
112 Omówienia Nr 3(123)

Magdalena Perkowska 1

PrzestęPczość graniczna cudzoziemców 
w Polsce — dynamika i struktura 

na Podstawie danych statystycznych komendy 
głównej Policji 2

Źródłem informacji o przestępczości ujawnionej są statystyki kryminalne. 
Przyjmuje się, że statystyką najpełniejszą, rejestrującą najszerszy zakres 
sprawców (który w toku kolejnych faz postępowania ulega stopniowemu 
zmniejszeniu), jest statystyka policyjna. Dlatego na podstawie informacji 
w niej zawartych dokonuje się najczęściej próby określenia przestępczości 
ujawnionej. Nie jest to jednak zabieg prosty, bo interpretacja statystyk 
kryminalnych stwarza zawsze trudność 3. Podstawowa polega na trudności 
wyważenia, na ile zmiany rejestrowane w niej są wynikiem zmian w samym 
zjawisku, a na ile w sposobie jego kontrolowania 4. Poniżej na przykładzie 
policyjnej statystyki przestępczości granicznej cudzoziemców powyższe 
założenia zostaną poddane próbie weryfikacji. 

Prezentowane policyjne dane statystyczne ukazują liczby podejrzanych 
cudzoziemców w latach 2004–2013 5. Za zgodą komendanta głównego Policji 

1  Dr Magdalena Perkowska — adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego i Krymi-
nologii, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 
Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia przestępczości cudzoziemców, 
przestępczości granicznej oraz nielegalnej migracji a także wybrane zagad-
nienia szwajcarskiego prawa karnego. Jest Autorką 43 publikacji naukowych, 
w tym 12 w języku angielskim, oraz redaktorem 2 monografii. Brała udział 
w 83 konferencjach naukowych, w tym w 40 był to aktywny udział z referatem. 
W 2014 r. otrzymała stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wy-
bitnego młodego naukowca.

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2  Opracowanie naukowe przygotowane w ramach projektu: „SIC - Modułowy 

wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ry-
zyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi” DOBR-BIO4/055/13127/2013 finanso-
wane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

3  Por. A. Adamski, Interpretacja statystyk przestępczości w kryminologii, 
„Przegląd Policyjny” 1992, nr 2–3, s. 158–171.

4  J. Błachut, Przestępczość w Polsce w latach 1986–1995 w świetle danych 
statystyk Policyjnych, „Państwo i Prawo” 1997, nr 3, s. 43. 

5  Zgodnie z założeniem projektu analizie poddano okres 2004–2013. 
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otrzymano dane statystyczne za wymieniony okres. Dane statystyczne 
uzyskano z podziałem na lata z uwzględnieniem obywatelstwa sprawców 
oraz rodzaju popełnionego przestępstwa. Policyjne rejestry statystyczne 
w tym zakresie ukazują jedynie osoby podejrzane. Pewnym mankamentem 
udostępnionych danych jest fakt, iż dane te są grupowane np. według kwa-
lifikacji prawnej, tj. całego artykułu, co niekiedy utrudnia analizę i stwier-
dzenie konkretnego zachowania. Przykładem z punktu widzenia niniej-
szych rozważań, dotyczących przestępczości granicznej, jest art. 264 k.k. 6 
ujmowany w statystykach łącznie, tj. § 1, 2 i 3. Należy jednak zauważyć, 
iż § 1 art. 264 k.k. utracił moc obowiązującą z 24 sierpnia 2005 r. 7 Ponad-
to § 2 dotyczy zachowania polegającego na przekraczaniu granicy Rzeczypo-
spolitej Polskiej wbrew przepisom, używając przemocy, groźby, podstępu lub 
we współdziałaniu z innymi osobami. Artykuł 264 § 2 k.k. stanowi zachowa-
nie będące przestępstwem granicznym, natomiast § 3 art. 264 k.k. penalizuje 
już organizowanie przekroczenia granicy wbrew przepisom, co obejmuje dzia-
łalność raczej wewnątrz kraju, w bliskości granicy. Podanie łączne danych do-
tyczących art. 264 k.k. bez wyszczególnienia liczby podejrzanych na podstawie 
poszczególnych paragrafów uniemożliwia stwierdzenie, które czyny dominują 
wśród zachowań sprawców.

Wykazane w pracy dane pochodzą z Policyjnego Systemu Statystyki 
Przestępczości „Temida”. Dla celów statystycznych tego systemu za podej-
rzanego uznaje się osobę, która ukończyła 13 lat i której przedstawiono 
zarzut popełnienia przestępstwa, również w sytuacji, gdy nie wydano po-
stanowienia w tym przedmiocie, a przesłuchano w charakterze podejrza-
nego lub sprawcy czynu karalnego, wpisując treść zarzutu do protokołu 8. 
Dane o każdej z podejrzanych osób wpisuje się tylko raz, bez względu 
na liczbę zarzucanych przestępstw czy czynów karalnych 9. Należy przy tym 

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

7  § 1 art. 264 k.k. o treści: „Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rze-
czypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2” został uchylony przez ustawę z 22 kwietnia 
2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (DzU 
nr 90, poz. 757), która weszła w życie 24 sierpnia 2005 r. Natomiast do kodeksu 
wykroczeń wprowadzono art. 49a o treści: „§ 1. Kto wbrew przepisom przekracza 
granicę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze grzywny. § 2. Usiłowanie i po-
mocnictwo są karalne.” Por. M. Perkowska, Prawne i kryminologiczne aspekty 
dekryminalizacji przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy [w:] S. Pikul-
ski, M. Romańczuk-Grącka (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Olsztyn 
2013, s. 505–515.

8  Jest to definicja zgodna z treścią art. 71 § 1 k.p.k.: „Za podejrzanego uważa 
się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo 
której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przy-
stąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego”. 

