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MAGDALENA PERKOWSKA 1

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WIARYGODNOŚCI 
DOKUMENTÓW JAKO JEDNA Z FORM DZIAŁALNOŚCI 

PRZESTĘPCZEJ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 2

Nieodzownym elementem świadczącym o obecności cudzoziemców w pań-
stwie jest ich przestępczość. Nie inaczej jest w przypadku Polski, gdzie 
osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego dopuszczają się zarówno 
przestępstw pospolitych, gospodarczych, jak i działają w zorganizowanych 
grupach przestępczych.

Z policyjnych danych statystycznych wynika, iż aktualnie cudzoziem-
cy popełniają przede wszystkim przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 
w komunikacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, 
z ustawy — Prawo własności przemysłowej oraz przestępstwa akcyzowe 3. 
Z danych tych wyłania się obraz przestępczości pospolitej cudzoziemców, 

1  Dr Magdalena Perkowska — adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego i Krymino-
logii, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zainte-
resowania naukowe obejmują zagadnienia przestępczości cudzoziemców, przestęp-
czości granicznej oraz nielegalnej migracji, a także wybrane zagadnienia szwajcar-
skiego prawa karnego. Jest autorką 57 publikacji naukowych, w tym 14 w języku 
angielskim oraz redaktorem 2 monografi i. Brała udział w 87 konferencjach nauko-
wych, w tym w 50 był to aktywny udział z referatem. W 2014 r. otrzymała stypen-
dium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnego młodego naukowca. 
Adres do korespondencji: <m.perkowska@uwb.edu.pl>.

2  Opracowanie naukowe przygotowane w ramach projektu: „SIC — Moduło-
wy wielozadaniowy System Identyfi kacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy 
ryzyka ofi ar przestępstwa handlu ludźmi” DOBR-BIO4/055/13127/2013 fi nanso-
wanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

3  Potwierdzają to wyniki badań przedstawione w następujących publikacjach: 
W. Klaus, Integracja — marginalizacja — kryminalizacja, czyli o przestępczości 
cudzoziemców w Polsce, „Archiwum Kryminologii” 2011, t. XXXII, s. 83; K. La-
skowska, Przestępczość cudzoziemców w Polsce w latach 1989–2007 w świetle 
statystyk policyjnych — skala, dynamika, prognozy zagrożeń po wejściu do strefy 
Schengen [w:] M. Zdanowicz  (red.), Polska w Schengen, Białystok 2009, s. 241; 
I. Rzeplińska, J. Włodarczyk, Przestępczość cudzoziemców w Polsce — na pod-
stawie policyjnych statystyk przestępczości [w:] W. Klaus, K. Laskowska, I. Rze-
plińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne 
i praktyczne, Warszawa 2017, s. 21.
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który w ostatnich trzydziestu latach ewoluował w niewielkim zakresie 4. 
Odsetek podejrzanych cudzoziemców w Polsce nigdy nie był znaczący. 
W latach 90. XX w. cudzoziemcy stanowili nie więcej niż 2% 5 podejrza-
nych, natomiast w XXI w. około 0,5% 6.

Istotnym obszarem aktywności przestępczej cudzoziemców jest prze-
stępczość graniczna. Zgodnie z danymi Straży Granicznej oraz Służ-
by Celnej 7 cudzoziemcy dopuszczają się przede wszystkim przestępstw 
przemytniczych, przekroczenia granicy państwa wbrew przepisom, prze-
stępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, a także przestępstw ko-
rupcyjnych towarzyszących nielegalnemu przemieszczaniu przez granice 
osób i towarów.

Z informacji organów ścigania, a także analiz kryminologicznych 8 wy-
nika, iż przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów stanowią 
istotny obszar aktywności kryminalnej cudzoziemców. Stąd też proble-
mem badawczym niniejszego opracowania uczyniono pytanie — w jaki 
sposób kształtowała się struktura i dynamika przestępczości przeciwko 
wiarygodności dokumentów z udziałem cudzoziemców w Polsce po roku 
2004?

Przeprowadzone badania oparto na dwóch głównych metodach ba-
dawczych, tj. metodzie analizy statystyk oraz metodzie analizy akt spraw 
karnych. Za pomocniczą przyjęto metodę analizy literatury przedmiotu. 
Metodę statystyczną oparto na analizie statystyk kryminalnych Komen-
dy Głównej Policji oraz Komendy Głównej Straży Granicznej. Pozwoliło 
to na realizację badań deskryptywnych w zakresie opisu fenomenu zjawi-
ska. Ponadto przeprowadzono analizę polityki kryminalnej wobec tej grupy 
sprawców, opierając się na danych Ministerstwa Sprawiedliwości. Badania 
zrealizowane na podstawie analizy akt spraw karnych pozwoliły na uka-
zanie szczegółów modus operandi sprawców w zakresie przestępstw prze-
ciwko wiarygodności dokumentów, szczególnie w obszarze przestępczości 
granicznej.

4  Kryminalizacja prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwo-
ści lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a k.k.) spowodowała wzrost 
liczby podejrzanych cudzoziemców w Polsce w latach 2001–2002. Automatyczny 
wzrost liczby podejrzanych wpłynął na zmianę struktury przestępstw najczęściej 
popełnianych przez cudzoziemców w Polsce. Por. M. Perkowska, Przestępczość 
graniczna cudzoziemców, Warszawa 2013, s. 37.

5  M. Perkowska, Przestępczość graniczna…, wyd. cyt., s. 47.  
6  I. Rzeplińska, J. Włodarczyk, Przestępczość cudzoziemców…, wyd. cyt., 

s. 21.
7  Aktualnie Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z ustawą z 16 listopa-

da 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2016 r., poz. 1947 ze zm.).  
8  W. Klaus, Integracja — marginalizacja — kryminalizacja…, wyd. cyt., s. 83; 

K. Laskowska, Przestępczość cudzoziemców…, wyd. cyt., s. 241; M. Perkowska, 
Przestępczość graniczna…, wyd. cyt., s. 41; I. Rzeplińska, J. Włodarczyk, Prze-
stępczość cudzoziemców…, wyd. cyt., s. 22.
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Dokumentem zgodnie z art. 115 § 14 k.k. 9 jest każdy przedmiot lub 
inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, 
albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, sto-
sunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. 

Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów zostały stypizo-
wane w rozdziale XXXIV kodeksu karnego i należą do nich: podrobienie 
lub przerobienie dokumentu, a także posłużenie się takim dokumentem 
(art. 270 k.k.), poświadczenie nieprawdy w dokumencie (art. 271 k.k.), wy-
łudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie (art. 272 k.k.) i użycie 
takiego dokumentu (art. 273 k.k.), zbycie dokumentu tożsamości (art. 274 
k.k.), posługiwanie się, kradzież lub przywłaszczenie dokumentu innej 
osoby (art. 275 k.k.), zniszczenie lub ukrycie dokumentu (art. 276 k.k.). 
Od roku 2017 wprowadzono przestępstwa przeciwko wiarygodności fak-
tur (art. 270a, 271a k.k.). W rozdziale tym ujęto także czyny wymierzone 
przeciwko znakom granicznym 10 (art. 277 k.k.).

Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów na podstawie 
statystyki policyjnej

We wprowadzeniu wspomniano, iż przestępczość pospolita cudzoziem-
ców, rejestrowana przez Policję, nie jest zjawiskiem znaczącym. Jak wy-
nika z danych zaprezentowanych w tabeli 1 co roku rejestrowanych jest 
zaledwie kilka tysięcy podejrzanych cudzoziemców (przy ogólnej liczbie 
ok. 500 000 podejrzanych w Polsce). Zarejestrowany wzrost liczby podej-
rzanych cudzoziemców w roku 2013 w największej mierze był spowodowa-
ny zmianą systemu statystycznego Policji z Policyjnego Systemu Statystyki 
Przestępczości TEMIDA na Krajowy System Informacyjny Policji (dalej jako 
KSIP), jak też wzrost liczby podejrzanych wynikał z faktu, że sposoby gro-
madzenia danych przez systemy TEMIDA i KSIP w zakresie obywatelstwa 
podejrzanych są różne 11.

