacyjne w zakresie tematyki wynikającej ze sprawowanego przez nie 
nadzoru 19.

18  Zarządzenie nr 106, wyd. cyt., § 45 ust. 1.
19  Tamże, § 45 ust. 2.
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Do prowadzenia zajęć w ramach doskonalenia lokalnego kierownik jed-
nostki organizacyjnej lub komórki wewnętrznej wyznacza, spośród podle-
głych funkcjonariuszy i pracowników, osoby posiadające wymaganą wie-
dzę, umiejętności, doświadczenie oraz, gdy wymagają tego odrębne prze-
pisy, stosowne uprawnienia.

Zajęcia w ramach doskonalenia lokalnego mogą prowadzić funkcjona-
riusze i pracownicy innych jednostek organizacyjnych lub komórek or-
ganizacyjnych niż te, w których prowadzone jest doskonalenie lokalne, 
a w przypadkach uzasadnionych tematyką, także osoby spoza SG.

Doskonalenie lokalne prowadzi się na podstawie miesięcznego planu 
doskonalenia lokalnego 20.

Ilość funkcjonariuszy objętych szkoleniami, dotyczącymi problema-
tyki cudzoziemskiej, zrealizowanymi w ramach doskonalenia lokalnego 
w ŚOSG w latach 2015–2017, przedstawia się następująco:

 — 2015 r. — 1076,
 — 2016 r. — 642,
 — 2017 r. — 1298 21.

Szkolenia zagraniczne

Szkolenia zagraniczne, w których uczestniczyli funkcjonariusze ŚOSG, 
obejmowały przede wszystkim dwie grupy przedsięwzięć:

 — szkolenia przygotowane (koordynowane) przez agencję FRONTEX 
(kursy profi lowe dla członków puli EBCGT — Europejskie Zespoły 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej),
 — szkolenia przygotowane na wniosek Agencji Unii Europejskiej ds. Szko-
lenia w Dziedzinie Ścigania (dalej jako: CEPOL). 
Cele szkoleń dotyczą kwalifi kacji zawodowych w konkretnych dzia-

łach, profi lach oraz obszarach działania służb uczestniczących we wspól-
nych przedsięwzięcia. Mają one charakter wysokospecjalistyczny i wy-
kraczają poza ofertę szkoleniową SG. Szkolenia charakteryzuje rozbu-
dowana część praktyczna uwzględniająca realne warunki przyszłych 
działań. Ich atutem jest praca w międzynarodowym środowisku, co po-
zwala na wymianę doświadczeń oraz pogłębienie i rozbudowanie włas-
nych umiejętności i wiedzy. Zdobyte umiejętności pozwalają na lepszą 
współpracę funkcjonariuszy polskiej SG z funkcjonariuszami formacji 
granicznych i policyjnych innych państw członkowskich UE oraz państw 
strefy Schengen. 

Poniżej przedstawiono szkolenia zagraniczne, w których wzięli udział 
funkcjonariusze ŚOSG w latach 2015–2017.

20  Tamże, § 45–46.
21  Dane ŚOSG.
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Tabela 1
Szkolenia zagraniczne funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Lp. Szkolenie Miejsce

2015 r.

1. Szkolenie CEPOL Słowacja

2. Projekt Współpraca Schengen i zwalczanie przestępczości 
przygranicznej Czechy

3. Projekt CBC Ukraina

4. Second-Line Airport Offi cers — Profi le Training II FRONTEX Włochy

5. Joint European Cross Border Cooperation Study Malta

6. Europejski kurs dla funkcjonariuszy średniego szczebla 
kierowniczego

Holandia, Rumunia, 
Niemcy, Słowenia, 
Hiszpania

2016 r.

1. Kurs CEPOL Węgry 

2. Warsztaty ukierunkowane na problematykę międzynarodo-
wej współpracy policyjnej Czechy

3.
Obserwacja zagranicznych rozwiązań w zakresie metodyki 
i technik szkoleniowych instruktorów strzelectwa, technik 
strzelectwa oraz sprzętu i wyposażenia indywidualnego

Niemcy

4.

Szkolenie językowe z języka angielskiego

Niemcy

Doskonalenie języka angielskiego

5. Szkolenie Debriefi ng Experts FRONTEX Czechy

6. Szkolenie funkcjonariuszy ds. nadzoru granic Border Surve-
illance Offi cers FRONTEX Litwa

7. Anti-traffi cking in Human beings — train the trainers course 
FRONTEX Niemcy (Lubeka)
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8. Szkolenie Ewaluatorów Shengen Finlandia

9. Second-Line Airport Offi cers-Profi le Training 
Course I FRONTEX Czechy

2017 r.

1. Szkolenie z zakresu praw podstawowych FRONTEX Warszawa (8 edycji)

2. Training on Vulnerability Assessment and Testing 
for Automated Border Control (ABC) systems FRONTEX Portugalia

3. Przygotowanie narzędzia szkoleniowego do nauki języka 
angielskiego FRONTEX Warszawa (3 edycje)

5. Szkolenie z drugiej linii kontroli w portach lotniczych 
FRONTEX Portugalia

6. Szkolenie Ewaluatorów Schengen Węgry

7. Szkolenie funkcjonariuszy ds. nadzoru granic — granica 
lądowa Niemcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ŚOSG 

Szkolenia zewnętrzne

Doskonalenie zawodowe zewnętrzne jest organizowane i prowadzo-
ne przez podmioty spoza SG na potrzeby funkcjonariuszy, pracowników 
KGSG lub jednostek organizacyjnych oraz w zakresie, w którym nie jest 
możliwe zaspokojenie potrzeb szkoleniowych w ramach doskonalenia cen-
tralnego lub lokalnego.