9  R. Wojtuszek, Stan obecny i perspektywy rozwoju Policyjnego Systemu Sta-
tystyki Przestępczości „Temida”, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2006, nr 51, 
s. 85–86.
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pamiętać, że „podejrzany” nie jest jedyną jednostką statystyczną danych 
policyjnych w zakresie przestępczości. W systemie „Temida” gromadzi się, 
przechowuje, przetwarza i opracowuje m.in. dane nt. liczby postępowań 
karnych, postępowań w niezbędnym zakresie, postępowań w sprawach 
nieletnich, liczby przestępstw i czynów karalnych stwierdzonych w zakoń-
czonych postępowaniach, czynach zabronionych popełnionych przez osoby 
niepoczytalne i nieletnich do lat 13, podejrzanych oraz pokrzywdzonych 10. 

W dniu 1 stycznia 2013 r. nastąpiła zmiana systemu statystycznego Poli-
cji z Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości TEMIDA na Krajowy Sy-
stem Informacyjny Policji. Zarządzeniem nr 5 komendanta głównego Policji 
z 31 stycznia 2013 r. uchylone zostało zarządzenie nr 350 komendanta 
głównego Policji z 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, prze-
twarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz 
zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia 11. W związku z uchyleniem 
tego zarządzenia i tym samym wyłączenia z dalszego użytkowania Policyjne-
go Systemu Statystyki Przestępczości TEMIDA od 2013 r. wszelkie zadania 
związane z problematyką regulowaną w uchylonym zarządzeniu realizowa-
ne są przy wykorzystaniu Systemu Analitycznego opartego na informacjach 
przetwarzanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) 12. 

Zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach 
gromadzenia danych w KSIP podejrzany to osoba, co do której wydano 
postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której bez wydania posta-
nowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania 
w charakterze podejrzanego i została zarejestrowana w KSIP 13.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji 14 formacja ta posiada kom-
petencję do  wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich spraw-
ców. Przepis ten nadaje uprawnienie do wszczęcia postępowania karnego 
w sprawie o każde przestępstwo określone przepisami prawa karnego 15.

Zgodnie z założeniem przyjętym na potrzeby badań podjętych nad prze-
stępczością graniczną cudzoziemców w Polsce przyjęto, iż przestępczość 
graniczna oznacza czyny zabronione, które są związane z przemieszcza-
niem się podmiotów i przedmiotów przez granicę państwową, bez względu 
na to, przeciwko jakiemu dobru prawem chronionemu czyn jest skiero-
wany (interes państwa czy interes jednostki) 16. Na podstawie wskazanej 

10  Tamże, s. 76–77.
11  Dz. Urz. KGP z 2003 r., nr 14, poz. 74 ze zm.
12  Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2013 r., Ministerstwo Sprawa 

Wewnętrznych, Warszaw 2014, s. 6. 
13  Tamże, s. 387. 
14  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 355, 

529 ze zm. 
15  Por. W. Kotowski, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2012, s. 143–144, 

B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji, Komentarz, War-
szawa 2015, s. 3–4. 

16  Por. K. Banasiak, Przestępczość graniczna — oceny i zagrożenia [w:] S. Lelental, 
M. Zajder (red.), Kryminalistyczne i prawne problemy współczesnej przestępczości. 
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definicji, jak również katalogu przestępstw, do ścigania których powoła-
na jest Straż Graniczna na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o Straży Gra-
nicznej 17, uznano, iż przestępczość graniczną stanowią następujące czyny 
wg kwalifikacji prawnej:

 — art. 264 k.k.: nielegalne przekroczenie granicy,
 — art. 270 k.k.: podrobienie, przerobienie dokumentu lub posługiwaniem 
się takim dokumentem,
 — art. 271 k.k.: poświadczenie nieprawdy w dokumencie,
 — art. 272 k.k.: wyłudzenie poświadczenia nieprawdy,
 — art. 273 k.k.: posługiwanie się dokumentem poświadczającym nie-
prawdę,
 — art. 275 k.k.: posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości, 
 — art. 229 k.k.: przekupstwo (łapownictwo czynne),
 — art. 189a k.k./253 § 1 k.k.: handel ludźmi, 
 — art. 137 k.k.: niszczenie, usuwanie znaków państwowych,
 — art. 63 § 2 k.k.s 18: sprowadzenie na terytorium kraju wyrobów akcyzo-
wych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy,
 — art. 65 k.k.s.: przewóz, przenoszenie wyrobów akcyzowe stanowiące 
przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63 k.k.s.,
 — art. 86 k.k.s.: przywóz z zagranicy lub wywóz za granicę towaru bez 
jego przedstawienia organowi celnemu lub zgłoszenia celnego,
 — art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 19: przywóz, wywóz, 
przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotowa do-
stawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy 
makowej,
 — art. 109 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 20 wywóz bez po-
zwolenia zabytku za granicę. 
Wskazany katalog czynów stanowiących przestępstwa graniczne za-

wiera również zachowania, które mogą zostać popełnione wewnątrz te-
rytorium państwa i nie posiadać żadnego związku z przemieszczeniem 
przez granice państwa osób czy towarów. Jako przykład można wskazać 
przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, czy przestępstwo 

Studia i materiały, Szczytno 1995, s. 156, J. Mikołajczyk, Straż Graniczna w zwal-
czaniu zorganizowanej przestępczości graniczne i korupcji, „Biuletyn Centrum Euro-
pejskiego Uniwersytetu Warszawskiego” 1999, nr 3–4, s. 78, K. Laskowska, Krymi-
nologiczne aspekty przestępczości granicznej, „Archiwum Kryminologii” 2001–2002, 
t. XXVI, s. 162, M. Perkowska, Przestępczość graniczna cudzoziemców, Warsza-
wa 2013, s. 22–25.

17  Ustawa z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, DzU z 1990 r., 
nr 78, poz. 462 ze zm.  

18  Ustawa z 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy, DzU nr 83, 
poz. 930 ze zm. (dalej jako k.k.s.).

19  Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, DzU nr 179, 
poz. 1485 ze zm.

20  Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
DzU nr 162 poz. 1568 ze zm.



