
Rozprawy Społeczne 2015, Tom IX, Nr 2

- 28 -

Wstęp

Zmiany polityczne rozpoczęte w 1989 roku spra-
wiły, że Polska włączyła się w globalny system i-
nansowy, gospodarczy, a także migracyjny. Libera-
lizacja, która objęła wiele dziedzin życia, dotyczyła 
także zasad wjazdu do Polski i pobytu cudzoziem-
ców na terenie naszego kraju, czyniąc z niego te-
rytorium przede wszystkim tranzytowe. W latach 
90. do Polski napływali głownie obywatele byłego 
ZSSR i państw powstałych z jego rozpadu, korzysta-
jąc z ułatwień wjazdowych odziedziczonych jeszcze 
po poprzednim systemie. W 1991r. Polska zaczęła 
stosować Konwencję Genewską z 1951r., co zaowo-
cowało pojawieniem się w jej granicach nowej ka-
tegorii migrantów, czyli osób ubiegających o objęcie 
ich ochroną międzynarodową na terenie naszego 
kraju i uznania ich za uchodźców. 

Jako, że przepływy migracyjne (do, przez i z Pol-
ski) znacznie wzrosły w okresie ostatnich 10 lat, 
a zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej w 2004r. wschodnia granica Polski będąca 
równocześnie wschodnią granicą Unii Europejskiej, 

jak również obszaru Schengen, stała się swoistą za-
porą, której bardzo ważnym zadaniem jest zapew-
nienie bezpieczeństwa granic RP (zarazem istotne-
go fragmentu granicy UE) i nieprzenikliwości ich 
przez nielegalną migrację. 

Migracje na całym świecie nabierają wyjątkowego 
znaczenia za sprawą powiększenia swoich rozmiarów 
i zasięgu przestrzennego, dlatego są coraz częstszym 
problemem politycznym w stosunkach międzynaro-
dowych. Aktualnie pojawiają się nieznane wcześniej 
cechy ruchliwości przestrzennej, takie jak: zróżnico-
wanie rodzajów wyjazdów, globalizacja przepływów 
siły roboczej, rosnący odsetek migrujących kobiet 
oraz coraz bardziej mieszany charakter ruchów mi-
gracyjnych, przez co trudno dzisiaj jednoznacznie 
klasy ikować grupy migracyjne jako imigrantów 
przymusowych czy imigrantów zarobkowych. Re-
gres przestrzegania praw człowieka w wielu regio-
nach świata wskazuje, że liczba osób poszukujących 
ochrony międzynarodowej na świecie będzie rosnąć. 
Rewolucja komunikacyjna, informatyczna oraz ist-
niejące już sieci migracyjne w krajach docelowych 
(poszczególnych grup migranckich), przysłużyły się 
upowszechnieniu migracji, jako stylu życia.

W dobie dzisiejszych kon liktów i niepokojów pa-
nujących na świecie, zagrożenie nielegalnym prze-
kroczeniem granicy, wciąż wzrasta. Polska staje się 
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coraz bardziej popularnym krajem dla imigrantów 
z różnych części świata. Wzrost liczby imigrantów, 
także nielegalnych oznacza, że rozwój bezpieczeń-
stwa transgranicznego RP, w dużej mierze zależeć 
będzie od zintensy ikowania działań i polepszeniu 
współpracy Straży Granicznej, Służby Celnej i Policji.

Problematyka bezpieczeństwa granic państwo-
wych i ich ochrony nie utraciła aktualności, ani zna-
czenia teoretycznego i praktycznego (Maksimczuk, 
Sidorowicz 2008). Pełnią funkcję kontrolną i jedno-
cześnie są w większym lub mniejszym stopniu, barie-
rą ograniczającą migrację ludzi, swobodną wymianę 
towarów, środków inansowych, a czasami również 
możliwości wzajemnego oddziaływania kulturowe-
go i ideologicznego (Wawrzusiszyn 2012). 

Geneza bezpieczeństwa transgranicznego

Aby mówić o bezpieczeństwie transgranicznym, 
należy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie jaka 
jest de inicja granicy i terytorium państwa.