9  Ustawa z  6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (DzU z 1997 r., nr 88 poz. 553 
ze zm); dalej jako k.k.

10  Warto wskazać, iż „znaki graniczne mają podobną moc dowodową jak do-
kumenty i stanowią jeden ze środków ochrony praw majątkowych, zapobiegając 
niepewności stanu prawnego”. W. Wróbel [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część 
szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117–277 k.k., wyd. IV, wersja LEX online 
2013. 

11  „Z dniem 31 stycznia 2013 r. mocą Zarządzenia nr 5 Komendanta Głów-
nego Policji z dn. 31 stycznia 2013 r. zostało uchylone zarządzenie nr 350 
i funkcję źródła informacji o charakterze statystycznym za czas od 1 stycznia 
2013 r. przejął System Analityczny umożliwiający generowanie danych na pod-
stawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego Policji, gdzie w przypadku 
przestępstwa wykrytego i rejestracji informacji o podejrzanym pole z informacją 
o obywatelstwie musi zostać wypełnione w każdym przypadku” — informacja 
dotycząca rejestrowania danych o przestępczości cudzoziemców przygotowana 
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Tabela 1
Cudzoziemcy podejrzani w Polsce w latach 2004–2015

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Podejrzani 
cudzoziemcy 3879 3155 2491 2310 2143 2039 2326 2242 2152 3539 3488 3496

Cudzoziemcy 
podejrzani
o przestępstwa 
przeciwko 
wiarygodności 
dokumentów 

303 317 331 249 135 164 216 230 241 318 401 422

% 8 10 13 11 6 8 9 10 11 9 11 12

Źródło: Komenda Główna Policji  

W analizowanym okresie 2004–2015 cudzoziemcy podejrzani o prze-
stępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów stanowili od 6% do 12% 
wszystkich podejrzanych cudzoziemców (tabela 2). Nie był to wielki od-
setek, ale była to druga co do wielkości grupa czynów, jakich dopuścili 
się cudzoziemcy w naszym kraju 12. Dynamika zmiany liczby podejrzanych 
wykazywała tendencję spadkową w latach 2007–2009, natomiast od roku 
2010 utrzymywała się stała tendencja wzrostowa.

Tabela 2
Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów 

w latach 2004–2015

Kwalifi kacja 
prawna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Art. 270 k.k. 288 292 321 243 130 153 180 211 231 287 382 384

Art. 271 k.k. 1 1     1 4 1 2 2 1

Art. 272 k.k. 7 8 4  4 5 8 2 2 8 4 12

Art. 273 k.k. 1 4 3 1   19 8  2 1 1

Art. 274 k.k. 0     1    0 0 1

Art. 275 k.k. 1 2 1 3  2 3 3 5 14 8 9

Art. 276 k.k. 5 10 2 2 1 3 5 2 2 5 4 3

Razem 303 317 331 249 135 164 216 230 241 318 401 422

Źródło: Komenda Główna Policji  

przez Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Wydział Obsługi In-
formacyjnej z 3 sierpnia 2015 r.

12  Najwięcej podejrzanych co roku stanowią cudzoziemcy podejrzani o po-
pełnienie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a w tej grupie 
najczęściej popełniany jest czyn w postaci prowadzenia pojazdu w stanie nie-
trzeźwości — art. 178a k.k. I. Rzeplińska, J. Włodarczyk, Przestępczość cudzo-
ziemców…, wyd. cyt., s. 22.  
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Analizując strukturę czynów, należy stwierdzić, iż zachowaniem dominu-
jącym jest czyn określony w art. 270 k.k. Przestępstwo z art. 270 k.k. jest 
zachowaniem wieloczynowym, gdyż popełnić je można, dokonując podrobie-
nia dokumentu, przerobienia dokumentu, a także poprzez posługiwanie się 
podrobionym lub przerobionym dokumentem. W praktyce częściej mamy 
do czynienia z posługiwaniem się dokumentem podrobionym lub przerobio-
nym niż z jego podrobieniem lub przerobieniem. Wynika to z faktu, iż trud-
ne jest wykazanie, że sprawca podrobił lub przerobił dokument, którym 
się posługiwał. Bywa też, że cudzoziemcy nabywają fałszywe dokumenty 
od osób trzecich. Jeśli już mamy do czynienia z ingerencją w dokumenty, 
to częściej sprawcy przerabiają oryginalne dokumenty (tj. nadają im inną 
treść niż pierwotnie posiadały) niż dokonują ich podrobienia, tj. sporządze-
nia takiego zapisu informacji, któremu nadaje się pozory autentyczności, 
w szczególności zaś pozór, iż pochodzi od określonego wystawcy 13.

Kolejnym zachowaniem, ale występującym już znacznie rzadziej, było 
wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie (art. 272 k.k.). Po-
lega ono na wprowadzeniu w błąd funkcjonariusza publicznego poprzez 
podanie nieprawdziwych informacji lub fałszywych dokumentów będących 
podstawą wystawienia dokumentu. W ten sposób sprawca uzyskuje orygi-
nalny dokument, ale poświadczający nieprawdę.  

Czynem, którego dopuszczali się cudzoziemcy w analizowanym okresie 
było też posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej 
osoby oraz niszczenie lub ukrywanie dokumentów. 

Dane statystyczne nie dostarczają jednak informacji o okolicznościach, 
w jakich cudzoziemcy dopuszczają się przestępstw przeciwko wiarygodności 
dokumentów. W literaturze kryminologicznej można znaleźć omówienie takich 
zachowań. Sytuacjami tego typu są m.in. procedury legalizacji pobytu w Pol-
sce 14. Jako przykład można wskazać abolicję dla cudzoziemców nielegalnie 
przebywających w Polsce, która obowiązywała w 2012 r. Podczas abolicji wy-
dano znaczną liczbę decyzji negatywnych tzw. migrantom abolicyjnym (głów-
nie obywatelom Pakistanu i Bangladeszu), którzy przedkładali wnioski lub do-
kumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje 15.

Obserwowane były także próby wyłudzania na dużą skalę zezwoleń na za-
mieszkanie na czas oznaczony przez obywateli państw byłego ZSRR. Podstawą 
uzyskania takiego zezwolenia jest wykazanie przez osobę aplikującą polskiego 
pochodzenia, co następowało poprzez przedłożenie dokumentów wydanych 
przez polskie lub byłego ZSRR władze państwowe lub kościelne. Proceder 
polegał najczęściej na fałszowaniu świadectw urodzenia w zakresie narodo-
wości wstępnych i przedkładaniu ich w ramach procedury „Karta Polaka” 16.

13  W. Wróbel [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny…, wyd. cyt. 
14  Por. M. Szulecka, Przejawy nielegalnej migracji w Polsce, „Archiwum Kry-

minologii” 2016, Tom XXXVIII, s. 243, 245. 
15  Urząd ds. Cudzoziemców, Abolicja 2012 w liczbach, Warszawa 2013, s. 9; 

M. Perkowska, Prawne i kryminologiczne aspekty abolicji dla cudzoziemców, 
„Państwo i Prawo” 2015, nr 4, s. 33–49.

16  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Raport o stanie bezpieczeństwa w Pol-
sce w 2013 r., Warszawa 2014, s. 113.
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Wewnątrz kraju Policja ujawniała przypadki wyłudzania dokumen-
tów, w tym wiz polskich lub wiz Schengen. Obciążenie pracą konsulatów, 
szczególnie tych na Ukrainie, powoduje, iż rzetelna weryfi kacja każdego 
wniosku i dokumentów pomocniczych (które poświadczają nieprawdę 
lub zostały sfałszowane) jest po prostu niemożliwa. Dotyczy to zwłaszcza 
Ukrainy. W ten sposób wydanie wizy na podstawie dokumentów 
potwierdzających nieprawdę lub sfałszowanych dokumentów stanowi za-
legalizowanie nielegalnej migracji jeszcze w momencie, kiedy cudzoziemiec 
przebywa w swoim kraju pochodzenia 17.