116 Omówienia Nr 3(123)

przekupstwa. Ujęcie zatem w analizie kryminologicznej wszystkich wymie-
nionych powyżej czynów zarejestrowanych przez Policję jako zachowań 
stanowiących przestępczość graniczną byłoby błędem. Przedmiotem pod-
jętej analizy naukowej jest wyłącznie przestępczość graniczna cudzoziem-
ców, w związku z tym analizie statystycznej poddano jedynie te dane, któ-
re dotyczą zachowań stanowiących bez wątpienia przestępstwa graniczne. 
Wynika to z faktu, iż z danych statystycznych Komendy Głównej Policji nie 
jest możliwe wyodrębnienie zachowań zarejestrowanych w związku z prze-
kraczaniem granicy. 

Z tych względów celem ukazania dynamiki i struktury przestępczości 
granicznej cudzoziemców w Polsce na podstawie danych statystycznych 
Komendy Głównej Policji analizę ograniczono do danych dotyczących na-
stępujących przestępstw: nielegalne przekroczenie granicy (art. 264 k.k.), 
sprowadzenie (wbrew przepisom ustawy o podatku akcyzowym) na teryto-
rium kraju wyrobów akcyzowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami 
akcyzy, wyprowadzenie towarów akcyzowych ze składu, oraz paserstwo 
akcyzowe umyślne (63, 64, 65 k.k.s.) 21, przemyt celny oraz bezpodstawny 
zwrot cła 22 (86 i 92 k.k.s.) 23. 

W otrzymanych zbiorach danych statystycznych nie stwierdzono kwali-
fikacji prawnej czynów na podstawie art. 109 o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. 

21  Zbiory danych statystycznych z systemu Temida zawierają łącznie dane 
statystyczne w konfiguracji „Kwalifikacja prawna czynu art. 63 1–3, 64 1, 
65 1–3 k.k.s. akcyza”.

22  Zachowania stypizowane w kodeksie karnym skarbowym jako sprowadze-
nie (wbrew przepisom ustawy o podatku akcyzowym) na terytorium kraju wyro-
bów akcyzowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy, wyprowadze-
nie towarów akcyzowych ze składu, oraz paserstwo akcyzowe umyślne (63, 64, 
65 k.k.s.), przemyt celny oraz bezpodstawny zwrot cła (86 i 92 k.k.s.) stanowią 
czyny sprowadzające się do uchylania się od kontroli celnej oraz przemieszcza-
nia przez granice określonych wartości lub towarów wbrew zakazowi lub kon-
troli. Zachowania takie zbiorczo określane są przemytem i taki termin autorka 
będzie stosować w niniejszym opracowaniu. Por. E. Smoktunowicz, C. Kosikow-
ski (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Biały-
stok–Warszawa 2000, s. 788; L. Wilk [w:] L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny 
skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 390–391; C. Kulesza, Karnoprawne 
regulacje dotyczące problematyki zwalczania przemytu [w:] E.W. Pływaczewski, 
E. Kowalewska-Borys (red.), Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk, Róż-
ne perspektywy wspólny cel, Warszawa 2013, s. 55; M. Perkowska, Przestęp-
czość przemytnicza cudzoziemców w Polsce — wyniki badań pilotażowych [w:] 
E.W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys, Nielegalne wprowadzenie towarów 
akcyzowych na obszar Unii Europejskiej, Warszawa 2015, s. 159 i nast.

23  Zbiory danych statystycznych z systemu Temida zawierają łącznie 
dane statystyczne w konfiguracji „Kwalifikacja prawna czynu art. 86 1–3, 
92 1–2 k.k.s. (celne)”
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Fenomen przestępczości granicznej cudzoziemców zarejestrowanej 
przez Policję 

Tabela 1
Liczba podejrzanych w Polsce w latach 2004–2013

Rok Podejrzani 
ogółem

Podejrzani 
cudzoziemcy

Cudzoziemcy 
podejrzani 

o przestępstwa 
graniczne*

% udział liczby 
cudzoziemców 
podejrzanych 

o przestępstwa 
graniczne w ogólnej 
liczbie podejrzanych 

cudzoziemców

2004 578 059 3 879 543 14,00
2005 594 088 3 155 184 5,83
2006 587 959 2 491 91 3,65
2007 540 604 2 310 82 3,55
2008 516 626 2 143 46 2,15
2009 521 699 2 039 77 3,78
2010 516 154 2 326 251 10,79
2011 521 942 2 242 80 3,57
2012 500 539 2 152 70 3,25
2013 438 662 3 682   2** 0,05

* W kategorii przestępstwa graniczne ujęto wyłącznie czyny z art. art. 264 k.k., 
63, 64, 65, 86 i 92 k.k.s.

** Dane nie są kompletne, gdyż nie uzyskano informacji nt. liczby podejrzanych 
o czyny z art. 63, 64, 65, 86 i 92 k.k.s.
Źródło: Komenda Główna Policji 

Na podstawie przedstawionych danych statycznych Komendy Głównej 
Policji wskazujących dynamikę liczby podejrzanych cudzoziemców w Pol-
sce należy stwierdzić, iż przestępczość tej grupy nie stanowi istotnego za-
grożenie dla polskiego porządku prawnego 24. Dane w tym zakresie zapre-
zentowane w tabeli 1. wskazują, iż przestępczość cudzoziemców stanowi 
margines przestępczości w Polsce 25. W analizowanym okresie 2004–2013 

24  Por. W. Klaus, Integracja — marginalizacja — kryminalizacja, czyli o prze-
stępczości cudzoziemców w Polsce, „Archiwum Kryminologii” 2011, t. XXXII, 
s. 85, T. Pawlaczyk, Cudzoziemcy w Polsce — zagrożenia, przestępczość, integra-
cja, „Przegląd Policyjny” 2014, nr 1(113), s. 189 i nast. 