Powyższe doskonalenie ma na celu aktualizowanie lub nabycie nowych 
kwalifi kacji zawodowych przez funkcjonariuszy oraz pracowników w za-
kresie niezbędnym do wykonywania zadań i czynności na zajmowanym 
stanowisku służbowym 22.

Ilość funkcjonariuszy objętych szkoleniami, dotyczącymi problematyki 
cudzoziemskiej, zrealizowanymi w ramach doskonalenia zawodowego ze-
wnętrznego w ŚOSG w latach 2015–2016, przedstawia się następująco:

 — 2015 r. — 61,
 — 2016 r. — 88 23.

22  Zarządzeni nr 106, wyd. cyt., § 49.
23  Dane ŚOSG.
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Sytuacja migracyjna

Europa

W pierwszym półroczu 2015 r. sytuacja migracyjna w Europie wygląda-
ła dość stabilnie w porównaniu do tej z poprzedniego roku. W tym okresie 
identyfi kowano trzy zasadnicze lądowo-morskie trasy migracji do Europy 
wiodące przez Morze Śródziemne, tj. zachodnią (do Hiszpanii), środkową 
(w ogólnym kierunku do Włoch) oraz wschodnią (do Grecji) 24. Do tej pory 
trasa środkowo-śródziemnomorska pozostawała najbardziej aktywną, 
ponieważ na ok. 283 tys. osób wykrytych w Europie za nielegalne prze-
kroczenie granicy pomiędzy przejściami granicznymi aż 60% przypadło 
właśnie na ten szlak (blisko 171 tys. osób — głównie obywatele Syrii i Ery-
trei). Drugim co do wielkości kierunkiem migracji był szlak wschodnio-
-śródziemnomorski, gdzie do Grecji, Bułgarii i na Cypr przybyło blisko 
51 tys. migrantów (obywatele Syrii, Afganistanu i Somalii). W tym czasie 
na szlaku zachodnio-bałkańskim zidentyfi kowano ponad 43 tys. migran-
tów, z czego połowa to byli obywatele Kosowa.

Sytuacja diametralnie zmieniła się w czerwcu 2015 r., kiedy to zaob-
serwowano gwałtowny wzrost liczby osób ujawnianych na kierunku pro-
wadzącym przez Turcję, Morze Egejskie i Grecję, a następnie dalej w głąb 
terytorium UE tzw. szlakiem zachodnio-bałkańskim 25.

O ile poziom migracji w kierunku do Włoch po pierwszym półroczu 
2015 r. pozostał na podobnym poziomie, to skokowo zwiększyła się liczba 
migrantów we wschodniej części Morza Śródziemnego. Główna trasa mi-
gracji prowadziła z Turcji przez Grecję, Macedonię, Serbię, Węgry i dalej 
przez Austrię do Niemiec. Obserwowano również przesunięcie się szlaku 
bardziej na zachód do Chorwacji i Słowenii. 

Jako przyczynę zwiększenia się presji migracyjnej uznano konfl ikt 
w Syrii. Działania wojenne, które objęły obszar niemal całego kraju, wy-
wołały katastrofę humanitarną i masową ucieczkę ludności. Szacowano, 
że ok. 2–2,5 mln osób znalazło się w Turcji 26, stanowiąc naturalne źród-
ło dalszej presji migracyjnej w kierunku Europy. Dane dotyczące obywa-
telstw cudzoziemców rzeczywiście potwierdzają powyższą tezę, ponieważ 
obywatele Syrii byli najczęściej ujawniani na granicy i terytorium UE. 

Sytuacja u naszych południowych sąsiadów, szczególnie w Czechach, 
również diametralnie zmieniła się w czerwcu 2015 r. i trwała do wrześ-
nia włącznie 27. W tych miesiącach zatrzymano 3044 migrantów (do koń-

24  FRONTEX, Annual Risk Analysis 2015, Warszawa 2015, <https://frontex.
europa.eu/publications/?category=riskanalysis>, 15 marca 2018 r.

25  FRONTEX, Annual Risk Analysis 2016, Warszawa 2016, <https://frontex.
europa.eu/publications/?category=riskanalysis>, 15 marca 2018 r.

26  K. Strachota, M. Jaroszewicz, A. Ciechanowicz, Unijny kryzys migracyjny: 
oferta dla Turcji, <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-10-21/
unijny-kryzys-migracyjny-oferta-dla-turcji>, 17 marca 2018 r.

27  Dane ŚOSG zebrane na podstawie informacji przekazanych  przez stronę czeską.
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ca 2015 r. łącznie 3294) przemieszczających się głównie od granicy czesko-
-austriackiej, wzdłuż szlaków komunikacyjnych prowadzących przez we-
wnętrzne województwa do granicy niemieckiej. Największą liczbę stanowili 
obywatele Syrii (1842), Afganistanu (476) i Iraku (303). Od października 
2015 r. do grudnia 2017 r. nastąpiło wyciszenie się tego zjawiska, z kolei 
w całym 2016 r. zatrzymano 511 migrantów, a w 2017 r. tylko 173. 

