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WSTĘP 

 

Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnej migracji w realiach Schengen jest zjawiskiem 

złożonym i wymaga współdziałania służb z poszczególnych krajów, zwłaszcza z ich terenów 

przygranicznych. Oprócz współpracy bezpośredniej zasadniczym jej elementem jest wymiana informacji 

w tym w zakresie pozwalającym identyfikować wykorzystywane metody, zarówno przez samych 

nielegalnych migrantów jak i organizatorów procederu. Wymieniane dane pozwalają także na określanie 

skali i kierunków zagrożeń na poszczególnych odcinkach czy rejonach służbowej odpowiedzialności 

poszczególnych służb.  

Swoistym podsumowaniem cyklicznej i sytuacyjnej wymiany informacji pomiędzy Śląskim 

Oddziałem Straży Granicznej (ŚlOSG), a Dyrekcjami Policji Województw Morawsko-Śląskiego 

i Ołomunieckiego (Republika Czeska) jest niniejsze opracowanie. 

Jest to też wyraz dobrej współpracy komórek statystyczno – analitycznych wskazanych powyżej jednostek 

organizacyjnych naszych krajów, których kierownicy w roku 2014 podkreślili potrzebę stałej cyklicznej 

wymiany informacji migracyjnych podsumowywanych w formie wspólnego półrocznego raportu 

stanowiącego załącznik do dokumentacji podsumowującej współpracę za każde pół roku. 

Na ostateczny kształt tego dokumentu częściowo miała wpływ systematyka przyjęta we wspólnym 

raporcie służb migracyjnych z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). 
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1. Nielegalna migracja – zarys ogólny, rozwój  

 

Sytuacja w Polsce1 

 W 2019 r. w polskim systemie ochrony granicy państwowej funkcjonowało 9 oddziałów Straży 

Granicznej oraz 99 placówek Straży Granicznej. Kontrola graniczna odbywała się w 67 przejściach.  

W 2019 roku Straż Graniczna zatrzymała/ujawniła 5097 (w 2018 r. – 5435) obywateli państw trzecich, którzy 

wbrew przepisom przekroczyli granicę państwową (pgpwp) lub usiłowali ją przekroczyć.  

 

Na kierunku do RP zatrzymano/ujawniono 2202 (w 2018 r. - 2135, podobna liczba zdarzeń) obywateli 

państw trzecich. Po przekroczeniu granicy zewnętrznej wbrew przepisom zatrzymano/ujawniono łącznie 

1991 (w 2018 r. - 1866), obywateli państw trzecich. Zatrzymania/ujawnienia dotyczyły pgpwp na odcinkach 

granicy: 

- z Ukrainą - 1024 (926), 

- na lotniczej - 652 (402), 

- z Białorusią - 189 (316), 

- z Rosją - 124 (218), 

- na morskiej - 2 (4). 

 

Po przekroczeniu granicy wewnętrznej wbrew przepisom zatrzymano/ujawniono łącznie 2 494 

(w 2018 r. - 2824) obywateli państw trzecich. Zatrzymania/ujawnienia dotyczyły pgpwp na odcinkach 

granicy: 

- z Czechami - 980 (1054),  

- z Niemcami – 1106 (1124),  

- z Litwą - 165 (224), 

- na lotniczej - 139 (259), 

- ze Słowacją - 68 (99), 

- na morskiej - 36 (62). 

 

Spośród łącznej liczby zatrzymanych/ujawnionych za pgpwp do RP na wszystkich odcinkach granicy 

najliczniej występowali obywatele: Ukrainy – 2 555(2 437), Rosji - 315 (404), Białorusi - 169 (221). 

 

Na kierunku z RP zatrzymano/ujawniono 612 (745 w 2018) obywateli państw trzecich, w tym na odcinku 

granicy z Czechami 63(109 w 2018). 

Spośród łącznej liczby zatrzymanych/ujawnionych za pgpwp z RP na wszystkich odcinkach granicy 

najliczniej występowali obywatele: Ukrainy - 203 (292), Wietnamu – 54 (71), Rosji – 55 (57), Gruzji 53 

(36).  

 

W 2019 r. ustalono, że do RP w sposób nielegalny przedostało się 4360 (w 2018 r. - 4928) ob. państw 

trzecich, których SG zatrzymała/ujawniła podczas próby przedostania się z Polski do innych państw 

(za pgpwp z RP) oraz za nielegalny pobyt i nielegalną pracę, w tym na odcinku granicy z Czechami 40 (77).  