Tabela 3
Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów 

w latach 2004–2015 według obywatelstwa

Państwo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Armenia 21 22 12 3 4 0 2 2 5 3 1 4

Białoruś 73 109 130 132 57 40 53 96 67 60 35 35

Bułgaria 11 11 4 1 5 0 0 0 0 6 9 4

Czechy 2 2 4 4 0 1 1 1 0 1 1 3

Litwa 3 8 2 3 3 7 5 15 5 8 8 9

Mołdawia 9 3 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0

Niemcy 16 12 17 4 4 2 10 3 5 7 10 8

Rosja 17 16 18 19 10 23 35 26 17 41 44 22

Rumunia 3 3 3 0 0 2 3 5 3 12 17 19

Ukraina 76 82 97 62 33 60 80 59 118 147 245 291

Wietnam 0 9 5 3 2 4 1 0 1 3 3 0

Pozostałe 72 40 35 15 17 25 25 22 20 30 28 27

Źródło: Komenda Główna Policji  

Dane statystyczne dotyczące obywatelstwa sprawców zawarte w tabe-
li 3 pozwalają na stwierdzenie, iż najwięcej podejrzanych o przestępstwa 
przeciwko wiarygodności dokumentów w latach 2004–2015 stanowili oby-
watele Ukrainy (45%), Białorusi (30%) oraz Rosji (10%). Nie jest to za-
skoczeniem, gdyż obywatele tych państw stanowią największe populacje 
cudzoziemców w Polsce 18, a przez to dominują wśród podejrzanych cudzo-
ziemców. Wśród obywateli państw UE najwięcej podejrzanych stanowili 
kolejno obywatele: Niemiec, Litwy, Rumunii oraz Czech. Jednak ich liczby 
były nieporównywalnie mniejsze niż liczby podejrzanych obywateli państw 
wschodnich sąsiadów Polski. 

17  M. Szulecka, Przejawy nielegalnej migracji…, wyd. cyt., s. 245–246. 
18  Por. M. Anacka, Cudzoziemcy w Polsce (2003–2014). Podstawowe statystyki 

z komentarzem, opracowanie przechowywane w dokumentacji projektu „SIC — 
Modułowy wielozadaniowy System Identyfi kacji Cudzoziemców wraz z modułem 
analizy ryzyka ofi ar przestępstwa handlu ludźmi”, Zakład Kryminologii INP PAN.
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Obywatele Ukrainy stanowili największą grupę podejrzanych w anali-
zowanym okresie. Dynamika liczby podejrzanych wykazywała tendencję 
wzrostową. Duży wzrost liczby podejrzanych obywateli Ukrainy zanotowa-
no w roku 2012, co niewątpliwie wiązało się z obowiązującą w tym czasie 
abolicją dla cudzoziemców. Obywatele Ukrainy nie tylko złożyli najwięcej 
wniosków regularyzacyjnych, ale także stanowili czwartą co do wielkości 
grupę cudzoziemców, którym wydano decyzje odmowne również ze wzglę-
du na złożenie wniosku lub dokumentów zawierających nieprawdziwe 
dane osobowe lub fałszywe informacje 19. Kolejny istotny wzrost nastąpił 
w roku 2014, na co istotny wpływ miał konfl ikt rosyjsko-ukraiński i anek-
sja Krymu. Wydarzenia te spowodowały wzmożenie fali emigracji do Pol-
ski, zarówno w formie legalnej, jak i nielegalnej, co przełożyło się także 
na popełnianie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Ogólną 
tendencję spadkową wykazywała liczba podejrzanych obywateli Białorusi 
oraz Rosji. 

W ostatnich latach obserwowany był nowy trend dotyczący próby le-
galizacji przez obywateli państw trzecich pobytu na terytorium RP (głów-
nie obywateli Pakistanu i Indii), łączący w sobie elementy przestępczości 
zarówno granicznej, jak i postępowania sprzecznego z prawem na teryto-
rium RP. Cudzoziemiec przylatywał do Polski, posługując się sfałszowanym 
tytułem pobytowym jednego z krajów UE lub sfałszowaną wizą, ponadto 
do paszportów wbijane były fałszywe stemple świadczące o tym, że cudzo-
ziemiec przekroczył legalnie zewnętrzną granicę UE. Na podstawie tak przy-
gotowanych dokumentów oraz stosownych wniosków urzędowych cudzo-
ziemiec składał wniosek o zalegalizowanie pobytu na terytorium RP, a tym 
samym o wydanie dokumentu, na podstawie którego mógłby swobodnie 
przemieszczać się po Unii Europejskiej. W razie potrzeby organizowany był 
fi kcyjny meldunek lub fi kcyjna kariera zawodowa. Proceder dotyczył głów-
nie obywateli Pakistanu i Indii, którzy wyczerpali już wszystkie dostępne 
możliwości zalegalizowania pobytu na terytorium innego kraju UE. Z inicja-
tywy Europolu, przy współpracy służb granicznych Polski i Hiszpanii, doko-
nano rozbicia grup przestępczych zajmujących się tym procederem, a tym 
samym skutecznie wyeliminowano ten sposób działania cudzoziemców 20.

Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów jako forma 
przestępczości granicznej cudzoziemców 

Przestępczość graniczna to czyny zabronione, które związane są z prze-
mieszczaniem podmiotów i przedmiotów przez granicę państwową, bez 
względu na to, przeciwko jakiemu dobru prawem chronionemu są skie-
rowane 21. Do tej grupy zalicza się przede wszystkim szeroko rozumiany 

19  Urząd ds. Cudzoziemców, Abolicja 2012…, wyd. cyt., s. 9.
20  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Raport o stanie bezpie-

czeństwa w Polsce w 2015 roku, Warszawa 2017, s. 98.
21  M. Perkowska, Przestępczość graniczna…, wyd. cyt., s. 25. 
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przemyt, przekroczenie granicy wbrew przepisom, korupcję, przestępstwa 
skierowane przeciwko funkcjonariuszom granicznym oraz przestępstwa 
dotyczące wiarygodności dokumentów uprawniających do przekroczenia 
granicy.

Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów stanowiły istotny 
udział w skali przestępczości granicznej rejestrowanej przez Straż Granicz-
ną (tabela 4). Od roku 2010 liczba podejrzanych cudzoziemców o przestęp-
stwa przeciwko wiarygodności dokumentów stanowiła większość podejrza-
nych o przestępstwa graniczne. Poza rokiem 2012 liczba ta zmniejszała 
się. Na wzrost zachowań w roku 2012 miał wpływ konfl ikt rosyjsko-ukra-
iński, który spowodował falę imigracji z tego państwa do UE. Nie bez zna-
czenia była też postawa władz białoruskich, polegająca na zmniejszeniu 
skuteczności ścigania nielegalnej migracji na Białorusi. Służby tego pań-
stwa skupiały się na tych, którzy na Białoruś przyjeżdżali, a nie na tych, 
którzy ją opuszczali 22. Skutkowało to wzrostem liczby zatrzymanych nie-
legalnych migrantów przez polską Straż Graniczną na odcinku granicy 
z Białorusią, jak również na odcinku granicy litewsko-polskiej 23.