W  2016 r. w dalszym ciągu odnotowywano znaczny napływ imigrantów 
do Europy, jednak zdecydowanie mniejszy niż w rekordowym pod tym 
względem 2015 r.

W 2016 r. w państwach członkowskich UE/Schengen za nielegalne 
przekroczenia granicy zewnętrznej wykryto trzykrotnie mniej cudzoziem-
ców niż w roku poprzednim. Największe natężenie migracji obserwowano 
na wschodniej części Morza Śródziemnego. Migracja z kierunku tureckiego 
kształtowana była w dalszym ciągu przez cudzoziemców pochodzących 
z Syrii, Afganistanu i Iraku (ok. 85% ogółu). Cudzoziemcy, którzy prze-
dostali się drogą morską z Turcji, głównie poruszali się przez Grecję, Ma-
cedonię i Serbię do Węgier, gdzie po raz drugi przekroczyli zewnętrzną 
granicę UE. Stamtąd przez Austrię, Słowację lub Czechy podróżowali dalej 
do Niemiec 28. 

Parametrem obrazującym sytuację migracyjną w Europie w analizowa-
nym okresie czasu, w tym docelowy kierunek nielegalnej migracji, jest licz-
ba osób aplikujących o udzielenie azylu w latach 2015–2017 ze wskaza-
niem krajów, w których przebywało najwięcej cudzoziemców. Dane w tym 
zakresie przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Tabela 2
Liczba osób aplikujących o udzielenie azylu w latach 2015–2017 ze wskazaniem krajów, 

w których przebywało najwięcej cudzoziemców

Kraj 2015 r. 2016 r. 2017 r.

Niemcy 476 510 745 155 222 560

Włochy 83 540 122 960 128 850

Francja 76 165 84 270 99 330

Ogółem w UE 1 322 825 1 260 910 705 705

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, Azyl i osoby ubiegające się 
o azyl po raz pierwszy według obywatelstwa, wieku i płci. Roczne dane zbiorcze, 
<https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/da-
tabase>, 2 kwietnia 2018 r.

Według powyższych danych, to Niemcy były głównym krajem, do któ-
rego kierowali się migranci w celu aplikowania o ochronę międzynaro-
dową. Oprócz wysokiego poziomu zabezpieczenia socjalnego, czynnikiem 
warunkującym ten fakt jest to, że gospodarka niemiecka jest największą 

28  K. Strachota, M. Jaroszewicz, A. Ciechanowicz, Unijny…, wyd. cyt.
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gospodarką w Europie, a czwartą na świecie o wielkości 4,57% PKB wy-
tworzonego przez 30 gospodarek świata 29.

Poniżej przedstawiono kraje, które przyjęły na swoje terytorium naj-
więcej imigrantów. Zjawisko, z wyjątkiem Polski, również charakteryzuje 
wielkość gospodarek przytoczonych krajów.

Tabela 3
 Liczba migrantów w poszczególnych krajach UE (państwa uporządkowane w kolejności 

malejącej w 2015 r. i tylko powyżej 200 tys.) w latach 2012–2016

Kraj 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.

Niemcy 592 175 692 713 884 893 1 543 848 1 029 852

Wielka Brytania 498 040 526 046 631 991 631 452 588 993

Francja 327 431 338 752 340 383 364 221 378 115

Hiszpania 304 053 280 772 305 454 342 114 414 746

Włochy 350 772 307 454 277 631 280 078 300 823

Polska 217 546 220 311 222 275 218 147 208 302

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, Międzynarodowe staty-
styki migracyjne — imigracja, <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=migr_imm3ctb&lang=en>, 10 kwietnia 2018 r.

Sytuacja migracyjna w 2017 r., o ile można tak napisać, wróciła do nor-
my, czyli do stanu sprzed 2014 r., a nawet z jeszcze mniejszą liczbą mi-
grantów, ponieważ w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy ujaw-
niono 204 718 cudzoziemców 30.

Analiza danych publikowanych przez agencję FRONTEX 31 wskazuje 
na zanikanie wykorzystywania szlaków we wschodniej części Morza Śród-
ziemnego z jednoczesnym wzrostem znaczenia zachodniego szlaku śród-
ziemnomorskiego z Maroka i Algierii do Hiszpanii. Ponadto, w związku 
z nielegalnym przekraczaniem granic, wykryto ponad dwukrotnie mniej 
osób niż w roku poprzednim. Sytuację migracyjną kształtował głównie 
szlak środkowo-śródziemnomorski prowadzący ze środkowej Afryki w kie-
runku Włoch. 

29  K. Kolany, Oto 30 największych gospodarek świata, <https://www.bankier.
pl/wiadomosc/Oto-30-najwiekszych-gospodarek-swiata-7472485.html>, 20 mar-
ca 2018 r.

30  FRONTEX, Risk Analisys for 2018, Warszawa 2018, <http://statewatch.org/
news/2018/mar/eu-frontex-report-risk-analysis-2018.pdf>, 5 kwietnia 2018 r.