Granica państwowa jest to powierzchnia piono-
wa przechodząca przez linię graniczną, oddziela-
jąca terytorium państwa polskiego od terytoriów 
innych państw i od morza pełnego. Granica pań-
stwowa rozgranicza również przestrzeń powietrz-
ną, wody i wnętrze ziemi. (Ustawa o ochronie grani-
cy państwowej 1990).

Terytorium państwa to obszar podległy suweren-
nej władzy państwa, określony granicą państwową. 
W granicach terytorium państwo wykonuje swoje 
kompetencje w sposób wyłączny i pełny w stosun-
ku do osób, rzeczy i zdarzeń. W skład terytorium 
państwa wchodzą obszar lądowy wraz z wyspami 
i wodami śródlądowymi, morze terytorialne wraz 
z morskimi wodami wewnętrznymi (w państwach 
archipelagowych, także wody położone między wy-
spami archipelagu), przestrzeń powietrzna nad nimi 
oraz podziemie. Pojęcie terytorium państwa jest 
jedną z podstaw, na których opiera się cały system 
współczesnego prawa międzynarodowego. Prawo 
międzynarodowe uznaje zasadę nienaruszalności 
terytorium państwa i jego integralności. Władza 
państwowa jest suwerenna i wyłączna. Wszelkie 
wyjątki (np. immunitety) dotyczące osób lub rzeczy, 
muszą opierać się na konkretnym prawie międzyna-
rodowym, zwyczajowym lub umownym. Naruszenie 
integralności terytorialnej jest zamachem na niepod-
ległość państwa (Kunikowski, Turek 2008). 

Około 3 tysięcy lat p.n.e., gdy zaczynały kształto-
wać się pierwsze struktury państwa, za wyznacznik 
granicy służył pas graniczny, który był naturalną 
formą terenu, jak góry czy rzeki, a dzięki swojemu 
ukształtowaniu, jednocześnie był linią obrony pań-
stwa. Rozwój cywilizacyjny sprawił, że szerokość 
pasa granicznego uległa zmniejszeniu, a linia obron-
na zaczęła przeistaczać się w granicę polityczną. 
Rozwój państw powodował z kolei zacieśnienie 
pasów granicznych i ich ewolucję w stronę linii 
granicznych. Konsekwencją tych zmian było poja-
wienie się granic sztucznych. Proces ten widoczny 

był przede wszystkim tam, gdzie naturalne formy 
terenu nie sprzyjały ochronie terytorium państwa. 
Z kolei konsekwencją powstania granic sztucznych 
była ewolucja tej kategorii w kierunku tzw. linii. 
Granica jako linia pojawiła się najwcześniej na ob-
szarach najbardziej rozwiniętych gospodarczo, 
a także gęściej zaludnionych (Balawajder 2013, 
s.47). Następnie strefy przygraniczne zawęziły się 
i zmieniły w tzw. linie przygraniczne, ponieważ roz-
winęła się komunikacja i ewoluowały więzi miedzy 
państwami. Skutkiem tego była demarkacja czyli 
wyznaczenie w terenie granicy między państwami, 
za zgodą obydwu stron, na mocy umowy międzyna-
rodowej. W umowie ustala się również tzw. strefę 
graniczną (2-6 km) lub szerszą strefę przygranicz-
ną, w której najczęściej obowiązują rygory dotyczą-
ce ograniczenia w swobodzie przemieszczania się 
mieszkańców oraz kontrole ze strony służb pań-
stwowych. W celu ochrony granic ustanawia się pas 
drogi granicznej (15m) oraz strefę nadgraniczną, co 
najmniej 15 km od granicy (Balawajder 2013, s.47). 
W tak powstałych państwach oddzielonych od sie-
bie granicami i strefami, funkcjonuje różnego ro-
dzaju ruch graniczny i wymiana handlowa. Proces 
ten musi być odpowiednio chroniony przed zagro-
żeniami, dlatego w celu zapewnienia prawidłowości 
działania powyższego procesu, państwo powołało 
szereg podmiotów, których ustawowym zadaniem 
jest utrzymanie bezpieczeństwa transgranicznego. 
Granica ewoluuje, wraz ze zmianami jakie niesie za 
sobą prowadzona przez podmioty państwowe poli-
tyka międzynarodowa. Najlepszym przykładem, są 
granice państw w obrębie struktur integracyjnych, 
będące efektem wstąpienia do Układu Schengen 
i Unii Europejskiej. 