Tabela 4
Cudzoziemcy podejrzani o przestępstwa graniczne w Polsce w latach 2004–2013

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podejrzani 
cudzoziemcy 4415 4650 4619 3809 2483 3134 3534 3069 4160 3252

Cudzoziemcy 
podejrzani
o przestępstwa 
przeciwko 
wiarygodności 
dokumentów 

369 477 488 467 666 909 1425 1345 1732 1106

% 8 10 11 12 27 29 40 44 42 34

Źródło: Komenda Główna Straży Granicznej 

Struktura czynów przeciwko wiarygodności dokumentów (tabela 5) po-
pełnianych przez cudzoziemców wskazuje jednoznacznie, iż najwięcej za-
chowań stanowiły czyny penalizowane w art. 270 k.k. (67% podejrzanych). 
Drugim co do wielkości zachowaniem było wyłudzenie poświadczania nie-
prawdy w dokumencie (art. 272 k.k.) — 22% podejrzanych. Liczba podej-
rzanych na podstawie art. 270 k.k. wykazywała tendencję rosnącą w ana-
lizowanym okresie. Szczególnie duży wzrost odnotowano w roku 2012. 

22  MoS, Mniej szczelna granica polsko-białoruska, „Biuletyn Migracyjny” 
2012, nr 36, s. 1.  

23  M. Perkowska, Dynamika i struktura przestępczości granicznej cudzoziem-
ców w Polsce na podstawie danych statystycznych Komendy Głównej Straży Gra-
nicznej [w:] W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Integracja — marginali-
zacja — kryminalizacja…, wyd. cyt., s. 126. 
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Niewątpliwie miała na to wpływ dekryminalizacja przekroczenia granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom (uchylenie § 1 art. 264 k.k.) 24. 
W roku 2005 nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych podejrzanych cudzo-
ziemców na podstawie art. 270 k.k., co m.in. wynikało z faktu, iż do czasu 
obowiązywania art. 264 § 1 k.k. zachowania polegające na przekroczeniu 
granicy RP, posługując się np. przerobionym dokumentem, były kwalifi -
kowane na podstawie art. 264 § 1 w zb. z art. 270 § 1 k.k. Po dokonaniu 
dekryminalizacji zachowania te są kwalifi kowane wyłącznie na podstawie 
art. 270 § 1 k.k., zatem nadal pozostają kwalifi kowane jako przestęp-
stwa 25.

Tabela 5
Cudzoziemcy podejrzani o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku 

z przekraczaniem granicy państwowej w Polsce w latach 2004–2013

Kwalifi kacja 
prawna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

art. 270 k.k. 366 474 446 423 524 563 768 709 1007 715

art. 271–273 
k.k.* 3 3 9 20 108 309 - - - -

art. 271 k.k. - - - - - - 9 3 8 3

art. 272 k.k. - - - - - - 487 529 637 356

art. 273 k.k. - - - - - - 146 84 39 6

art. 275 k.k. 0 0 33 24 34 37 15 17 36 23

art. 276 k.k. 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3

* Dane w latach 2004–2009 zostały kumulatywnie udostępnione przez Straż Graniczną dla 
przestępstw określonych w art. 271, 272 i 273 k.k.

Źródło: Komenda Główna Straży Granicznej 

Analiza akt spraw karnych przeprowadzona w ramach projektu 26 po-
zwoliła na weryfi kację modus operandi sprawców. Wykazano, iż zacho-
wania kwalifi kowane na podstawie art. 270 k.k. to m.in. posługiwanie 
się paszportem zawierającym podrobione lub przerobione odciski stempli 
kontroli granicznej 27, czy też posługiwanie się przerobionym dokumentem 

24  M. Perkowska, Prawne i kryminologiczne aspekty dekryminalizacji prze-
stępstwa nielegalnego przekroczenia granicy [w:] S. Pikulski, M. Romańczuk-
-Grącka (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Olsztyn 2013, s. 505–515.

25  M. Perkowska, Dynamika i struktura…, wyd. cyt., s. 130–131. 
26  Projekt „SIC — Modułowy wielozadaniowy System Identyfi kacji Cudzo-

ziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofi ar przestępstwa handlu ludźmi” 
DOBR-BIO4/055/13127/2013 fi nansowany przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju.  

27  Por. T. Kling, Fałszerstwa dokumentów uprawniających do przekraczania 
granicy państwowej, „Problemy Ochrony Granic” 2008, nr 2, s. 49 i nast. Arty-
kuł ten zawiera także szczegółowe omówienie sposobów fałszowania dokumentów 
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paszportowym albo prawem jazdy. Przerobienie dokumentów tożsamości 
polegało głównie na wymianie fotografi i. Sprawcy posługiwali się także 
dokumentami należącymi do innej osoby 28. 

Tabela 6
Fałszerstwa dokumentów ujawnione przez Straż Graniczną w latach 2005–2013

Rok

Rodzaj fałszerstwa Rodzaj dokumentu
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2005 10 244 1729  - 12 207 521 147 96 1024  -

2006 27 75 1221  - 3 102 415 80 31 698  -

2007 11 84 761  - 1 87 332 108 33 297  -

2008 367 131 288  - 4 412 151 40 80 107  -

2009 214 328 131  - 6 265 245 22 55 92  -

2010 813 400 125 31 3 850 396 26 26 66 8

2011 903 474 101 34 12 939 389 39 51 102 3

2012 1277 400 127 84 33 1294 270 47 89 214 7

2013 1329 274 122 57 35 1351 216 78 42 127 3

Razem 4951 2410 4605 206 109 5507 2935 587 503 2727 21

* Terminologia oryginalna — chodzi o odcisk stempla kontroli granicznej.
Źródło: Komenda Główna Straży Granicznej 

Najczęściej podrabianym dokumentem była wiza, będąca integralną 
częścią paszportu (tabela 6). Same dokumenty paszportowe były coraz 
rzadziej podrabiane ze względu na coraz bardziej skomplikowane za-
bezpieczenia. Ich podrobienie generalnie jest zbyt drogie i nieopłacalne 
na czarnym rynku. Jak wskazuje Straż Graniczna, ujawnione fałszywe 
dokumenty cechowała coraz wyższa jakość. Do wykonywania falsyfi katów 
i przerabiania dokumentów używany był nowoczesny sprzęt poligrafi cz-
ny i komputerowy 29. Łatwiej było podrobić blankiet wizy, która wklejana 

uprawniających do przekraczania granicy państwowej. Także wskazuje K. Kosak-
-Burcon, Nielegalna — legalna migracji na granicy zewnętrznej strefy Schengen, 
„Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej” 2010, nr 3, s. 14–15. 

28  M. Perkowska, Charakterystyka przestępczości g ranicznej cudzoziemców 
w Polsce na podstawie wyników badań akt spraw karnych [w:] W. Klaus, K. La-
skowska, I. Rzeplińska (red.), Integracja — marginalizacja — kryminalizacja…, 
wyd. cyt., s. 214.  

29  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Raport o stanie bezpieczeństwa w Pol-
sce w 2013 roku, Warszawa 2014, s. 115.
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jest do oryginalnego paszportu. Nieskomplikowanym sposobem przera-
biania paszportów była wymiana zdjęcia, w tym w dokumentach, w któ-
rych zdjęcie było wklejane 30. Sprawcy posługiwali się także dokumentem 
należącym do innej osoby, stosując metodę look alike, czyli przekraczanie 
granicy wykorzystujące podobieństwo osoby z dokumentu, którym posłu-
giwał się cudzoziemiec 31. Jest to zachowanie kwalifi kowane na podstawie 
art. 275 k.k.