31  Tamże.
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Polska

Wschodnie granice państwowe Polski, zgodnie z nomenklaturą FRON-
TEX-u, stanowią tzw. wschodni lądowy szlak migracji do Europy. Jak 
widać na podstawie przedstawionych wcześniej danych tabelarycznych, 
szlak ten w latach 2015–2017 tylko w niewielkim stopniu wpływał na sy-
tuację migracyjną w Europie.

Nasz kraj w omawianym okresie nie był krajem docelowym, a jedy-
nie tranzytowym, o czym świadczy struktura wykrytych 32 cudzoziemców 
(głównie w strefi e nadgranicznej i na terytorium kraju). Okoliczności za-
trzymań na terytorium kraju również świadczą o migracyjnym (tranzyto-
wym) charakterze pobytu, gdyż do tej kategorii wliczani są cudzoziemcy 
opuszczający terytorium Polski (państw strefy Schengen) w przejściu gra-
nicznym (najczęściej po wykorzystaniu dopuszczalnego terminu pobytu 
lub którzy wykorzystali wizy w sposób inny niż deklarowany).

Charakter nielegalnej migracji kształtowany jest głównie przez obywa-
teli Ukrainy, którzy po uzyskaniu polskich wiz, poprzez wyłudzenie lub 
wykorzystując je w sposób niezgodny z deklarowanym, przemieszczają się 
dalej na krótki okres do państw Europy Zachodniej w celu podjęcia pracy. 
Następnie wracają na Ukrainę przez terytorium Polski, gdzie są ujawniani 
w przejściach granicznych i na terytorium kraju. 

Liczbę oraz strukturę wykryć cudzoziemców w Polsce w poszczególnych 
latach ilustruje poniższa tabela.

Tabela 4
Liczba oraz struktura wykryć cudzoziemców w Polsce w latach 2015–2017

Rodzaj wykrycia 2015 r. 2016 r. 2017 r.

Przekroczenie granicy RP: 6218 6683 6486

              zewnętrznej UE 2958 2899 2538

              wewnętrznej UE 3260 3784 3948

Nielegalny pobyt: 12 553 18 492 22 557

              w tym na terytorium kraju 3220 4511 6047

Nielegalne wykonywanie pracy — 2646 3 006

Razem 28 209  39 015  44 582

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Statystyki SG, <www.strazgraniczna.
pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-SG.html>, 2 kwietnia 2018 r.

Najbardziej zagrożonymi rejonami granicy państwowej są odcinki 
z Niemcami i Czechami, a na granicy zewnętrznej UE odcinek z Ukrainą. 

32  Zatrzymanych i ujawnionych w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości.
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Obywatelstwa osób zatrzymanych są w zasadzie niezmienne i dotyczą oby-
wateli Ukrainy, Rosji oraz Wietnamu i Białorusi.

W 2015 r. zidentyfi kowano przesunięcie się szlaku z Bałkanów Zachod-
nich również na terytorium Polski, kiedy to migranci z Czech i Słowacji 
byli przewożeni etapowo z okolic Krakowa do Niemiec i dalej przez Danię 
do Szwecji. W 2016 r. zjawisko to uległo wyciszeniu, jednak w drugiej 
połowie 2017 r. było znowu identyfi kowane. Należy dodać, że Polska nie 
jest traktowana przez cudzoziemców jako kraj atrakcyjny do ubiegania się 
o objęcie ochroną międzynarodową. 

Niewielka liczba cudzoziemców, w porównaniu do państw członkow-
skich UE, złożyła w Polsce wnioski o nadanie statusu uchodźcy/objęcie 
ochroną międzynarodową, co przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Tabela 5
Ochrona międzynarodowa w Polsce

Ochrona międzynarodowa 2016 r. 2017 r.

Liczba złożonych wniosków: 4480 1987

             w tym w Terespolu 2827 627

Liczba osób objętych wnioskami 11 274 4430

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dane statystyczne dotyczące wnio-
sków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP, <https://danepubliczne.gov.
pl/dataset/dane-statystyczne-dotyczace-wnioskow-u-udzielenie-ochrony-miedzy-
narodowej-w-rp>, 2 kwietnia 2018 r.

Powyższe informacje dotyczyły głównie obywateli Rosji, Ukrainy i Ta-
dżykistanu. W ostatnim roku widać w związku z tym wyraźną tendencję 
spadkową, co wynika też z tego, że Polska jest pierwszym krajem bez-
piecznym na obszarze stosowania procedur konwencji dublińskich. Tym 
samym jest odpowiedzialna za rozpatrzenie wniosku, jak również wzięcie 
odpowiedzialności za cudzoziemców, którzy po złożeniu wniosku migrują 
do innych krajów UE. 

Takie zjawisko jest obserwowane wśród obywateli Rosji (narodowości 
głównie czeczeńskiej), którzy wnoszą o udzielenie ochrony międzynarodo-
wej w polsko-białoruskim przejściu granicznym w Terespolu, a następnie 
wyjeżdżają z Polski do Austrii i Niemiec w celu połączenia z rodziną. Na-
stępnie tam powtórnie składają wnioski o udzielenie azylu, w wyniku cze-
go są przekazywani do Polski, gdzie powinni oczekiwać do czasu otrzyma-
nia decyzji ostatecznej w sprawie przyznania ochrony międzynarodowej.