De inicja bezpieczeństwa transgranicznego 

Samo pojęcie bezpieczeństwa transgranicznego 
nie zostało do tej pory jednoznacznie zde iniowane, 
gdyż różne są de inicje samego pojęcia bezpieczeń-
stwo. Przeprowadzona analiza literatury przedmio-
tu, dotycząca bezpieczeństwa międzynarodowego 
i narodowego, jak również analiza działalności służb 
odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo 
w rejonach przygranicznych, pozwoliła na zidenty-
ikowanie pojęcia bezpieczeństwa transgraniczne-

go i umiejscowienie go pośród innych kategorii bez-
pieczeństwa. 

Bezpieczeństwo transgraniczne to stan (proces), 
który jest efektem całości przedsięwzięć, zmierza-
jących do zapewnienia bezpieczeństwa w przekra-
czaniu granic państw, przez osoby, wszelkie towary 
i pojazdy (w tym jednostki latające, pływające i lądo-
we), pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami pań-
stwowymi. Poziom bezpieczeństwa transgranicz-
nego zależy od skuteczności realizacji zadań służb 
granicznych. Należy do nich walka z terroryzmem 
i przestępczością zorganizowaną, regulacja legal-
nych i nielegalnych ruchów migracyjnych, pobieranie 
podatków akcyzowych, zapobieganie przemytowi 
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niebezpiecznych substancji, zagrożonych gatunków 
oraz przedmiotów takich jak: broń, materiały wy-
buchowe, amunicja, narkotyki czy dzieła sztuki. Do-
datkowo kontrola graniczna ma zapobiec rozprze-
strzenianiu się chorób zwierząt i ludzi, a jej stopień 
surowości i restrykcji zmienia się w zależności od 
kraju i danej granicy. Wszystko to przemawia za tym, 
że istotne jest utrzymanie wysokiego poziomu bez-
pieczeństwa w strefach nadgranicznych, czyli w ob-
szarach gmin przyległych do granicy państwowej, 
a na odcinku morskim do brzegu morskiego, jako że 
znajduje się ona bezpośrednio przy terytorium pań-
stwa sąsiedniego. Jeżeli określona w ten sposób sze-
rokość strefy nadgranicznej nie osiąga 15 km, włącza 
się do strefy nadgranicznej również obszar gmin bez-
pośrednio sąsiadujących z gminami przyległymi do 

granicy państwowej lub brzegu morskiego (Ustawa 
o ochronie granicy państwowej 1990). Bezpieczeń-
stwo transgraniczne można umiejscowić pośród in-
nych kategorii bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo transgraniczne w Rzeczpospo-
litej Polskiej

Geopolityczne położenie Polski (Dybczyński 
2013) sprawia, że jest ona w znacznym stopniu na-
rażona na nielegalną migrację. Północno-wschodnia 
i wschodnia granica Polski, są zewnętrznymi granica-
mi Unii Europejskiej, w której kontrola na wewnętrz-
nych granicach między krajami stowarzyszonymi, 
została zniesiona. Zagrożenie nielegalnym przekro-
czeniem granicy jest wysokie, ponieważ migranci 

Rysunek 1. Ogólna typologia pojęcia bezpieczeństwo, z umiejscowieniem pojęcia „bezpieczeństwo transgraniczne”
Źródło: Opracowanie własne na podstawie R. Jakubczak, J. Marczak, K. Gąsiorek, W. Jakubczak, Podstawy bezpieczeństwa 
narodowego Polski w erze globalizacji, Warszawa 2008; J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996