Dość licznie stosowane było przerabianie stempli w dokumentach (ta-
bela 6). Najczęściej dotyczyło to stempli kontroli granicznej, co związane 
było z okresem ważności wizy, który liczony jest od momentu pierwszego 
przekroczenia granicy. W celu „przedłużenia ważności” wizy sprawcy prze-
rabiali stemple kontroli granicznej. Stemple te były przerabiane również 
w innych celach, np. uzyskania zwrotu wyższych kosztów podróży służbo-
wej do Polski. W takiej sytuacji data stempla kontrolnego potwierdzającego 
wjazd do Polski przerabiana była na datę wcześniejszą 32. Ponadto przera-
bianie stempli kontroli granicznej miało na celu potwierdzenie „legalności” 
okresów pobytu na terytorium UE oraz uzyskanie kolejnej wizy (dotyczy 
to głównie obywatele Ukrainy, Rosji i Białorusi). Taki sposób działania sto-
sowany był, gdy cudzoziemiec przekroczył dozwolony czas pobytu i groziły 
mu z tego tytułu sankcje, np. niewydanie kolejnej wizy lub czasowy za-
kaz wjazdu na terytorium RP/UE, jak również w celu potwierdzenia przed 
urzędami administracji państwowej wymaganego czasu pobytu w UE lub 
wykazania legalnego wjazdu na jej terytorium 33. 

Najczęściej podrabiane czy przerabiane były polskie dokumenty, głów-
nie polskie wizy i stemple polskiej kontroli granicznej 34, sporadycznie 
ujawnianie były dokumenty innych państw członkowskich UE. 

Akta spraw karnych pozwoliły na ujawnienie szczególnego modus ope-
randi sprawców, których zachowanie wypełniało znamiona przestępstwa 

30  Por. M. Perkowska, Przestępczość graniczna…, wyd. cyt., s. 110; K. La-
skowska, Granica państwa jako miejsce popełniania przestępstw przez zorgani-
zowane grupy przestępcze z udziałem cudzoziemców [w:] W. Klaus, K. Laskow-
ska, I. Rzeplińska (red.), Integracja — marginalizacja — kryminalizacja…, wyd. 
cyt., s. 287.

31  Por. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Raport o stanie bezpieczeństwa 
w Polsce w 2013 r…., wyd. cyt., s. 113; K. Laskowska, Stan rozpoznania zorga-
nizowanych grup przestępczych z udziałem cudzoziemców w Polsce, „Archiwum 
Kryminologii” 2016, t. XXXVIII, s. 163. 

32  M. Perkowska, Przestępczość graniczna…, wyd. cyt., s. 107. Por. Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Informacja o realizacji zadań w zakre-
sie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony granic w 2006 r., War-
szawa 2007, s. 122; U. Młodziejowska-Seredyn, Główne kierunki fałszerstw doku-
mentów paszportowych dokonywane przez cudzoziemców usiłujących przekroczyć 
granice państwową wbrew przepisom, „Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia 
Straży Granicznej” 2001, nr 1, s. 63–67.   

33  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Raport o stanie bezpie-
czeństwa w Polsce w 2015 roku, Warszawa 2017, s. 97.

34  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Raport o stanie bezpieczeństwa w Pol-
sce w 2014 roku, Warszawa 2015, s. 103.
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z art. 264 § 2 k.k. W związku z obowiązkiem posiadania wiz pojawiła się 
nowa praktyka dotycząca sprawców nielegalnego przekroczenia granicy. 
Organa administracji państwowej na podstawie ustawy o cudzoziemcach 
z 2013 r. mogą wydawać decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu 
w sytuacji zaistnienia przesłanek określonych w art. 302 ustawy o cudzo-
ziemcach. Decyzja ta wiąże się z zakazem wjazdu do Polski przez okres 
od 1 roku do 5 lat (art. 319 ustawy o cudzoziemcach). Jest to instrument 
mający na celu m.in. przeciwdziałanie nielegalnej migracji, ale także jest 
to czynnik, który skłania cudzoziemców do popełniania przestępstw zwią-
zanych z chęcią obejścia zakazu i uzyskania pozornie legalnego pozwole-
nia na wjazd na terytorium RP.

Cudzoziemcy zobowiązani do opuszczenia terytorium RP i jednocześnie 
objęci zakazem wjazdu uciekają się do następującego trybu postępowania 
— w państwie, którego są obywatelami, dokonują zmiany nazwiska: przez 
zawarcie związku małżeńskiego, przyjęcie nazwiska panieńskiego matki lub 
w trybie postępowania administracyjnego z innych przyczyn przewidzianych 
w prawie krajowym (czasami jest to tylko zmiana sposobu zapisu nazwiska, 
spowodowana błędnym — zdaniem sprawcy — zapisem łacińskim z zapisu 
cyrylicą). Pod zmienionym nazwiskiem cudzoziemcy występują do polskiego 
urzędu konsularnego o wydanie wizy uprawniającej do wjazdu na teryto-
rium Polski lub całej strefy Schengen. Działając w ten sposób, odwołują 
się oni do podstępu: wprowadzają konsula w błąd i przez to dokonują wy-
łudzenia poświadczenia nieprawdy. W ten sposób cudzoziemcy uzyskują 
wizę na nowe nazwisko umożliwiającą wjazd na terytorium Polski i prze-
kraczają lub usiłują przekroczyć polskie odcinki zewnętrznej granicy UE 35. 

W celu  wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w dokumencie spraw-
cy często uzyskiwali oryginalne lub podrobione oświadczenie o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy 36, czy też zaproszenie w celu odwiedzin 
u rodziny, podczas gdy w rzeczywistości celem przekroczenia granicy był 
handel. Ze względu na wprowadzenie obowiązku rejestracji w powiatowych 
urzędach pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, 
wystawionych przez polskich pracodawców, sprawcy zaczęli uciekać się 
do wykorzystywania podrobionych zaproszeń do współpracy handlowej, 
czy też zaproszeń do udziału w imprezach kulturalnych itp. 37

Takiemu procederowi sprzyjał od lat rozwój podmiotów gospodarczych, 
prowadzonych zarówno przez obywateli Polski, jak i cudzoziemców, bio-
rących udział w organizowaniu czy ułatwianiu cudzoziemcom wyłudzania 

35  M. Perkowska, Charakterystyka przestępczości…, wyd. cyt., s. 210–211.
36  Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi 

Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, 
Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy na warunkach określonych w § 1 pkt 
22 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 20 lipca 2011 r. w spra-
wie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzy-
skania zezwolenia na pracę (DzU z 2011 r., nr 155, poz. 919 ze zm.).

37  Por. M. Perkowska, Charakterystyka przestępczości…, wyd. cyt., s. 212.  
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wiz uprawniających do wjazdu i pobytu w strefi e Schengen. Wzmocnił 
się również system pośredników — w celu wyłudzania wiz i/lub uzyska-
nia innych dokumentów potwierdzających cel podróży zarówno fałszy-
wych, jak i prawdziwych (zezwolenia na pracę, zaproszenia, dokumenty 
potwierdzające rezerwację hotelową, bilety powrotne, konferencje, usługi 
zdrowotne) 38.

Do ubiegania się o przyznanie wizy sprawcy wykorzystywali również 
oryginalne zaproszenia od osób prywatnych stale zamieszkujących w Pol-
sce, głównie obywateli Polski, uzyskiwane często za wynagrodzeniem 
(np. 200 USD), czy też oryginalne „oświadczenie o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy” (nabyte np. za 10 zł) lub zaproszenia do współpracy 
handlowej — bez zamiaru odwiedzenia tych osób, podjęcia zatrudnienia 
czy spotkania w interesach. Sprawcy wykorzystywali wizę do przekra-
czania granicy głównie w celach handlowych. Taki proceder był kwali-
fi kowany jako dwa czyny: wyłudzenie poświadczenia nieprawdy na pod-
stawie art. 272 k.k. oraz jako czyn polegający na przekroczeniu granicy 
RP wbrew przepisom przy użyciu podstępu — wykorzystaniu dokumen-
tu, w którym została stwierdzona nieprawda, tj. na podstawie art. 264 
§ 2 k.k. w zb. z art. 273 k.k. 39 