25  Na temat skali i dynamiki przestępczości cudzoziemców w latach 
90. XX w. zob. I. Rzeplińska, Offences by foreigners [w:] A. Siemaszko (red.), Crime 
and Law Enforcement in Poland on the threshold of the 21st century, Warszawa 2000, 
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liczba podejrzanych cudzoziemców nigdy nie przekroczyła 1% ogółu po-
dejrzanych osób w Polsce. A w ostatnich latach nawet mniej niż 0,5%, 
ponadto wykazująca jest tendencja spadkowa. Jedynie w roku 2013 za-
uważalny jest niemal dwukrotny wzrost liczby podejrzanych cudzoziem-
ców do 3692 z liczby 2152 w roku 2012. Wynika to jednak w największej 
mierze ze zmiany systemu gromadzenia danych przez Policję tj. z przejścia 
z systemu Temida do KSIP od 1 stycznia2013 r. 26 Jest to jeden z czynni-
ków mających wpływ na statystyczny 27 obraz przestępczości, obok zmian 
prawnych, wydarzeń politycznych, gospodarczych, czy społecznych, które 
jednak w analizowanym okresie nie wystąpiły, a przynamniej nie w takim 
zakresie, który mógłby tak istotnie wpłynąć na skalę zarejestrowanych 
podejrzanych cudzoziemców.

Analizując udział liczby podejrzanych cudzoziemców o przestępstwa 
graniczne w ogólnej liczbie podejrzanych cudzoziemców w Polsce, należy 
jednoznacznie stwierdzi, iż na podstawia danych Policji udział ten nie jest 
w żaden sposób znaczący, a wręcz minimalnych, wahając się od 2 do 10%. 
Największą liczbę podejrzanych cudzoziemców o przestępstwa graniczne 
odnotowano w roku 2004, następnie jednak liczba ta wykazuje tendencję 
spadkową. Należy jednak w tym miejscu przypomnieć, iż od 24 sierpnia 
2005 r. § 1 art. 264 k.k. utracił moc obowiązującą przez co zachowanie 

s. 152 i nast. I. Rzeplińska, Przestępczość cudzoziemców w Polsce [w:] O. Gór-
niok (red.), U progu nowych kodyfikacji. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi 
Leonowi Tyszkiewiczowi, Katowice 1999, s. 285; J. Błachut, J. Widacki, Przestęp-
czość w Polsce w latach 1990–1996, [w:] J. Widacki, J. Czapska (red.), Bezpieczny 
obywatel. Bezpieczne państwo, Lublin 1998, s. 19; M. Perkowska, Przestępczość 
graniczna …, wyd. cyt., s. 34–50. 

26  W Policyjnym Systemie Statystyki Przestępczości „Temida” — zgodnie 
z zarządzeniem nr 350 komendanta łównego Policji z 1 lipca 2003 r. w sprawie 
zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych 
o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. 
KGP z 2003 r., nr 14, poz. 74 z późn. zm.) informacje o obywatelstwie podejrza-
nych gromadzone były na druku „STP-3” w polu „XXXII. Zajmowane stanowi-
sko”. Pole to służyło do określania (wg. katalogu symboli cyfrowych stanowiące-
go załącznik do ww. zarządzenia) stanowiska zajmowanego przez podejrzanego 
(w przypadku obywateli Polskich) lub obywatelstwa podejrzanego w przypad-
ku obcokrajowców. Pole powyższe nie posiadało elementów zapewniających 
dodatkową walidację (kontrolę) przy wypełnianiu danych. Z dniem 31 stycz-
nia 2013 r. mocą Zarządzenia nr 5 komendanta głównego Policji z 31 stycznia 
2013 r. zostało uchylone zarządzenie nr 350 i funkcję źródła informacji o cha-
rakterze statystycznym za czas od 1 stycznia 2013 r. przejął System Analityczny 
umożliwiający generowanie danych na podstawie danych z Krajowego Systemu 
Informatycznego Policji, gdzie w przypadku przestępstwa wykrytego i rejestracji 
informacji o podejrzanym pole z informacją o obywatelstwie musi zostać wypeł-
nione w każdym przypadku. Informacja dotycząca rejestrowania danych o prze-
stępczości cudzoziemców przygotowana przez Biuro Służby Kryminalnej Komen-
dy Głównej Policji, Wydział Obsługi Informacyjnej z 3 sierpnia 2015 r.

27  J. Błachut, Problemy związane z pomiarem przestępczości, Warszawa 
2007, s. 102 i nast. 
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polegające na przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew prze-
pisom przestało być przestępstwem, a stało się tylko wykroczeniem 28. Nie-
wątpliwie zabieg dekryminalizacji miał wpływ na statystyczny obraz ska-
li zjawiska przestępczości granicznej cudzoziemców. Stały udział liczby 
podejrzanych cudzoziemców o przestępstwa graniczne w ogólnej liczbie 
podejrzanych cudzoziemców został zachwiany jedynie w 2010 r., kiedy 
zaczął przekraczać 10%. W tym roku liczba podejrzanych wzrosła, co było 
wynikiem wzrostu liczby podejrzanych cudzoziemców na podstawie 
art. 264 k.k. — głównie obywateli Ukrainy, o czym będzie w dalszej części 
opracowania.

Tabela 2
Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie wybranych przestępstw granicznych (art. 264 k.k., 

63–65 k.k.s., 86 i 92 k.k.s.) w Polsce w latach 2004–2012 w podziale na województwa 