 

1. W związku ze stwierdzeniem nielegalnego pobytu zatrzymano/ujawniono 26 646 (w 2018 r. – 

26 545) obywateli państw trzecich. Najliczniej występowali obywatele: Ukrainy – 19 564 (19 664), 

Białorusi – 1459 (1704) i Rosji – 1396 (1516).  

                                                 
1 Wszystkie dane liczbowe na podstawie PWI za II półrocze 2019 r. i 2018 r.  
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2. W związku ze stwierdzeniem nielegalnego wykonywania pracy zatrzymano/ujawniono 2 513 

(w  2018 r. – 2 338, podobna liczba) cudzoziemców, w tym najczęściej występowali obywatele: Ukrainy –   

2 153 (2 104), Gruzji 107 (46), Mołdawii - 62 (51), Białorusi - 66 (52).  

 

3. Spośród 35 237 (w 2018 r. – 35 468) obywateli państw trzecich zatrzymanych/ ujawnionych 

za pgpwp, nielegalny pobyt, nielegalną pracę, przekazanych i przemycających dokumentu 1207 (1700) 

wykryto fałszywe dokumenty (w tym cudze oryginalne oraz wyłudzone).  

Ujawniono:  

- 802 (1223) wizy, 

- 109 (136) dowody osobiste, 

- 97 (154) stempli, 

- 86 (82) paszportów, 

- 65 (68) dokumenty pobytowe, 

- 42 (19) oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania zatrudnienia, 

- 6 (17) innych dokumentów. 

Spośród ujawnionych sfałszowanych dokumentów 771 (w 2018 r. - 1183) uznano za wyłudzone, 

z czego wszystkie stanowiły wizy (2018 - 1171); wiza typu „D” – 725 przypadków, wiza typu „C” – 42 

przypadki. Najczęściej wizy wyłudzano w placówce dyplomatycznej RP we Lwowie - 223, w Winnicy – 124 

i w Łucku - 63. 

 

4. Zagrożenie związane z nielegalną migracją w ukryciu w samochodach ciężarowych z kierunku tzw. 

szlaku bałkańskiego. 

W 2019 r. SG w 58 zdarzeniach (ŚLOSG2 – 9 zdarzenia, 16 migrantów-2 TUR, 10 AFG,2 BGD, 2 IRQ) 

ujawniła 114 cudzoziemców (55 AFG, 11 VNM, 9 BLR, 8 UKR, 5 SYR, 5 PAK,4 TUR, 3 MKD, 2 RUS, 2 

BGD, 2 IRN, 1 GEO, 1 ERI, 1 SRB, 2 IRQ, 1 MAR, 1 MDA, 1 IND) ukrytych w naczepach samochodów 

ciężarowych. 

Sytuacja w Republice Czeskiej 

1. W II półroczu 2019 roku za nielegalną migrację na terytorium Republiki Czeskiej zatrzymano 

ogółem 3 077 osób, a w całym 2019 roku 5 677 osób. W porównaniu z rokiem 2018 doszło do wzrostu 

o 13,7% (tj. 685 osób). Z całkowitej liczby zatrzymanych w 2019 roku, 3 986 osób (tj. 79,8 %) ujawniono 

wewnątrz kraju, a 503 osoby (12,4%) zatrzymano przy nielegalnej migracji na zewnętrznej granicy RC 

(lotniska) oraz 389 osób (7,8%) na granicy wewnętrznej (na odcinku ze Słowacją i Niemcami). W ramach 

readmisji organy innych państw zatrzymały i przekazały do Republiki Czeskiej 182 osoby (w tym 168 osób 

z Niemiec).  

 

2. Biorąc pod uwagę przynależność państwową nielegalnych migrantów przeważają obywatele państw 

trzecich (4 995 osób tj. 96,5%). Przeważają mieszkańcy Europy (57 %, przede wszystkim ob. UKR, MDA, 

RUS), następnie mieszkańcy Azji (35% ob. VNM, UZB, GEO, KAZ, SAU, AFG), kolejne 5% tworzą 

mieszkańcy Afryki (głównie obywatele NGA i LBY). 