Najczęściej przedmiotem wyłudzenia była wiza polska, z wyjątkiem po-
jedynczych przypadków wiz wystawionych przez konsulaty innych państw 
(Czechy, Niemcy, Estonia, Grecja, Litwa, Holandia i Słowenia). Najwięcej 
sprawców wymienionego czynu było obywatelami Ukrainy, poza nimi po-
pełniali ten czyn przede wszystkim obywatele Białorusi, Rosji, Mołdawii 
i Gruzji. Zakwestionowane wizy wydawano głównie we Lwowie, w Winnicy 
oraz Łucku. Mniej więcej połowę sprawców zatrzymano na odcinkach gra-
nicy wewnętrznej UE/Schengen (tabela 8), niska niezmiennie pozostawała 
natomiast liczba wyłudzeń wiz ujawnionych podczas wyjazdu cudzoziem-
ców do kraju pochodzenia na granicy zewnętrznej (tabela 7) 40. Obywate-
le państw trzech korzystają z możliwości legalnego wjazdu na terytorium 
Polski, czy też quasi-legalnego w postaci wyłudzenia wizy. Uzyskany do-
kument, uprawniający do wjazdu do Polski oraz pracy w naszym kraju, 
wykorzystują jako swoisty „bilet” do innych krajów UE, np. Litwy, Niemiec, 
Szwecji czy Włoch, gdzie kierują się w celu podjęcia nielegalnej pracy. 
Dlatego też to przede wszystkim granica z Niemcami i Czechami, jeżeli 
chodzi o kierunek wyjazdowy, oraz granica z Litwą na kierunku wjazdo-
wym do Polski, stanowią odcinki, gdzie wykrywane są liczne przypadki po-
sługiwania się wyłudzonymi dokumentami, a przez to stanowią kluczowe 
wyzwanie z perspektywy ujawniania i zapobiegania nielegalnej migracji 41.

38  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Raport o stanie bezpie-
czeństwa w Polsce w 2015 roku…, wyd. cyt., s. 98.

39  M. Perkowska, Charakterystyka przestępczości…, wyd. cyt., s. 213. 
40  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Raport o stanie bezpieczeństwa w Pol-

sce w 2014 roku…, wyd. cyt., s. 104.
41  M. Szulecka, Przejawy nielegalnej migracji…, wyd. cyt., s. 219–220.
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Tabela 7
Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów 

na polskim odcinku zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w latach 2006–2013

Kwalifi kacja 
prawna 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem

art. 270 k.k. 372 333 493 518 712 632 867 593 4520

art. 271–273 k.k. 9 9 55 120     193

art. 271 k.k.     8 1 4 3 16

art. 272 k.k.     198 260 63 29 550

art. 273 k.k.     55 53   108

art. 275 k.k. 15 6 11 10 4 7 16 6 75

art. 276 k.k.       3 2 5

Źródło: Komenda Główna Straży Granicznej 

Tabela 8
Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów 

na polskim odcinku wewnętrznej granicy Unii Europejskiej w latach 2006–2013

Kwalifi kacja 
prawna 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem

art. 270 k.k. 74 90 31 45 56 77 140 122 635

art. 271–273 k.k.  11 53 189     253

art. 271 k.k.     1 2 4  7

art. 272 k.k.     289 269 574 327 1459

art. 273 k.k.     91 31 39 6 167

art. 275 k.k. 18 18 23 27 11 10 20 17 144

art. 276 k.k.      3 2 1 6

Źródło: Komenda Główna Straży Granicznej 

Inaczej przedstawiała się skala ujawnień posługiwania się podrobio-
nym lub przerobionym dokumentem. Zjawisko to w największej skali 
ujawniane było na granicy zewnętrznej UE/Schengen (tabela 7), aż ponad 
siedmiokrotnie mniej podejrzanych na podstawie art. 270 k.k. ujawniono 
na granicy wewnętrznej UE/Schengen (tabela 8).

Na kanwie rozważań nad przestępczością cudzoziemców przeciwko 
wiarygodności dokumentów należy zauważyć, iż kwestia wyłudzania 
i fałszerstw dokumentów jest postrzegana jako dość istotne zagrożenie, 
związane z procesami migracyjnymi 42. Zjawisko fałszowania dokumen-

42  Por. K. Laskowska, Przestępczość związana z nielegalną migracją w kon-
tekście przemian zjawiska i prawa, „Białostockie Studia Prawnicze” 2011, z. 9, 
s. 242 i nast. 
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tów lub posługiwania się takowymi niezależnie od skali rodzi obawy 
z kilku powodów. Główną jest przypuszczenie, że cel pobytu osób mają-
cych fałszywe dokumenty jest inny niż deklarowany. I nie chodzi tu wy-
łącznie o zjawiska wpisujące się w zakres quasi-legalnej migracji, czyli 
np. wyłudzanie wiz na podstawie fałszywych oświadczeń o zamiarze za-
trudnienia cudzoziemca czy fałszywych zaproszeń (np. obywatele Ukrai-
ny kierujący się motywacją ekonomiczną i chęcią podjęcia zatrudnienia). 
Znacznie większe obawy ekspertów budzi wykorzystywanie fałszywych 
dokumentów przez cudzoziemców z krajów tzw. podwyższonego ryzy-
ka, jak np. Syria, Pakistan, Irak, Turcja. Posługiwanie się fałszywymi 
dokumentami jest bowiem łączone m.in. z potencjalnymi zagrożeniami 
terrorystycznymi. Natomiast w przypadku obywateli Wietnamu posłu-
giwanie się cudzymi dokumentami ma na celu pozorowanie legalno-
ści pobytu, chociaż może łączyć się z popełnianymi przez nich prze-
stępstwami gospodarczymi czy narkotykowymi 43, również w formach 
zorganizowanych.

Zaangażowanie różnych podmiotów w działania związane z fałszerstwa-
mi dokumentów powoduje, że proceder ten łączony jest z przestępczością 
zorganizowaną. Jak wynika jednak z opinii ekspertów, w wypadku fał-
szowania dokumentów, można mówić o przestępczości zorganizowanej, 
zwłaszcza jeśli fałszywe dokumenty mają związek z innymi działaniami 
o charakterze przestępczym, jak np. wyłudzanie dokumentów pobytowych 
czy przerzut migrantów 44. 

Polityka karna wobec cudzoziemców — sprawców przestępstw 
przeciwko wiarygodności dokumentów 

Statystyki sądowe pozwalają na ukazanie polityki karnej państwa wo-
bec określonej grupy sprawców czy też czynów. Statystyki te pozwala-
ją na określenie rozmiarów przestępczości osądzonej, defi niowanej jako 
zbiór osób wstępnie uznanych przez organa ścigania za przestępców oraz 
poddanych ostatecznej ocenie przez sąd.

Statystyka prawomocnych skazań przedstawia odmienny obraz przestęp-
czości niż statystyka organów ścigania. Wynika to z faktu, że operują one 
różnymi jednostkami podstawowymi, a ponadto do skazującego orzeczenia 
sądowego dochodzi po niekiedy żmudnym i długotrwałym, a nawet wielolet-
nim postępowaniu sądowym. Z tych powodów, a także ze względu na zwięk-
szającą się przewlekłość postępowania sądowego, znaczna część wyroków 
zapada w innym roku niż ten, w którym zakończono postępowanie przygo-
towawcze. W okresie mijającym od wszczęcia postępowania do orzeczenia 

43  M. Szulecka, Migracje jako źródło wybranych zagrożeń porządku praw-
nego i publicznego. Wnioski z badań jakościowych [w:] W. Klaus, K. Laskowska, 
I. Rzeplińska (red.), Integracja — marginalizacja — kryminalizacja…, wyd. cyt., 
s. 432–433.

44  Tamże, s. 434; K. Laskowska, Stan rozpoznania…, wyd. cyt., s. 162.
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sądowego upływa sporo czasu, ponadto wiele spraw nie kończy się wyrokiem 
skazującym 45. 