Województwo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Razem

dolnośląskie 2 1 0 1 0 0 1 0 0 5

kujawsko-
-pomorskie 7 10 1 1 0 0 1 6 2 28

lubelskie 349 34 18 15 5 14 54 44 29 562

lubuskie 38 6 6 4 0 8 3 1 1 67

łódzkie 7 20 7 8 5 3 0 3 5 58

małopolskie 2 0 1 0 1 2 0 0 3 9

mazowieckie 9 10 1 4 8 1 2 3 5 43

opolskie 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

podkarpackie 53 39 34 35 14 46 182 16 19 438

podlaskie 24 14 2 1 3 1 2 1 0 48

pomorskie 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3

śląskie 8 2 6 2 2 0 3 1 0 24

świętokrzyskie 15 5 7 2 4 0 0 0 1 34

warmińsko-
-mazurskie 7 11 0 1 0 0 0 0 0 19

wielkopolskie 3 3 0 2 1 0 0 1 0 10

zachodniopo-
morskie 3 8 1 0 0 0 0 0 0 12

KSP 16 18 6 5 3 2 3 4 5 62

Polska 543 184 91 82 46 77 251 80 70 1424

Źródło: Komenda Główna Policji 

28  Na skutek dekryminalizacji przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Pol-
skiej wbrew przepisom do kodeksu wykroczeń dodano art. 49a o treści: „§ 1. Kto 
wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze 
grzywny. § 2.Usiłowanie i pomocnictwo są karalne.”
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Przedstawione w tabeli 2. dane dotyczące cudzoziemców podejrzanych 
o popełnienie przestępstw granicznych prezentują okres 2004–2012, gdyż 
na potrzeby prowadzonych badań nie otrzymano szczegółowych danych za rok 
2013. Analiza zjawiska, pod kątem jego występowania w poszczególnych woje-
wództwach Polski wskazuje jednoznacznie, iż największa liczba cudzoziemców 
podejrzanych o przestępstwa graniczne została zarejestrowana w wojewódz-
twach lubelskim i podkarpackim, na kolejnych miejsca znalazły się wojewódz-
twa lubuskie, łódzkie i podlaskie oraz Komenda Stołeczna Policji. Przy czym 
liczby podejrzanych w tych ostatnich obszarach stanowiły około 10% podej-
rzanych z województwa lubelskiego i podkarpackiego 29. 

Naturalną konsekwencją istnienia granic między państwami jest wystę-
powanie przestępczości granicznej. Analiza danych z tabeli 2. wskazuje jed-
noznacznie, że Policja, chociaż nieposiadająca wyłącznej kompetencji do ści-
gania przestępczości granicznej, ujawnia największą liczbę podejrzanych 
cudzoziemców w województwa, których obszary administracyjne graniczą 
z państwami ościennymi, a w szczególności państwami trzecimi. Wojewódz-
twa, w których Policja zarejestrowała największą liczbę cudzoziemców podej-
rzanych o popełnienie przestępstw granicznych, tj. lubelskie i podkarpackie 
graniczą z Białorusią, Ukraina i Słowacją. Należy stwierdzić, iż największą 
cudzoziemców podejrzanych o popełnienie przestępstw granicznych zareje-
strowano łącznie w województwach graniczących z państwami trzecimi, nato-
miast najmniejszą w województwa centralnych. Natomiast w województwach 
graniczących z państwami UE interesująca nas liczba podejrzanych jest 
niewielka, wykazująca spadek i minimalne wartości (nawet zerowe) od roku 
2008. Przystąpienie Polski do układów z Schengen 30, które nastąpiło 21 grud-

29  Szczegółową sytuację na Opolszczyźnie przedstawiła M. Marciniak, Staty-
styka przestępczości cudzoziemców na terenie Opolszczyzny w okresie od 1997 
roku do drugiego półrocza 2004 r., „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 
2006, nr III, s. 147–156, a dla województwa mazowieckiego S. Hoc, Przestęp-
czość cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i województwa 
mazowieckiego [w:] F. Prusak (red.), Przestępczość i zjawiska patologiczne w wo-
jewództwie mazowieckim, Warszawa 2003, s. 30–41.

30  Układu z Schengen z 14 czerwca 1985 r. między rządami państw Unii Gospo-
darczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w spra-
wie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, konwencja wykonawcza 
do Układu z Schengen z 14 czerwca1985 r. między rządami państw Unii Gospodar-
czej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie 
stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach. Decyzja Rady z 6 grudnia 
2007 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice 
Czeskiej, Republice Estonii, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice 
Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republi-
ce Słowackiej, Dz. Urz. UE L 07.323.34. Na podstawie art. 3 ust. 1 aktu dotyczącego 
warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryj-
skiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki 
Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz do-
stosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, RP jest związana 
i stosuje przepisy acquis Schengen, w tym Konwencji Wykonawczej Schengen, w po-
staci, w jakiej zostały włączone w ramy UE.
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nia 2007 r. spowodowało, iż granica wschodnia państwa oraz granica z Ob-
wodem Kaliningradzkim stały się nie tylko zewnętrznymi granicami Unii Eu-
ropejskiej, ale także strefy Schengen. Był to istotny czynnik dla analizowane-
go zjawiska przestępczości granicznej cudzoziemców. Przystąpienie do strefy 
Schengen i związane z tym zniesienie kontroli granicznej na polskim odcinku 
zewnętrznej granicy UE wpłynęło na spadek liczby cudzoziemców podejrza-
nych o popełnienie przestępstw granicznych ogólnie w Polsce, ale szczególnie 
w województwach, które graniczą z państwami UE.

W tabeli 3 przedstawiono dane dotyczące cudzoziemców podejrzanych 
o popełnienie przestępstw granicznych z uwzględnieniem struktury tej 
przestępczości w odniesieniu do kwalifikacji prawnej zarzucanych czy-
nów. Jak już wyjaśniono powyżej analizę rodzajów popełnionych czynów 
ograniczono do zachowań penalizowanych w art. 264 k.k., art. 63, 64, 
65 k.k.s. oraz 86 i 92 k.k.s.

Tabela 3
Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie wybranych przestępstwa granicznych  

w Polsce w latach 2004–2013 

Kwalifikacja 
prawna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

264 k.k. 62 31 15 8 8 52 190 13 19 2

63–65 k.k.s. 459 135 75 73 44 22 60 67 50 b.d.

86 1–3, 
92 1–2 k.k.s. 
(celne)

22 18 2 1 0 3 1 0 1 b.d.

Źródło: Komenda Główna Policji 

W analizowanym okresie 2004–2013 liczba cudzoziemców podejrzanych 
przez Policję o popełnienie przestępstw przemytniczych ponad dwukrotnie 
przewyższyła liczbę cudzoziemców podejrzanych o przekroczenie granicy 
państwa wbrew przepisom. Jedynie w roku 2009 i 2010 liczba podejrza-
nych cudzoziemców o nielegalne przekroczenie granicy przewyższyła liczbę 
podejrzanych przestępstwa przemytnicze. 