Rejon odpowiedzialności służbowej Śląskiego Oddziału Straży 
Granicznej (województwo śląskie i opolskie)

Sytuacja na południu Polski właściwie odpowiadała charakterowi mi-
gracji w całej Polsce na tle państw członkowskich UE. W związku z tym 
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nielegalna migracja miała charakter tranzytowy, na co wpływało usytu-
owanie oddziału na przecięciu dwóch głównych europejskich korytarzy 
transportowych:

 — E40 prowadzący ze wschodu na zachód Europy: Berlin/Drezno — 
Kijów (autostrada A4 [E40], linie kolejowe E30 i C-E30),
 — E75  prowadzący z północy na południe Europy: Gdańsk — Żylina/
Wiedeń (autostrada A1, drogi S52 [E75] i S69, linie kolejowe E65 
i C-E65).
Dodatkowy wpływ ma dostępność tanich połączeń lotniczych non-

-Schengen (Wielka Brytania, Ukraina i Gruzja) w Międzynarodowym Porcie 
Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. 

Oprócz zdarzeń powiązanych z tranzytem przez teren ŚOSG (wojewódz-
two opolskie i śląskie) należy stwierdzić, że ten teren jest również najważ-
niejszym regionem przemysłowym w Polsce z licznymi strefami ekonomicz-
nymi. Jest to obszar gęsto zaludniony, zwłaszcza województwo śląskie 33, 
zaś do głównych skupisk ludzkich należy Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia 34 o znaczeniu europejskim, a także częstochowska, rybnicka 
i bielska o znaczeniu krajowym.

Liczbę oraz strukturę wykryć cudzoziemców przez ŚOSG w poszczegól-
nych latach ilustruje poniższa tabela.

Tabela 6
 Liczba oraz struktura wykryć cudzoziemców w ŚOSG

Rodzaj wykrycia 2015 r. 2016 r. 2017 r.

Przekroczenie granicy RP: 447 629 670

              na kierunku do Polski 428 616 664

              na kierunku z Polski 19 13 6

Nielegalny pobyt 335 442 507

Nielegalne wykonywanie pracy 181 244 305

Razem 963 1315 1482

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ŚOSG

Główne zagrożenia migracyjne identyfi kowane na koniec 2017 r. w te-
rytorialnym zasięgu ŚOSG to:

 — nielegalne przekroczenia granicy w celu migracyjnym. W skali 
całej SG zagrożenie w ŚOSG jest oceniane jako średnie i kształtowane 

33  Najwyższy w kraju wskaźnik gęstości zaludnienia to 376 osoby na km2; 
zob. Struktura demografi czna, <http://www.slaskie.pl/content/struktura-demo-
grafi czna>, 2 kwietnia 2018 r.

34  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r.; zob. roz-
porządzenie Rady Ministrów z 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w wo-
jewództwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłę-
biowska Metropolia” (DzU z 2017 r., poz. 1290).
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głównie przez obywateli Ukrainy, którzy na podstawie polskich wiz dłu-
goterminowych wydanych w celu podjęcia pracy w Polsce tej pracy nie 
podejmują, lecz udają się do Czech czy Niemiec i tam pracują. W trakcie 
powrotu na Ukrainę przez Polskę ujawniani są w związku ze stwierdze-
niem wyłudzenia tej wizy lub w związku z wykorzystaniem jej w celu 
innym niż deklarowany,
 — przestępstwa przeciwko dokumentom łącznie z wyłudzaniem wiz. 
Zagrożenie w zasadzie wynikające z poprzedniego i ściśle z nim powią-
zane, które oceniane jest na poziomie średnim. Ułatwienia w dostępie 
do rynku pracy w Polsce, m.in. dla obywateli Ukrainy, oraz uprosz-
czone procedury uzyskania wizy powodują, że okoliczności wyjazdu 
podawane przez cudzoziemca już w trakcie aplikowania o polską wizę 
są niezgodne ze stanem faktycznym. W trakcie pobytu na terytorium 
Polski, w trakcie kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariusza SG, 
w wyniku analizy przedstawianych dokumentów, weryfi kacji okolicz-
ności aplikowania o wizę oraz warunków pobytu, stwierdzane jest 
przestępstwo polegające na wyłudzeniu wizy, która w konkretnych 
okolicznościach nie byłaby wydana,
 — nadużywanie procedur związanych z udzielaniem ochrony mię-
dzynarodowej w RP. Zjawisko tożsame z opisanym w części dotyczącej 
Polski. Oceniane jest na poziomie niskim, a polega na wykorzystaniu 
przez obywateli Rosji możliwości wjazdu do Polski (najczęściej w przej-
ściu granicznym w Terespolu poprzez złożenie wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej). Następnie cudzoziemcy udają się na połu-
dnie Europy (Austria) w celu połączenia z rodziną. Poważnym powodem 
są również lepsze warunki socjalne oferowane aplikującym o azyl,
 — handel ludźmi. Ryzyko oceniane na poziomie średnim. Zjawisko objęte 
jest stałym monitorowaniem przez funkcjonariuszy SG. Sprawdzany 
był proceder, czy prowadzona działalność posiada znamiona handlu 
ludźmi. Ustalono na terenie Opolszczyzny, że trzech obywateli Bułgarii 
oraz dwie Polki zajmują się organizowaniem przydrożnej prostytucji. 
Prowadzone czynności służbowe w ramach wyżej wymienionej sprawy 
zmierzały do ustalenia, czy prowadzona działalność przez wymienione 
osoby posiada znamiona handlu ludźmi. Sprawę zakończono, gdyż nie 
potwierdziły się znamiona handlu ludźmi,
 — nadużycia w obszarze zatrudnienia cudzoziemców na terytorium 
RP. Ze względu na stopień zurbanizowania teren ŚOSG jest obszarem 
przyciągającym, tzn. generującym potencjalny wzrost tego zjawiska. 
W skali SG oceniane jest na poziomie średnim. Większość przypadków 
wykrywana jest u obywateli Ukrainy i polega przede wszystkim na wy-
konywaniu pracy bez zezwolenia oraz pracy na innych warunkach niż 
określone w zezwoleniu na pracę. Należy zaznaczyć, że w ostatnich la-
tach praktycznie czterokrotnie wzrosła liczba wydanych dokumentów 
uprawniających cudzoziemców do wykonywania pracy. Poniżej za-
mieszczono dane ukazujące dynamiczny wzrost wydanych doku-
mentów uprawniających cudzoziemców do wykonywania pracy w la-
tach 2015–2017.
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Tabela 7
Liczba wydanych dokumentów uprawniających cudzoziemców do wykonywania pracy 