Rysunek 2. System ochrony granicy państwowej
Źródło: Koncepcja funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009-2015, portal intranetowy Straży Granicznej
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chcący poprawić swój status materialny i społeczny, 
muszą przedostać sie na zachód. Polska w głównej 
mierze traktowana jest jako kraj tranzytowy i stano-
wi ostatnią do pokonania bramę ku lepszej przyszło-
ści. Federacja Rosyjska dąży do odzyskania realnej 
mocarstwowej pozycji na świecie, a chęć zajmowania 
przez Rosję takiej pozycji w świecie, wynika z rosyj-
skiego dziedzictwa historycznego, mocarstwowych 
tradycji i ambicji kremlowskiego kierownictwa. Nie 
jest jednak przypadkiem, że właśnie obecnie jest 
ono szczególnie mocno akcentowane (Łomanowski, 
Musiałowicz 2006). Działania Rosji we wschodniej 
Ukrainie i zajęcie Krymu, tylko potwierdza powyż-
szą tezę, a zatem nie jest wykluczone, że w przyszło-
ści będzie chciała odzyskać wpływy na utraconych 
terenach byłego ZSRR, co przyczyni się do wzrostu 
liczby migracji, także tej nielegalnej.

Bezpieczeństwo transgraniczne Polski, wyraża 
się stopniem efektywności funkcjonowania czte-
ropoziomowego systemu zarządzania granicą, co 
przedstawia poniższy rysunek.

Przedstawiony na rysunku powyżej system, ja-
sno ilustruje, iż utrzymanie prawidłowego poziomu 
bezpieczeństwa transgranicznego RP, uzależnione 
jest od jakości współdziałania Straży Granicznej, 
Służby Celnej, Policji i polskich służb konsularnych, 
przy czym należy zaznaczyć, że Straż Graniczna 
jako narodowa służba graniczna i Służba Celna są 
formacjami wiodącymi w tym systemie.

Służba Celna zajmuje się ochroną wpływów do 
budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego, 
cła, podatku od gier, podatku VAT oraz ochroną 
zdrowia obywateli. Rozpoznaje, wykrywa, zapobie-
ga i zwalcza przestępstwa i wykroczenia związane 
z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadza-
nia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych 
ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na 
bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpie-
czeństwo międzynarodowe, w szczególności takich 
jak odpady, substancje i preparaty chemiczne, ma-
teriały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurza-
jące i substancje psychotropowe, broń, amunicja, 
materiały wybuchowe oraz towary i technologie 
o znaczeniu strategicznym, rozpoznaje, wykrywa, 
zapobiega i zwalcza przestępstwa skarbowe i wy-
kroczenia skarbowe oraz ściga ich sprawców, wyko-
nuje kontrolę wywiązywania się podmiotów z obo-
wiązków w zakresie podatku akcyzowego, podatku 
od gier, dopłat i opłat oraz opłaty paliwowej, współ-
pracuje z Krajowym Centrum Informacji Kryminal-
nej (Ustawa o Służbie Celnej 2009). 

W dokumencie ,,Strategia działania Służby Celnej 
w zakresie zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu 
wyrobami tytoniowymi na lata 2012-2015” (www.mf.
gov.pl) w celu poprawy bezpieczeństwa transgranicz-
nego oraz realizacji założonych celów strategicznych, 
Służba Celna słusznie zakłada zwiększenie wydatków 
na potrzeby tej instytucji, a także liczby funkcjonariu-
szy, gdyż jak wyliczono w statystykach Służby Celnej, 
każda złotówka zainwestowana w zwalczanie prze-
stępczości celnej w 2007 r. przyniosła do budżetu Pań-

stwa prawie 5złotych. Należy przy tym pamiętać, że 
przez Polskę przebiega jeden z głównych szlaków wy-
robów tytoniowych do pozostałych krajów Unii Euro-
pejskiej, zatem zagrożenie przemytem na wschodniej 
granicy Polski (granicy zewnętrznej UE/Schengen) 
ocenia się na bardzo wysokie.