W zakresie przestępczości granicznej cudzoziemców analizowanej 
na podstawie danych policyjnych, trudno jest wskazać konkretne tenden-
cje tych zachowań. Przyczyną tego jest głównie fakt, iż Policja nie jest jedy-
ną formacją ścigającą przestępstwa graniczne, a szczególne uprawnienia 
w tym zakresie podsiadają przede wszystkim Straż Graniczna i Służba 
Celna. Policja wykrywa przestępstwa graniczne głównie, wykonując swoje 
zadania w zakresie wykrywania przestępstw i wykroczeń nieukierunko-
wanych szczególnie na ten obszar przestępczości. Na podstawie analizy 
akt spraw karnych można stwierdzić, iż wykrycie przestępstwa graniczne-
go przez Policję, jakim jest nielegalne przekroczenie granicy, odbywa się 
często w związku z weryfikacją tożsamości cudzoziemca. Podczas weryfi-
kacji dokumentu tożsamości ujawniane są jego podrobione czy przerobie-
nia (także w obszarze wiz i stempli kontroli granicznej) lub może zostać 
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ustalone, iż cudzoziemiec objęty jest zakazem wjazdu na terytorium Pol-
ski. Natomiast w zakresie przestępstw przemytniczych wykrycie takich 
zachowań ma również miejsce w wyniki rutynowej kontroli pojazdów, czy 
innych czynności wykonywanych w lokalach, często także podczas czyn-
ności patrolowania targowisk. 

W otrzymanych zbiorach danych statystycznych Komendy Głównej Po-
licji dopiero w roku 2012 stwierdzono 24 obywateli Czech podejrzanych 
o popełnienie przestępstwa z art. 55 ust. 1–2 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii, tj. przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie 
lub wewnątrzwspólnotowa dostawy środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub słomy makowej. Wskazanie ust. 2 art. 55 oznacza, 
iż były to przypadki mniejszej wagi, co może sygnalizować przywóz z te-
rytorium Czech niewielkiej ilości środków odurzających. Jest to przede 
wszystkim skutkiem liberalizacji przepisów w Czechach, na podstawie któ-
rych wykroczeniem jest posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Osoby 
posiadające taką ilość środków odurzających przybywają na terytorium 
Polski często nieświadomie, że na gruncie polskiego prawa zachowanie 
takie jest przestępstwem.

W tabeli 4 przedstawiono dynamikę przestępstwa przekroczenia granicy 
państwa wbrew przepisom przez cudzoziemców, ukazując jednocześnie jej 
strukturę w odniesieniu do obywatelstwa i płci. Należy stwierdzić, iż Po-
licja w latach 2004–2012 ustaliła więcej podejrzanych kobiet niż męż-
czyzn o nielegalne przekroczenie granicy. Kobiety stanowiły około 60% 
podejrzanych w tej kategorii przestępstw. Największą liczbę podejrzanych 
stanowili obywatele Ukrainy. W analizowanym okresie ustalono 273 osoby 
podejrzane, z czego 199 były to kobiety. Kolejną grupę podejrzanych pod 
względem liczebności stanowili obywatele Rosji oraz Wietnamu. Niemniej 
jednak liczba zatrzymanych obywateli tych państw była o wiele mniej-
sza od liczby zatrzymanych obywateli Ukrainy i stanowiła odpowiednio 
38 i 34. Obywatele pozostałych państw stanowili jednostkowe przypadki 
osób podejrzanych o nielegalne przekroczenie granicy. 

Duży wzrost zarejestrowanych podejrzanych obywateli Ukrainy nastą-
pił w roku 2009, a potem w 2010. W dniu 1 lipca 2009 r. weszła w życie 
umowa o małym ruchu granicznym między Polską i Ukrainą 31 nadają-
ca obywatelom stron umowy zamieszkujących w rejonie przygranicznym 
uprawnienie do przekraczania granicy w tym trybie. Pozornie wydawać 
by się mogło, iż czynnik ten wpłynął na zwiększenie liczby osób nielegal-
nie przekraczających granice, niemniej jednak tak nie było. Szczegółowa 
analiza danych Straży Granicznej w tym zakresie wskazuje jednoznacz-
nie, iż zaraz po wprowadzeniu ułatwień w przekraczaniu granicy polsko-
-ukraińskiej nastąpił znaczący spadek liczby zatrzymanych na przekro-
czenie granicy wbrew przepisom lub usiłowanie (nielegalne przekrocze-
nie granicy). W roku 2009 zarejestrowano spadek liczby osób nielegalnie 

31  Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów 
Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego podpisana w Kijowie 28 marca 
2008 roku (DzU nr 103 poz. 858).
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przekraczających granicę polsko-ukraińską o prawie 67%. Co jest istotne 
w kolejnych latach liczba ta wykazywała dalszą tendencję spadkową 32. 

Tabela 4
Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstwa przekroczenia granicy Rzeczypospolitej 

Polskiej wbrew przepisom w latach 2004–2012 wg obywatelstwa 

Obywatel-
stwo 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Razem

M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K

Armenia   1 0   1 0           2 0

Białoruś 0 1 1 1               1 2

Bułgaria   1 0               1 0

Chiny   0 1               0 1

Czechy   1                1 0

Gruzja 2 0           1 0     3 0

Holandia 1 0                 1 0

Irak   1 0               1 0

Litwa 2 0 1 1     0 1         3 2

Mołdawia   0 1 3 3         1 0   4 4

Niemcy 1 0                 1 0

Pakistan 1 0                 1 0

Rosja 19 11 2 1 1 0     1 0 2 1     25 13

Rumunia       0 1           0 1

Sri Lanka       3 0           3 0

Turcja 1 0     1 0     2 0     4 0

Ukraina 0 4 3 0 3 3     15 35 50 131 2 10 1 16 74 199

Wietnam 13 4 14 0 2 0 0 1           29 5

pozostałe 
państwa 
Azji, 
Australii 
i Oceanii*

  1 0       1 0 3 0   2 0 7 0

pozostałe 
państwa 
Europy*

2 0                 2 0

pozostałe 
państwa 
Afryki* 

      1 0 0 1         1 1

Razem 42 20 26 5 9 6 6 2 0 2 17 35 58 132 3 10 3 16 164 228

* Klasyfikacja wskazana przez KGP
Źródło: Komenda Główna Policji 

32  M. Perkowska, Criminological aspects of local border traffic on the Polish section 
of European Union’s external border [w:] M. Zdanowicz (red.), Local border traffic on the 
Polish section of European Union’s external border, Warsaw–Bialystok 2013, s. 192 i nast.