w latach 2015–2017 (województwo opolskie i śląskie)

2015 r. 2016 r. 2017 r.

Województwo śląskie

Zarejestrowane oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania 
pracy

34 349 85 694 152 23 605

Wydane cudzoziemcom zezwo-
lenia na pracę 2003 7175 23 160

Województwo opolskie

Zarejestrowane oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania 
pracy

14 744 23 812 38 060

Wydane cudzoziemcom zezwo-
lenia na pracę 1218 2794 5798

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej, Cudzoziemcy pracujący w Polsce — statystyki, <https://www.mpips.
gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/>, 20 marca 
2018 r.

Jak już wskazywano wcześniej, zarówno w obszarze oświadczeń, jak i ze-
zwoleń dominowali obywatele Ukrainy, a następnie w kolejności byli Bia-
łorusini. Trzecią nację w przypadku oświadczeń stanowili Mołdawianie, 
a w odniesieniu do zezwoleń Nepalczycy. Oprócz tego, wg danych GUS-u, 
na terenie dwóch województw prowadzi działalność ponad 569 000 pod-
miotów gospodarczych (są to głównie osoby fi zyczne oraz spółki prawa 
handlowego i cywilnego). Biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost zapotrze-
bowania na pracowników zza wschodniej granicy oraz coraz lepszą ko-
niunkturę gospodarczą, SG dostrzega skalę problemu związanego z wyko-
nywaniem pracy przez cudzoziemców niezgodnie z przepisami. Od kilku 
lat priorytetowym działaniem jednostek SG na terytorium kraju jest spra-
wowanie kontroli nad wykonywaniem pracy, powierzaniem wykonywania 
pracy oraz prowadzeniem działalności gospodarczej przez cudzoziemców,

 — zawieranie fi kcyjnych związków małżeńskich. Poziom ryzyka z tym 
związanego jest oceniany na poziomie niskim. Ogółem w całym 2017 r. 
zawarto lub umiejscowiono we właściwym urzędzie stanu cywilnego 
województwa śląskiego i opolskiego blisko 900 związków binacjonal-
nych (wielkość ta od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie), 
 — podejmowanie fi kcyjnej nauki. Podobnie do poprzedniego zagrożenia 
podejmowanie fi kcyjnej nauki przez cudzoziemców w Polsce jest oce-
niane na poziomie niskim. Obserwowane jest zjawisko uzyskiwania 
polskich wiz długoterminowych przez cudzoziemców, którzy w efekcie 
tej nauki nie podejmują. Od kilku lat na terenie ŚOSG obserwowany 
jest stały wzrost liczby studentów, szczególnie w głównych ośrodkach 
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akademickich, czyli w Katowicach i Opolu, ale także w Dąbrowie Gór-
niczej i Częstochowie.

Wybrane działania wyszkolonych funkcjonariuszy pionu 
cudzoziemskiego Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w reakcji 

na zmieniającą się sytuację migracyjną

Szkolenie podmiotów zewnętrznych

Funkcjonariusze ŚOSG, w związku ze zmianami legislacyjnymi w usta-
wie o cudzoziemcach oraz ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, prowadzili szkolenia dla podmiotów zewnętrznych. Głównymi 
odbiorcami szkoleń związanych z zagadnieniem nielegalnej migracji byli 
funkcjonariusze Policji, natomiast szkoleń wprowadzających w kwestie 
nielegalnego zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP byli pracow-
nicy powiatowych urzędów pracy. Dane za lata 2016–2017 przedstawiono 
w poniższej tabeli.

Tabela 8
Liczba osób przeszkolonych przez funkcjonariuszy ŚOSG z uwzględnieniem podziału 

na obszary szkoleniowe

2015 r. 2016 r.