Rozwój bezpieczeństwa transgranicznego RP 
w dużej mierze uzależniony jest od poprawności 
funkcjonowania Straży Granicznej. Kierunek jej 
rozwoju, wytycza dokument strategiczny o nazwie 
„Założenia wieloletniej koncepcji funkcjonowania 
Straży Granicznej (2009-2015)” zatwierdzony 16 
lutego 2009 roku przez ówczesnego Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Grzegorza Schetynę. 
Cały proces przekształceń z założenia miał trwać 6 
lat. W dokumencie błędnie została przewidziana sy-
tuacja polityczna w Europie wschodniej. Według wy-
żej wymienionego pisma, Ukraina miała być w NATO, 
a tak się nie stało. Członkostwo w NATO, dałoby Ukra-
inie nowy argument bezpieczeństwa, zgodnie z art. 5 
Traktatu Północnoatlantyckiego, uważanego za jego 
rdzeń, który mówi, że każdy atak zbrojny z zewnątrz 
zwrócony przeciwko jednemu lub kilku państwom 
członkowskim traktowany będzie jako atak przeciw-
ko całej organizacji. Błędnie założono, że sytuacja na 
Ukrainie, będzie stabilna. Nikt nie przewidział, że Ro-
sja zajmie Krym. Należy mieć na uwadze, że Białoruś, 
Rosja i Ukraina, są granicznymi sąsiadami Rzeczpo-
spolitej Polski, toteż sytuacja tam panująca, pozosta-
wia swoje znamiona w Polsce.

Kolejnym założeniem było „odsunięcie” formacji 
od linii granicy wewnętrznej UE/Schengen w głąb te-
rytorium kraju, poprzez stopniowe zmniejszanie licz-
by placówek SG (zwalnianie obiektów) ulokowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie linii granicy państwowej 
RP, na odcinkach stanowiących granicę wewnętrzną 
UE/Schengen, sukcesywne zwiększanie obecności SG 
na terytorium kraju, jeżeli formacja uzyska możliwość 
pozyskania nowych obiektów i dążenie do przesunięć 
kadrowych funkcjonariuszy z jednostek przekształ-
canych do jednostek organizacyjnych SG, ochraniają-
cych odcinki granicy zewnętrznej UE/Schengen (Za-
łożenia wieloletnie koncepcji funkcjonowania Straży 
Granicznej na lata 2009-2015). Założono również, że 
sukcesywnie rozbudowywana będzie sieć szlaków 
komunikacyjnych w Polsce (drogi szybkiego ruchu, 
autostrady, linie kolejowe osobowe i towarowe) co 
powiązane jest z szybkim przemieszczaniem się osób 
i środków transportu ,,na” oraz ,,przez” terytorium 
Polski. Wszystko to oprócz pozytywnych skutków 
ekonomicznych, przyczyniłoby się do zwiększenia 
działalności przestępczej ukierunkowanej na przemyt 
osób i towarów oraz łatwości zmiany miejsca pobytu, 
zwłaszcza międzynarodowej przestępczości zorgani-
zowanej. Słusznie więc założono, że wraz z rozbudo-
wą sieci, szlaków i węzłów komunikacyjnych, powinny 
zostać ulokowane małe placówki lub grupy zamiejsco-
we PSG w rejonie granicy wewnętrznej UE/Schengen. 
Wzmocnieniu musi ulec obecność Straży Granicznej 
w rejonach terytorium kraju stanowiących bezpo-
średnie ,,zaplecze” granicy zewnętrznej UE/Schengen. 

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa...



Rozprawy Społeczne 2015, Tom IX, Nr 2

- 32 -

Ponadto, w celu realizacji przyjętego kierunku 
działania, Straż Graniczna od 2011 r. miała zaprzestać 
bezpośredniego przeprowadzania kontroli bezpie-
czeństwa w lotniczych przejściach granicznych (art. 1 
ust. 2 pkt 5a ustawy o Straży Granicznej), na rzecz nad-
zoru nad wykonywaniem kontroli bezpieczeństwa, 
zostanie w ramach nowelizacji ustawy o Straży Gra-
nicznej, objęta właściwością zwalczania przestępstwa 
handlu ludźmi (art. 253 § 1 kk) oraz przestępstwa 
umożliwienia lub ułatwienia pobytu na terytorium RP 
(art. 264a kk) (Założenia wieloletnie koncepcji funk-
cjonowania Straży Granicznej na lata 2009-2015).