124 Omówienia Nr 3(123)

Tabela 5
Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstwa przemytniczego na podstawie  

art. 63–65 k.k.s. w Polsce w latach 2004–2012 wg obywatelstwa 

Obywatelstwo
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Razem 

M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K

Armenia 30 6 16 10 6 5 3 1 12 1 2 0 5 1 13 4 14 0 101 28

Australia 1 0                 1 0

Białoruś 23 33 5 4 3 3 1 4 0 2 2 1   0 1 2 1 36 49

Czechy           2 0 2 0     4 0

Gruzja       1 0       1 0 1 1 3 1

Litwa 1 1 2 1 1      1 0       5 2

Mołdawia               1 0   1 0

Niemcy   1 0   1 0     1 0   1 0 4 0

Rosja 5 1 2 0 1 0 1 0   1 0   0 1 1  11 2

Ukraina 163 194 45 48 18 36 27 34 9 18 9 4 38 10 33 12 19 8 361 364

USA               1 0   1 0

Węgry     0 1             0 1

Włochy         2 0   3 0   1 0 6 0

pozostałe 
państwa Azji, 
Australii 
i Oceanii*

1 0                 1 0

pozostałe 
państwa 
Europy*

  1 0             1 0 2 0

Razem 224 235 72 63 29 45 34 39 23 21 17 5 49 11 49 18 40 10 537 447

* Klasyfikacja wskazana przez KGP
Źródło: Komenda Główna Policji 

W związku z faktem, iż przestępstwo nielegalnego przekroczenia granicy 
wykrywane jest przez Policję wewnątrz kraju, a nie na przejściu granicznym 
czy w jego pobliżu zaraz po jego dokonaniu nie jest możliwe wskazanie kon-
kretnych czynników warunkujących przede wszystkim dynamikę tego zjawi-
ska. W przypadku nielegalnego przekroczenia granicy przez obywateli Ukrainy 
najwięcej obywateli tego państwa dopuszczających się przedmiotowego prze-
stępstwa ujawnionych zostało w województwach podkarpackim i lubelskim.

W tabeli 5. przedstawiono dynamikę przestępstw przemytniczych (art. 63, 
64, 65 k.k.s.) dokonanych przez cudzoziemców, ukazując jednocześnie jej 
strukturę w odniesieniu do obywatelstwa i płci. W przeciwieństwie do prze-
stępstwa przekroczenia granicy wbrew przepisom, w przypadku przemytu, 
Policja w latach 2004–2012 ustaliła więcej podejrzanych mężczyzn niż ko-
biet. Mężczyźni stanowili około 55% podejrzanych w tej kategorii spraw-
ców. Największą liczbę podejrzanych stanowili obywatele Ukrainy. W ana-
lizowanym okresie ustalono 725 osób podejrzanych (74% wszystkich po-
dejrzanych), z czego 364 były to kobiety. Kolejną grupę podejrzanych pod 
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względem liczebności stanowili obywatele Armenii oraz Białorusi. Niemniej 
jednak liczba zatrzymanych obywateli tych państw była mniejsza od liczby 
zatrzymanych obywateli Ukrainy i stanowiła odpowiednio 129 i 85. Oby-
watele pozostałych państw stanowili jednostkowe przypadki osób podejrza-
nych o nielegalne przekroczenie granicy. 

Analiza danych w zakresie przestępczości przemytniczej cudzoziemców 
ujawnionej w Polsce przez Policję ujętych w tabeli 5 i 6 nie pozwala na wska-
zanie czynników ekonomicznych, politycznych czy społecznych warunku-
jących szczególnie dynamikę ale też strukturę tej przestępczości. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim fakt, iż to Służba Celna posiada 
kompetencje do zwalczania tego rodzaju przestępczości i ujawnia najwięcej 
zachowań przemytniczych zarówno cudzoziemców, jak i obywateli Polski.

Tabela 6
Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstwa przemytniczego na podstawie  

art. 86 i 92 k.k.s. w Polsce w latach 2004–2012 wg obywatelstwa 

Obywatelstwo
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Razem

M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K

Białoruś 3 0 8 0 1 0 1 0 13 0

Czechy 1 0 1 0

Holandia 2 0 2 0

Litwa 1 0 1 0

Niemcy 1 0 3 0 1 0 5 0

Rosja 1 0 1 1 2 1

Ukraina 14 3 3 0 2 0 1 0 20 3

Razem 19 3 17 1 2 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 44 4

Źródło: Komenda Główna Policji

Wnioski 

Przedstawiona w opracowaniu analiza dynamiki i struktury przestęp-
czości granicznej cudzoziemców w latach 2004–2013 ujawnionej przez Po-
licję pozwala na przedstawienie następujących wniosków.

Udział liczby cudzoziemców podejrzanych o przestępstwa granicz-
ne w ogólnej liczbie podejrzanych cudzoziemców w Polsce jest niewielki, 
a w ostatnich latach nawet marginalny. Zatem w ogólniej liczbie osób po-
dejrzanych ustalonych przez Policję ten obszar przestępczości cudzoziem-
ców jest wręcz symboliczny.