Liczba przeszkolonych osób

Funkcjonariusze 1351 415

Pracownicy cywilni 315 105

Przeszkoleni w podziale na tematykę

Nielegalna migracja 1616 435

Zatrudnianie cudzoziemców 50 85

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ŚOSG

Z uwagi na potrzebę pogłębienia wspomnianej tematyki (dotyczącej po-
stępowania administracyjnego wobec cudzoziemców) w 2015 r. przepro-
wadzono cykl szkoleń dla policjantów z garnizonu śląskiego, co obrazuje 
poniższa tabela 35.

35  Dane ŚOSG.
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Tabela 9
Szkolenia policjantów z postępowań administracyjnych prowadzonych wobec cudzoziemców

Lp. Data Miejsce Szkolący Jednostka Policji Liczba 
uczestników

1. 27.01.2015 r. 
Obiekt SG w Ra-
ciborzu

Funkcjonariu-
sze SG Wydział 
do Spraw Cu-
dzoziemców

KPP w Wodzisławiu 
Śląskim, Rybniku, 
Wydział Konwojowy 
KWP w Katowicach

13

2. 17.02.2015 r. 20

3. 29.01.2015 r. 
Sala wykładowa 
KMP  w Często-
chowie

Funkcjonariu-
sze placówki 
SG  w Katowi-
cach-Pyrzowi-
cach

KPP w Kłobucku, 
Lublińcu, Myszkowie, 
KMP w Częstochowie

25

4. 25.02.2015 r. 29

5. 29.01.2015 r. 
Siedziba jednostki 
Samodzielnego 
Pododdziału 
Prewencji Policji 
w Częstochowie

Funkcjonariu-
sze placówki 
SG w Katowi-
cach-Pyrzowi-
cach

Samodzielny Podod-
dział Prewencji Policji 
w Częstochowie

48

6. 26.02.2015 r. 42

7. 19.02.2015 r.
Sala wykładowa 
KMP  w Bielsku-
-Białej

Funkcjonariu-
sze placówki 
SG w Bielsku-
-Białej

KPP w Cieszynie, 
Żywcu, Pszczynie, 
KMP w Bielsku-
-Białej, KP w Wiśle, 
Pawłowicach, Zebrzy-
dowicach, Skoczowie

33

8. 19.03.2015 r. 31

9. 17.02.2015 r.
Siedziba KPP 
w Jastrzębiu-
-Zdroju

KPP w Jastrzębiu-
-Zdroju 13

10. 16.02.2015 r.

Siedziba Komi-
sariatu Autostra-
dowego Policji 
w Gliwicach

Funkcjonariu-
sze SG Wydzia-
łu do Spraw 
Cudzoziemców 
w Raciborzu

Komisariat Autostra-
dowy Policji w Gliwi-
cach 46

11. 28.01.2015 r.
Sala wykłado-
wa Wydziału 
Konwojowego 
i Policji Sądowej 
KWP w Katowi-
cach znajdująca 
się na terenie 
Oddziału Prewen-
cji Policji w Kato-
wicach 

Funkcjonariu-
sze placówki 
SG w Rudzie 
Śląskiej przy 
udziale funk-
cjonariuszy 
z placówki SG    
w Katowicach-
-Pyrzowicach

Wydziały KWP w Ka-
towicach 28

12. 29.01.2015 r. 28

13. 19.02.2015 r. 27

14. 20.02.2015 r. 34
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15. 20.02.2015 r.
Sala wykładowa 
Oddziału Prewen-
cji Policji w Kato-
wicach

Funkcjonariu-
sze placówki 
SG w Rudzie 
Śląskiej 

I Kompa-
nia 

Oddział 
Prewencji 
Policji 
w Kato-
wicach

63

16. 26.02.2015 r. II Kompa-
nia 52

17. 23.02.0215 r. III Kompa-
nia 59

18. 24.02.2015 r. IV Kom-
pania 69

19. 25.02.2015 r. V Kompa-
nia 56

20. 17.02.2015 r. VI Kom-
pania 67

21. 26.02.2015 r.
Kompania 
Wzmoc-
nienia 

34

Razem 817

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ŚOSG

Kontrola legalności pobytu i kontrola legalności zatrudnienia

Częściowe efekty podejmowania czynności kontrolnych przez wyszko-
lonych funkcjonariuszy pionu cudzoziemskiego przedstawiono w tabeli 
nr 4, jednak nie obejmuje ona naruszających przepisy pracodawców czy 
stwierdzonych naruszeń przez cudzoziemców nieobecnych w trakcie kon-
troli, a którzy w wyniku podejmowanych czynności służbowych są również 
pociągani do odpowiedzialności (niekiedy ze znacznym przesunięciem cza-
sowym). 

Poniżej, celem wskazania skali obciążenia, zobrazowano ilość kontroli 
w poszczególnych obszarach. Należy zaznaczyć, że gros z tych przedsię-
wzięć dotyczy dużych podmiotów gospodarczych (w tym agencji pośredni-
ctwa pracy) i jest realizowany na podstawie wyników prowadzonego roz-
poznania migracyjnego. Dopiero spojrzenie z tej perspektywy przedstawia 
rzeczywiste obciążenie i potrzebę podejmowania tych przedsięwzięć przez 
odpowiednio wykwalifi kowanych funkcjonariuszy.



164 Adam Jopek Nr 3(131)

Tabela 10
 Liczba kontroli legalności pobytu i zatrudnienia w latach 2015–2017

Rodzaj kontroli 2015 r. 2016 r. 2017 r.