Następnie w związku ze zniesieniem kontroli gra-
nicznych na granicy wewnętrznej UE/Schengen, jako 
jedna ze służb (obok Służby Celnej, Generalnego In-
spektoratu Ochrony Środowiska, Inspekcji Transportu 
Drogowego i Policji), włączy się w wypracowanie no-
wego systemu monitorowania transgranicznego prze-
mieszczania odpadów, a także substancji radioaktyw-
nych i chemicznych (Założenia wieloletniej koncepcji 
funkcjonowania Straży Granicznej na lata 2009-2015).

Aktualnie Straż Graniczna liczy ok. 20 tys. osób, 
natomiast przyjmując kolejne założenie Wieloletniej 
koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej na lata 
2009-2015, liczba funkcjonariuszy ma zostać zredu-
kowana do 18 tys. 

Tabela 1. Zatrzymani przez Straż Graniczną za przekrocze-
nie granicy państwowej wbrew przepisom lub usiłowanie 
pgpwp - granica zewnętrzna

PGPWP Białoruś Rosja Ukraina Inne Razem
2010r. 64 68 854 375 1361
2011r. 147 57 728 447 1379
2012r. 192 76 745 644 1657
2013r. 232 191 834 600 1857

Źródło: Opracowanie własne. Dane z www.strazgraniczna.
pl (08.07.2014) 

Tabela 2. Zatrzymani przez Straż Graniczną za przekrocze-
nie granicy państwowej wbrew przepisom lub usiłowanie 
pgpwp -granica wewnętrzna

PGWP Białoruś Rosja Ukraina Inne Razem
2010r. 33 153 415 387 988
2011r. 34 130 433 526 1123
2012r. 32 156 643 760 1591
2013r. 39 753 610 535 1937

Źródło: Opracowanie własne. Dane z www.strazgraniczna.
pl (08.07.2014) 

Z danych statystycznych wynika, że w latach 
2010-2013 łączna liczba przekroczeń granicy pań-
stwowej wbrew przepisom lub usiłowanie pgpwp 
wzrasta, zarówno na granicy wewnętrznej i ze-
wnętrznej UE/Schengen. Nasuwa się przez to wnio-
sek, iż granica nie jest właściwie zabezpieczona 
przed nielegalną migracją. 

Koncepcja zakłada, że chce utrzymać dotychcza-
sową skuteczność formacji w wykonywaniu kontro-
li ruchu granicznego i ochronie odcinków granicy 
państwowej RP, jednak przy zmniejszeniu liczby 
funkcjonariuszy SG z 20tys. do 18tys. wydaje się to 
niemożliwe, gdyż efektywność formacji maleje. 

Przyjmując, że zjawisko korupcji na Ukrainie, 
Białorusi i Rosji jest tak wysokie istnieje szansa, iż 
nielegalni migranci mogą próbować przekupić służ-
by graniczne Białorusi, Rosji i Ukrainy, by odstąpiły 
od swoich ustawowych czynności służbowych w celu 
przedostania się na terytorium Rzeczpospolitej. 

Wnioski

W celu minimalizacji pgpwp i poprawy bezpie-
czeństwa transgranicznego RP, należy zwiększyć stan 
ilościowy funkcjonariuszy Straży Granicznej, zarów-
no na granicy wewnętrznej i zewnętrznej RP. Nie moż-
na zakładać, że granic polskich i granicy zewnętrznej 
UE/Schengen, pilnować będzie Białoruś, Ukraina czy 
Rosja (w ramach ochrony granic własnych).