Przestępstwa stypizowane w rozdziale XXXIV kodeksu karnego i pod-
dane analizie 46 stanowią występki zagrożone najczęściej alternatywnie 
karami o charakterze wolnościowym oraz karą pozbawienia wolności. Je-
dynie przestępstwo wyłudzenia poświadczenia nieprawdy (art. 272 k.k.) 
zagrożone jest wyłącznie karą pozbawienia wolności do lat 3.  Przestęp-
stwa z art. 270 § 1 i 2 oraz 271 § 1 k.k. zagrożone są alternatywnie karą 
grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5. Łagodniejszymi karami są zagrożone wypadki mniejszej wagi lub 
przygotowanie do przestępstwa z art. 271 § 1 k.k. Natomiast popełnienie 
czynu z art. 271 § 1 k.k. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zagrożone 
jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.  Przestępstwa z art. 
273, 274, 275, 276, 277 k.k. zagrożone są alternatywnie karą grzywny, 
ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do lat 2.   

W literaturze kryminologicznej podkreśla się, iż kary orzekane wobec 
cudzoziemców mają głównie charakter wolnościowy 47. Nie inaczej było 
w przypadku cudzoziemców skazanych w latach 2004–2014 za przestęp-
stwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Jak wynika z danych uję-
tych w tabeli 9, w analizowanym okresie skazano łącznie 15 277 cudzo-
ziemców. Z czego 3893 (25,5%) cudzoziemcom wymierzono karę grzywny 
samoistnej, 97 cudzoziemcom (0,7%) — karę ograniczenia wolności, na-
tomiast 11 285 (73,8%) — karę pozbawienia wolności. Taki podział kar 
wskazywałby na wysoką punitywność polskiego wymiaru sprawiedliwości 
wobec cudzoziemców — sprawców przestępstw przeciwko wiarygodno-
ści dokumentów. Nic bardziej mylnego. W stosunku do 11 713 (76,6%) 
skazanych cudzoziemców warunkowo zawieszono wykonanie orzeczo-
nych kar.  W przypadku orzeczenia kary grzywny samoistnej wykonanie 
kary zawieszono wobec 509 (13%) skazanych, w przypadku skazanych 
na karę ograniczenia wolności wobec 50 (51,5%) skazanych, natomiast 
w przypadku skazanych na karę pozbawienia wolności — jej wykona-
nie zawieszono wobec aż 11 154 (98,8%) skazanych cudzoziemców.

45  T. Szymanowski, Orzecznictwo sądów karnych w Polsce na tle obrazu prze-
stępczości w latach 1997 i 2005 [w:] A. Szwarc (red.), Represyjność polskiego pra-
wa karnego, Poznań 2008, s. 30–31.

46  Z analizy wyłączono art. 270a, 271a, 277a–277d k.k., gdyż nie były ujęte 
w kodeksie karnym w okresie objętym analizą.

47  M. Perkowska, Przestępczość graniczna…, wyd. cyt., s. 124, 130; I. Rze-
plińska, Przestępczość cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2000, s. 72–76; B. Ja-
niszewski, Orzekanie kar i innych środków wobec cudzoziemców [w:] A. Szwarc 
(red.), Przestępczość przygraniczna. Postępowanie karne przeciwko cudzoziem-
com w Polsce, Poznań 2000, s. 175; M. Perkowska, Polityka karna wobec cudzo-
ziemców — sprawców przestępstw granicznych w Polsce [w:] W. Klaus, K. La-
skowska, I. Rzeplińska (red.), Integracja — marginalizacja — kryminalizacja…, 
wyd. cyt., s. 195; M. Rychlik, P. Wiktorska, Polityka karna wobec cudzoziemców 
przebywających w Polsce, „Archiwum kryminologii” 2016, t. XXXVIII, s. 68.
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Karę grzywny orzekano wobec cudzoziemców jako karę samoistną, 
a także obok kary pozbawienia wolności wobec 3493 skazanych, tj. 31% 
wszystkich skazanych na karę pozbawienia wolności. Ogólnie można 
stwierdzić, iż orzeczone kary grzywny samoistnej nie były wysokie, gdyż 
aż 3841 (98,7%) sprawców otrzymało karę grzywny nieprzekraczającą 
2000 zł. Jedynie wobec 52 (1,3%) sprawców orzeczone kary grzywny prze-
kroczyły 2001 zł. Najczęściej, ponieważ wobec 1772 (45,5%) skazanych, 
sądy orzekały karę grzywny w przedziale 301–800 zł, natomiast w przy-
padku 3537 (77,8%) skazanych kara grzywny nie przekroczyła 1000 zł.

Karę grzywny obok kary pozbawienia wolności orzeczono w stosunku 
do 3493 (22,8%) sprawców, z czego w 3474 (99,5%) przypadkach wa-
runkowo zawieszono jej wykonanie. Podobnie jak w przypadku grzywny 
samoistnej, jej wartość oscylowała najczęściej w przedziale 301–800 zł. 
W 2525 (72,6%) przypadkach kara nie przekroczyła 1000 zł, natomiast 
968 (27,4%) skazanych otrzymało karę wyższą niż 1000 zł. Zatem kary 
grzywny orzekane obok kary pozbawienia wolności były surowsze, przy 
czym surowość ta była pozorna, gdyż jak wspomniano większość kar zo-
stała warunkowo zawieszona.

Kara ograniczenia wolności była karą, po którą wymiar sprawiedliwości 
sięgał najrzadziej, gdyż orzeczono ją jedynie wobec 97 (0,7%) cudzoziem-
ców skazanych w latach 2004–2014. W więcej niż połowie przypadków 
wykonanie tej kary warunkowo zawieszono na okres próby. W stosunku 
do każdego cudzoziemca orzeczono tę karę w postaci obowiązku wykony-
wania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Nie zastosowa-
no ani razu możliwości potrącenia wynagrodzenia za pracę. Okres, na jaki 
orzekano karę, najczęściej wynosił od 4 do 6 miesięcy lub od 7 do 12 mie-
sięcy.

Chociaż kara ograniczenia wolności należy do kar wolnościowych, 
to w stosunku do cudzoziemców skazanych za przestępstwa przeciwko 
wiarygodności dokumentów była ona orzekana niezmiernie rzadko. Należy 
pamiętać, iż większość tych czynów zostało popełnionych przez cudzo-
ziemców w związku z przekraczaniem granicy państwowej. Były to najczęś-
ciej osoby, które nie posiadały w Polsce miejsca stałego pobytu. Fakt ten 
przekreślał możliwość orzeczenia wobec nich kary ograniczenia wolności, 
gdyż skazany nie byłby w stanie spełnić warunku określonego w art. 34 
§ 2 k.k., tj. zakazu zmiany miejsca stałego pobytu bez zgody sądu. Ponad-
to kara w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy mogłaby być trudna 
do wykonania przez cudzoziemca ze względu na barierę językową 48. Wobec 
powyższego — kara ta może zostać orzeczona tylko wobec cudzoziemców 
posiadających prawo stałego pobytu w Polsce, a ci rzadko dopuszczają się 
przestępstw będących przedmiotem niniejszych rozważań.

Kara pobawienia wolności była najczęściej orzekana w stosunku 
do cudzoziemców — 11 285 przypadków, ale też najczęściej stosowano 
środek probacyjny w postaci warunkowego zawieszenia jej wykonania, 

48  Por. M. Rychlik, P. Wiktorska, Polityka karna…, wyd. cyt., s. 68.
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tj. w 11 154 (98,8%) przypadkach. Najczęściej sądy orzekały karę 6 miesię-
cy pozbawienia wolności, rzadziej karę od 7 do 11 miesięcy oraz 1 roku 49. 
Karę przekraczającą jeden rok orzeczono jedynie w stosunku do 2 spraw-
ców (0,02%). Dominował zatem trend orzekania kar krótkoterminowych, 
w zdecydowanej większości takich, których wykonanie można było wa-
runkowo zawiesić. Oczywiście trend ten był uwarunkowany ustawowym 
zagrożeniem karą, wynikającym z przepisów rozdziału XXXIV kodeksu 
karnego.