Nadal największą grupę migrantów stanowią Ukraińcy (1 456 osób, tj. 28,1% wszystkich zatrzymanych 

za nielegalny pobyt), następnie Mołdawianie (825 osoby,15,9%), Wietnamczycy (353, 6.8%), Rosjanie (237 

osób, 4.6%) i obywatele Uzbekistanu (199 osób , tj. 3,8%). Pozostałe 40 % jest reprezentowane przez 

kolejnych 99 nacji.   
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3. Czechy są krajem docelowym dla: 

 obywateli UKR – w RC istnieje duża społeczność ukraińska, w której „znikają“, powodem 

przyjazdu jest przede wszystkim praca, zazwyczaj starając się o nią przedkładają sfałszowane 

dokumenty ROU, LTU, POL, BGR; 

 obywateli MDA – przekroczenie okresu dozwolonego pobytu w ramach ruchu bezwizowego 

przez właścicieli paszportów biometrycznych, najczęściej w połączeniu z nielegalną pracą; 

 obywateli VNM – ukryci w społeczności wietnamskiej, udział w przestępczości 

narkotykowej; 

 obywateli RUS – zazwyczaj przekroczenie dozwolonego okresu pobytu;  

 obywateli GEO – wzrost przypadków w przejściach granicznych, po przylocie wnioskują 

o ochronę międzynarodową; 

 obywateli KAZ – często przekroczenie okresu dozwolonego pobytu, który stwierdzają 

funkcjonariusze w MPL Praga, aktualnie wzrost wniosków o ochronę międzynarodową; 

  obywateli UZB – po ustaniu powodu dla którego udzielono im pobytu tolerowanego zostają 

nielegalnie w RC; 

 obywateli CHN – często w związku z fałszerstwem dokumentów. 

 

4. Porównując z 2018 rokiem, największy wzrost osób zatrzymanych za nielegalny pobyt 

cudzoziemców odnotowano w przypadku obywateli Mołdawii (825, +258, tj. +45,5 %), Afganistanu (102, 

+70, tj. +218 %) i Kazachstanu (155, +69, tj. +80,2 %). Obywatele Mołdawii w większości przypadków 

przekraczają dozwolony okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego. U obywateli Kazachstanu najczęściej 

stwierdza się wizy, które straciły ważność, natomiast Afgańczycy są ujawniani na nielegalnym tranzycie do 

Niemiec. 

 

5. Największy spadek odnotowano w przypadku obywateli Chin (88 osoby, -38 osób, tj. -30,2 %) 

i Rosji (237, -36,osób, tj. -13.2%), którzy są ujawniani zwłaszcza za przekroczenie dopuszczonego w wizie 

czasu pobytu oraz ob. Iraku (71, -32,tj. -31,1%) ujawnianych na nielegalnym tranzycie przez Czechy.  

 

6. Do nielegalnego pobytu sfałszowany dokument podróży wykorzystało 188 osób (wzrost o 31,5%), 

w tym 112 osób ujawniono wewnątrz kraju, 54 na granicy lotniczej w tym 51 po przylocie z Grecji/Aten 

i 22 osoby na wewnętrznej granicy lądowej. Najczęściej byli to obywatele Mołdawii (42), Ukrainy (39) i 

Syrii (29).  

Ujawniono 205 sfałszowanych dokumentów, w tym 146 dowodów osobistych i 56 paszportów. W 83% były 

to dokumenty państw UE, w tym: 66 rumuńskich, 28 bułgarskich, 18 czeskich i 14 litewskich. Najczęściej 

były to dokumenty podrobione w całości, lub przerobione (strona ID lub fotografia). 

 

7. W 2019 roku 266 osób ujawniono podczas nielegalnej migracji tranzytowej przez terytorium Czech 

(w porównaniu z 2018 +39,3% tj. 75 osób). Ogółem w tej kategorii odnotowano 131 przypadki ujawnień 

(większość dot. pojedynczych osób i małych grup, tylko 3 przypadki dotyczyły większych grup 13, 7 

i 8 osobowych). W 27 zdarzeniach osoby zostały ujawnione przez Policję bezpośrednio w ukryciu 

w pojazdach (jedna większa 13 osobowa grupa, 16 grup 3-5 osobowych, 4 – dwuosobowe oraz 

6 przypadków pojedynczych migrantów). Ogółem ujawniono 88 osób, w tym: 69 Afgańczyków oraz 

13 obywateli Iraku, 3 obywateli Bangladeszu, 2 obywateli Pakistanu oraz 1 Irańczyka (w 2018 roku 

14 zdarzeń/ 81 osób). Poza dwoma przypadkami (5 osób przyjazd z AUT) wszystkie pojazdy wjechały do 

Czech ze Słowacji.  
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Biorąc pod uwagę kierunek wjazdu do RC dominowały zatrzymania:  

 na kierunku ze Słowacji 114 osób; 

 trasą lotniczą 71 osób ( w tym 40 osób po przylocie z Grecji); 

 na kierunku z Austrii 46 osób. 