Należy wziąć pod uwagę fakt, że wraz z rozwo-
jem sieci szlaków komunikacyjnych w Polsce, trzeba 
będzie zaopatrzyć Straż Graniczną w sprzęt zapew-
niający skuteczną możliwość wykonywania zadań 
np. przemytnicy i inne grupy zorganizowane jako 
użytkownicy dróg, prawdopodobnie będą poruszali 
się pojazdami o dużej pojemności skokowej silnika, 
w celu łatwiejszej ucieczki przed patrolem kontro-
lnym, zatem formacja Straży Granicznej, powin-
na zabezpieczyć się w pojazdy przystosowane do 
ewentualnego pościgu i stawiać na ich jakość, a nie 
ilość. To samo dotyczy pojazdów na co dzień patro-
lujących wschodnie odcinki granicy zielonej Polski. 

Straż Graniczna jako główna formacja chroniąca 
pogranicza RP, realizuje swoje ustawowe zadania po-
przez wydawanie zezwoleń na przekraczanie grani-
cy państwowej (w tym wiz). Rozpoznaje, zapobiega, 
wykrywa przestępstwa i wykroczenia oraz ściga ich 
sprawców. Dba o bezpieczeństwo w komunikacji mię-
dzynarodowej i pilnuje porządku publicznego. Osadza 
i utrzymuje znaki graniczne na lądzie oraz sporządza, 
aktualizuje i przechowuje graniczną dokumentację 
geodezyjną i kartogra iczną. Zabezpiecza znaki i urzą-

Tabela 3. Indeks percepcji korupcji
Niemcy Polska Litwa Czechy Słowacja Białoruś Rosja Ukraina

2013r. 78/100 60/100 57/100 48/100 47/100 29/100 28/100 25/100
2014r. 79/100 61/100 58/100 51/100 50/100 31/100 27/100 26/100

0/100 największa korupcja, 100/100 najmniejsza korupcja
Źródło: http://www.transparency.org (16.04.2015)
Dane zaczerpnięte od ,,Transparency International” międzynarodowej, niezależnej i pozarządowej organizacji badającej, 
ujawniającej i zwalczającej praktyki korupcyjne. 
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dzenia służące do ochrony granicy państwowej, jak 
również gromadzi i przetwarza informacje z zakresu 
ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu gra-
nicznego oraz udostępniania je właściwym organom 
państwowym. Straż Graniczna pełni nadzór nad eks-
ploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrze-
ganiem przez statki przepisów obowiązujących na 
tych obszarach. Ochrania granicę państwową w prze-
strzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej po-
przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych 
i obiektów latających, przelatujących przez granicę 
na małych wysokościach oraz informuje o tych prze-
lotach właściwe jednostki Wojsk Lotniczych i Obrony 
Powietrznej. We właściwościach formacji jest rów-
nież zapobieganie transportowaniu bez zezwolenia 
odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz 
materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a tak-
że zapobieganie zanieczyszczaniu wód granicznych 
i przemieszczaniu bez zezwolenia środków odurzają-
cych, substancji psychotropowych oraz broni, amuni-
cji i materiałów wybuchowych. Formacja kontroluje 
legalność wykonywania pracy i prowadzenie działal-
ności gospodarczej przez cudzoziemców, jednak jej 
najważniejszym zadaniem jest zabezpieczenie ,,grani-
cy zielonej” (ochrona granicy państwowej) i organizo-
wanie oraz dokonywanie kontroli ruchu granicznego 
w portach lotniczych i przejściach granicznych (Usta-
wa o Straży Granicznej 1990). 

Poziom bezpieczeństwa transgranicznego jest 
proporcjonalny do jakości współdziałania Straży 
Granicznej z innymi służbami i efektywności wyko-
nywania powierzonych jej obowiązków. W głównej 
mierze zależy od stanu osobowego funkcjonariuszy 
SG, który prawdopodobnie jest niewystarczający. 
Większa liczba funkcjonariuszy Straży Granicznej na 
granicach oraz na terytorium RP, szczególnie w du-
żych miastach lub aglomeracjach miejskich, przynio-
słaby solidne rezultaty w zatrzymaniach nielegal-
nych migrantów, gdyż cudzoziemcy oraz diaspory 
migracyjne skoncentrowane są w dużych miastach 
oraz ich bezpośrednim sąsiedztwie (Polityka migra-
cyjna Polski - stan obecny i postulowane działania). 
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