Tabela 9
Kary orzeczone wobec cudzoziemców skazanych na podstawie rozdziału XXXIV kodeksu 

karnego w latach 2004–2014 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Skazani 1297 1793 1042 811 767 1115 1701 1516 1927 1815 1493

G
rz

yw
n

a 
sa

m
oi

st
n

a

Ogółem 377 296 248 187 179 252 405 346 590 551 462

Z zawieszeniem 52 10 6 3 11 20 27 36 120 191 33

W
ym

ia
r 

ka
ry

 k
w

ot
ow

o

50–200 zł 6 0 5 5 6 3 28 11 20 9 10

201–300 zł 10 6 38 23 18 46 63 49 62 53 67

301–500 zł 40 41 69 49 59 72 108 88 115 129 106

501–800 zł 75 68 80 50 42 50 78 72 142 122 117

801–1000 zł 98 60 27 39 24 26 66 70 133 116 59

1001–1500 zł 44 77 18 14 18 35 47 43 75 77 60

1501–2000 zł 86 28 10 5 11 17 13 13 39 44 39

Ponad 2000 zł 18 16 1 2 1 3 2 0 4 1 4

O
gr

an
ic

ze
n

ie
 w

ol
n

oś
ci

Ogółem 21 8 6 4 17 7 9 6 10 6 3

Z zawieszeniem 12 3 1 1 9 7 5 2 7 2 1

W
ym

ia
r 

ka
ry

1–3 mies. 2 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0

4–6 mies. 7 2 5 3 6 5 5 3 6 2 1

7–12 mies. 12 6 1 0 10 2 2 2 2 4 2

Praca 21 8 6 4 17 7 9 6 10 6 3

Potrącenie 
wynagrodzenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49  Podobnie tamże, s. 75.
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Po

zb
aw

ie
n

ie
 w

ol
n

oś
ci

Ogółem 897 1489 788 620 571 856 1287 1164 1327 1258 1028

Bez zawieszenia 40 18 20 12 8 6 9 5 4 7 2

W
ym

ia
r 

ka
ry

1–2 mies. 0 0 2 0 0 3 4 13 8 0 3

3 mies. 20 21 19 15 12 25 30 56 84 57 50

4–5 mies. 49 94 40 34 33 72 104 98 138 136 124

6 mies. 427 785 375 221 135 209 378 537 587 593 501

7–11 mies. 208 375 204 179 137 228 445 262 355 280 170

1 rok 165 181 122 140 232 296 314 188 137 157 172

>1 rok–<2 lata 25 27 19 29 20 22 12 10 14 29 6

2 lata 3 5 7 2 1 1 0 0 3 3 2

Ponad 2 lata 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

G
rz

yw
n

a 
ob

ok
 p

oz
ba

w
ie

n
ia

 w
ol

n
oś

ci Ogółem 397 745 387 314 210 266 277 225 248 253 171

Z zawieszeniem 391 741 380 314 210 266 276 225 248 252 171

W
ym

ia
r 

ka
ry

Do 200 zł 7 6 10 4 11 6 8 4 10 7 3

201–300 zł 5 20 28 18 10 30 11 16 28 11 11

301–500 zł 30 53 142 104 69 69 92 65 84 57 47

501–800 zł 71 185 84 73 49 81 96 75 53 92 54

801–1000 zł 99 102 41 43 29 37 43 26 35 45 36

1001–1500 zł 147 282 33 27 13 27 15 22 21 23 7

1501–2000 zł 23 83 35 30 20 4 8 7 6 9 10

Ponad 2000 zł 15 14 14 15 9 12 4 10 11 9 3

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości 

Wnioski 

Przeprowadzone badania deskryptywne oparte na analizie danych sta-
tystycznych organów ścigania, jak i informacji zawartych w aktach spraw 
karnych dotyczących czynów przeciwko wiarygodności dokumentów, pro-
wadzą do następujących wniosków. 

Czynem najczęściej popełnianym było przestępstwo posługiwania się 
przerobionym lub podrobionym dokumentem oraz wyłudzenie poświad-
czenia nieprawdy w dokumencie. Sprawcy ingerowali najczęściej w polskie 
dokumenty, głównie wizy, a także stemple kontroli granicznej. Zachowania 
sprawców miały na celu głównie legalizację pobytu w Polsce bądź też prze-
dostanie się na jej terytorium lub terytorium innego państwa UE.  Najwię-
cej czynów sprawcy popełnili właśnie w związku z przekraczaniem granicy 
państwowej. Sprawcami czynów byli głównie obywatele państw trzecich 
— wschodnich sąsiadów RP. 
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Dynamika zachowań wykazywała ogólną tendencję wzrostową, na którą 
wpływ miały głównie czynniki natury politycznej, takie jak ogłoszona ab-
olicja dla nielegalnie przebywających cudzoziemców czy konfl ikt rosyjsko-
-ukraiński.  

Przedstawiona struktura kar orzekanych wobec cudzoziemców skaza-
nych za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów wskazuje 
na wolnościowy charakter orzekanych kar. Wynika to przede wszystkim 
z dość niskiego zagrożenia karą, w tym także karą pozbawienia wolności, 
tych czynów. Wynika to również z faktu, iż większość czynów skierowa-
nych przeciwko dokumentom związanych jest z przekraczaniem granicy 
państwowej. Zatem ich sprawcami byli głównie cudzoziemcy nieposiada-
jący stałego pobytu w Polsce. Z analizy akt spraw karnych wynika, iż naj-
częściej nie uczestniczyli oni w rozprawie, gdyż nie przebywali już na te-
rytorium RP, co sprawiało, że orzeczenie wobec nich innego rodzaju kary 
byłoby niecelowe.

Słowa kluczowe: dokument, 
cudzoziemiec, przestępczość 

Streszczenie: Celem artykułu jest uka-
zanie zjawiska przestępczości przeciwko 
wiarygodności dokumentów z udziałem 
cudzoziemców w Polsce. Analizy zostały 
oparte na danych statystycznych Poli-
cji, Straży Granicznej oraz Ministerstwa 
Sprawiedliwości za lata 2004–2014. Wy-
niki przeprowadzonych badań pozwo-
liły na stwierdzenie, iż zjawisko to jest 
głównie związane z legalizacją pobytu. 
Cudzoziemcy posługują się fałszywymi 
dokumentami pobytowymi lub innymi, 
ale służącymi do wyłudzenia legalnego 
pobytu. W obszarze przestępczości gra-
nicznej zjawisko to występowało częściej 
na polskim odcinku wewnętrznej gra-
nicy Unii Europejskiej. Polityka karna 
wobec cudzoziemców sprawców prze-
stępstw przeciwko wiarygodności doku-
mentów była liberalna, gdyż w zdecydo-
wanej większości skazanych orzeczono 
karę pozbawienia wolności z warunko-
wym zawieszeniem jej wykonania.

Keywords: document, foreigner, 
criminality 

Summary: The article aims to present 
the phenomenon of criminality against 
the credibility of documents committed 
by foreigners in Poland. The analysis 
concern data from Police, Border Guard 
and Ministry of Justice in the period 
of 2004-2014. The analysis revealed that 
this phenomenon is mostly related to the 
process of legalisation of stay in Poland 
or an attempt to cross the state border. 
Foreigners mostly use forged documents 
authorizing to stay in the Polish terri-
tory or documents which are required 
to issue the former ones. In the exam-
ined period the number of the suspect-
ed detected at the Polish section of the 
EU internal border was higher than 
the number of the suspected detained 
at the external section of the EU border. 
If we refer to the penalties given to the 
foreigners it is necessary to state that 
they were liberal. Most of the penalties 
of imprisonment were put on probation.