Kontrola legalności pobytu 640 751 873

Kontrola legalności 
zatrudnienia 225 257 315

Razem 865 1008 1188

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ŚOSG

Podsumowanie

Przedstawiony  w niniejszym artykule proces edukacyjny funkcjonariu-
szy pionu cudzoziemskiego ŚOSG celowo został zestawiony z dynamicznie 
zmieniającym się środowiskiem migracyjnym i prawnym. Takie zestawie-
nie pokazuje, jak ważna jest ciągłość procesu edukacyjnego w związku 
z ilością oraz dynamiką zmian prawnych i środowiskowych w odniesieniu 
do konfrontacji tak zdobytej wiedzy do podejmowanych czynności kon-
trolnych w praktyce. Konieczne jest również sprawne funkcjonowanie 
elementu informacji zwrotnej od praktyków do ośrodków szkolenia SG, 
jak i wykorzystanie tak zweryfi kowanej wiedzy w ramach doskonalenia 
lokalnego (realizowanego na poziomie oddziału) i cyklicznych warsztatów 
(przede wszystkim odnoszących się do szeroko rozumianej kontroli legal-
ności zatrudnienia).

Ukazana sytuacja migracyjna w ŚOSG, na tle sytuacji w Polsce i Eu-
ropie, z jednej strony pokazuje ruchy migracyjne, wzajemne zależności 
(w tym realne i potencjalne zagrożenia), natomiast z drugiej strony wska-
zuje potrzebę ciągłego przygotowywania się do efektywnego podejmowa-
nia działań (również poza granicami kraju). Mimo że obecnie Polska nie 
jest krajem docelowym dla głównych grup cudzoziemców identyfi kowa-
nych z tzw. kryzysem migracyjnym, to już teraz wymaga przygotowania 
się do konsekwencji potencjalnych ruchów wtórnych. W związku z tym, 
aby ŚOSG stanowił silne ogniwo w ramach formacji, ale też w całym sy-
stemie bezpieczeństwa państwa, musi umiejętnie łączyć element edukacji 
z praktyką (szczególnie w przypadku funkcjonującego w tak zmiennym 
środowisku pionu cudzoziemskiego).
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Streszczenie: Artykuł stanowi pró-
bę przybliżenia czytelnikowi przygo-
towania się, zwłaszcza Śląskiego Od-
działu Straży Granicznej (dalej jako: 
ŚOSG), do intensywnej realizacji za-
dań w szeroko rozumianym obszarze 
migracyjnym. W jego treści odniesiono 
się do wdrożonego w Straży Granicz-
nej systemu szkolenia oraz zwróco-
no uwagę na jego aspekt praktyczny, 
w tym na rozwiązania funkcjonujące 
w ŚOSG. Opisano najważniejsze regu-
lacje prawne, również niektóre z tych 
o charakterze wewnętrznym, które de-
terminują przygotowania pionu cudzo-
ziemskiego formacji do samodzielnej 
realizacji zadań z obszaru migracyj-
nego. Ukazano zmiany organizacyj-
ne związane z wyodrębnieniem pionu 
dedykowanego do koordynacji i reali-
zacji zadań w obszarze migracyjnym. 
Biorąc pod uwagę, że proces eduka-
cyjny był determinowany dynamicznie 
zmieniającą się sytuacją migracyjną 
w Europie, dosyć szeroko odniesio-
no się do tego zagadnienia, zestawia-
jąc je z przedstawioną w tych samych 
przedziałach czasowych sytuacją mi-
gracyjną w Polsce, w tym w rejonie 
służbowej odpowiedzialności ŚOSG 
(województwo śląskie i opolskie). Jed-
nocześnie opisano aktualne zagrożenia 
migracyjne i efekty działań wyszkolo-
nych funkcjonariuszy pionu cudzo-
ziemskiego ŚOSG.

Keywords: Border Guard, the 
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migration, migration situation, illegal 
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Summary: The article is an attempt to bring 
the reader closer to the concept of the Pol-
ish Border Guard, in particular the Silesian 
Border Guard Regional Unit (hereinafter 
referred to as: SBGRU), taking preparatory 
measures to undertake intensifi ed task 
completion within the broadly defined 
fi eld of migration. The article refers to the 
training system implemented by the Polish 
Border Guard, focusing on its practical as-
pect including the solutions being applied 
and being in place in the SBGRU. The arti-
cle presents the most relevant regulations, 
including some regulations internal in na-
ture which determine preparatory meas-
ures undertaken by the Unit Foreigners’ 
Section, aimed at independent implemen-
tation of migration-related tasks. The ar-
ticle presents organizational changes re-
lated to isolating a Border Guard section 
dedicated to coordination and implemen-
tation of migration-related tasks. Bearing 
in mind the fact, that the training pro-
cess was determined by the dynamically 
changing migration situation in Europe, 
the issue was addressed very broadly. The 
migration situation in Europe was collat-
ed with the migration situation in Poland 
presented within the same time intervals, 
including the situation within the area 
of the SBGRU responsibility (the Opolskie 
Province and the Silesian Province). The 
article also presents the current migration 
threats and the effects of activities under-
taken by the trained offi cers of the For-
eigners’ Section of the SBGRU.