Najwięcej cudzoziemców podejrzanych przez Policję o popełnienie prze-
stępstw granicznych ujawniono w województwa graniczących z państwami 
trzecimi UE, głównie w województwie podkarpackim oraz lubelskim. Wynika 
to głównie z faktu, iż najwięcej podejrzanych cudzoziemców o przestępstwa 
graniczne to obywatele Ukrainy, przekraczający granicę polsko-ukraińską.
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Analizując strukturę przestępczości pod względem obywatelstwa, stwier-
dzono, iż największą grupę podejrzanych stanowią obywatele Ukrainy, za-
równo w przypadku przestępstwa przekroczenia granicy państwa wbrew 
przepisom, jak również w przypadku przestępstw przemytniczych. Istnieją 
dwie grupy czynników warunkujących taki stan rzeczy. Jeśli chodzi o nie-
legalne rozkroczenie granicy są to czynniki polityczne, m.in. pomarańczowa 
rewolucja z przełomu 2004/2005 oraz migracje ekonomiczne, które skłaniają 
obywateli Ukrainy do podjęcia ryzyka nielegalnego przedostania się na te-
rytorium Polski czy też dalej do innych państw UE. Podobnie w przypadku 
przestępczości przemytniczej są to czynniki ekonomiczne, jakim są różnice 
w cenach towarów akcyzowych czyniące proceder zyskownym dla sprawców, 
szczególnie przemieszczających towar przez zewnętrzną granicę UE. Czynnik 
ten warunkuje również przemyt dokonywany przez obywateli Białorusi, jak 
również obywateli Armenii przez polski odcinek zewnętrznej granicy UE. 

Struktura obywatelstwa cudzoziemców w przypadku przestępstwa prze-
kroczenia granicy państwa wbrew przepisom jest odmienna od struktury 
obywatelstwa cudzoziemców w przestępstwach przemytniczych. Obok oby-
wateli Ukrainy, kolejną grupę pod względem liczebności stanowią Rosja-
nie, wśród których dominują osoby o narodowości czeczeńskiej 33. Trzecią 
pod względem wielkości ujawniona grupę stanowią obywatele Wietnamu. 
Nielegalna migracja tych ostatnich warunkowana jest głównie przez funk-
cjonowanie w Polsce bardzo dobrze zorganizowanych diaspor emigrantów 
z tego kraju, którzy w większości napłynęli do Polski na początku lat 90 34.

Policja pomimo, iż posiada najszersze kompetencje do wykrywania prze-
stępstw i ścigania ich sprawców w obszarze przestępczości granicznej niejako 
ustępuje miejsca tym służbom, które powołane zostały specjalnie to wykry-
wania tego rodzaju przestępczości. Oczywiście jest tu mowa o Straży Granicz-
nej i Służbie Celnej. Niemniej jednak dokonana i przedstawiona w niniejszym 
opracowaniu analiza struktury i dynamiki przestępczości cudzoziemców 
ujawnionej przez Policję jest niezbędna do kompleksowego ukazania skali 
zjawiska. W Polsce nie istnieją zbiory statystyczne obejmujące dane dotyczące 
liczby podejrzanych (również cudzoziemców) zebrane od wszystkich podmio-
tów, które mogą prowadzić postępowanie karne. Nawet w ramach Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych nie istnieje jeden wspólny zbiór np. osób podejrza-
nych czy przestępstw stwierdzonych. Stąd też potrzeba dokonania analizy 
i scalenia na końcu wszystkich zbiorów danych. tj. Policji, Straży Granicznej 
oraz Służby Celnej w zakresie przestępczości cudzoziemców celem struktury 
i dynamiki ujawnionej przestępczości granicznej cudzoziemców w Polsce.

33  Por. A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska, M. Okólski, Transfor-
macja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Warszawa 2010, s. 40.

34  Por. M. Okólski, Imigranci. Przyczyny napływu, cechy demograficzno-spo-
łeczne, funkcjonowanie w społeczeństwie polskim, „Prace Migracyjne” 1998, nr 17, 
s. 45. D. Woźniak, L. Sklepkowski, Współczesna imigracja do Polski, „Przegląd Po-
licyjny” 1996, nr 4(44), s. 110, B. Hołyst, Przestępczość w Polsce w latach 1999–
2002 — prognoza do roku 2008, Warszawa 2003, s. 135. K. Iglicka, Przerzut mi-
grantów do lub przez terytorium Polski, „Prace Migracyjne” 1999, nr 22, s. 33.
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�łowa kluczowee:� cudzoziemcy, 
granica, przestępczość, Policja 

�treszczeniee:� Celem artykułu jest uka-
zanie dynamiki i struktury przestęp-
czości granicznej cudzoziemców w Pol-
sce ujawnionej przez Policję w latach 
2014–2013. Obraz przestępczości został 
ukazany w odniesieniu do kwalifikacji 
prawnej czynów, obywatelstw sprawców 
oraz z uwzględnieniem podziału admi-
nistracyjnego państwa na województwa. 
Podjęte w artykule analizy pozwoliły 
na stwierdzenie, iż udział liczby cudzo-
ziemców podejrzanych o przestępstwa 
graniczne w ogólnej liczbie podejrzanych 
cudzoziemców w Polsce jest niewielki. 
Najwięcej cudzoziemców podejrzanych 
przez Policję o popełnienie przestępstw 
granicznych ujawniono w województwa 
graniczących z państwami trzecimi UE, 
głównie w województwie podkarpackim 
oraz lubelskim. Analizując strukturę 
przestępczości pod względem obywatel-
stwa, stwierdzono, iż największą grupę 
podejrzanych stanowią obywatele Ukra-
iny, zarówno w przypadku przestępstwa 
przekroczenia granicy państwa wbrew 
przepisom, jak i w przypadku prze-
stępstw przemytniczych.

Keywordse:� foreigners, border, 
criminality, Police 

�ummarye:� The article aims to present 
the dynamic and structure of border 
criminality of foreigners in Poland 
registered by Police in 2004–2013. 
Author presents the kind of offences, 
nationality of offenders referring to ad-
ministrative division of the country – 
voivodship. The analysis lead to the 
conclusion that border criminality 
of foreigners in Poland is not a sig-
nificant phenomenon in statistical 
overview, especially if we compare the 
number of suspects in Poland (Police 
database) with the number of sus-
pects foreigners for border crimes. The 
biggest numbers of suspects foreign-
ers for border crimes were registered 
in the border voivodships, especially 
in  that podkarpackie and lubelskie 
voivodship. These are border voivod-
ships with EU third countries. The 
analysis of nationality of the offend-
ers let to state that they were mostly 
from Ukraine, Belarus and Russia. 
The biggest number were the citizens 
from Ukraine both in offences of illegal 
border crossing and goods smuggling.