Biorąc pod uwagę środek transportu wykorzystywany przez migrantów dominowały:  

 pojazdy ciężarowe -97 osób; 

 samoloty- 71 osób, 

 pociągi- 49 osoby; 

 autobusy 26 osób. 

 

W przeważającej części krajem docelowym dla cudzoziemców ujawnionych w tej kategorii migracji były 

Niemcy. Najwięcej zatrzymano obywateli Afganistanu (84), Iraku (43), Syrii (35) oraz Iranu (24).  

 

8. W 2019 roku zatrzymano 503 osoby, które ujawniono na nielegalnej migracji na zewnętrznej 

granicy RC (międzynarodowe porty lotnicze). W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku 

odnotowano wzrost o 164 osoby (tj. +48,4 %). Z wyjątkiem 5 osób wszystkie ujawnienia miały miejsce 

w MPL Praga Ruzyně. Za wyjątkiem 2 osób (ob. ROU, BGR), wszystkie osoby były obywatelami państw 

trzecich. Dominował kierunek wjazdowy do RC (426 osób tj. 84,7%). 

Najwięcej ujawniono obywateli Gruzji (133 osoby, tj. 26,4 %, oprócz czterech pozostałe osoby 

wprowadzone do SIS jako osoby niepożądane - loty z Kutaisi i Istambułu), Ukrainy (48, tj. 9,5%) Albanii 

(47, tj. 9,3 %, w tym 41 z nich ujawniano na próbie wylotu na sfałszowanych dokumentach).  

Te trzy nacje stanowią 45% ujawnień, pozostałe 55 % reprezentują przedstawiciele 58 narodowości.  

 

9. W 2019 roku prowadzono dochodzenia wobec 26 osób, za pomocnictwo w nielegalnej migracji 

(10 osób mniej niż w 2018) w tym: 14 obywateli Czech. W 9 przypadkach chodziło o celowe małżeństwo, 

w 8 o przemycanie migrantów przez granicę, 5 ojcostwo, a w czterech przypadkach o umożliwianie pobytu 

np. przez udostępnienie fałszywych zaświadczeń o prowadzonym postępowaniu.  

 

10.  Podczas kontroli granicznej sfałszowanym dokumentem podróży posłużyło się 117 osób (wzrost 

o 23,3%). Na kierunku wyjazdowym z Czech 37 osób, na wjeździe do RC 24 osoby. Najczęstszym krajem 

docelowym była Irlandia (Dublin) i Wielka Brytania (Londyn), na kierunku wjazdowym chodziło przede 

wszystkim o loty z Turcji (Istambuł). Wśród zatrzymanych 14 nacji dominowali: Albańczycy (41), 

Chińczycy (16) oraz Irańczycy (17). Ujawniono 123 sfałszowane dokumenty, w tym 56 dowody osobiste 

i 67 paszportów. W 111 przypadkach użyto dokumentu, którego osoba przedkładająca nie była właścicielem, 

najczęściej były to dokumenty podrobione w całości, lub przerobione (strona ID lub fotografia). 

W 12 przypadkach chodziło o fałszerstwa wiz, stempli kontrolerskich. Najczęściej fałszowane były 

dokumenty państw UE, w tym: 36 włoskich dokumentów podróży, 11 francuskich, 8 hiszpańskich, 

7 tajwańskich i 7 niemieckich.  

 

11. Zagrożenia i trendy w nielegalnej migracji w Republice Czeskiej: 

 stały wzrost liczby cudzoziemców przebywających w Czechach legalnie i nielegalnie, często 

związany z nielegalną pracą (najczęściej ob. Mołdawii i Ukrainy); 

 zauważalny wzrost odnotowanych przypadków przemytu ludzi, w ramach dochodzeń 

prowadzonych w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej; 

 zwiększająca się liczba przypadków nielegalnej migracji w MPL Praga Ruzynĕ, często 

powiązany z wykorzystywaniem sfałszowanych dokumentów. 
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POL 

 
 

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu 

W II półroczu 2019 r. Śląski Oddział SG realizował, ustawowe zadania na terenie dwóch województw: 

śląskiego i opolskiego, równocześnie administrując południowym odcinkiem granicy państwowej 

RP o łącznej długości 445,34 km, w tym: 

 357,91 km granicy z Republiką Czeską, 

 87,43 km granicy z Republiką Słowacką. 

W okresie II półrocza 2019 r. ujawniono 8863 (II pół 2018 r. -756)4 ob. państw trzecich5, z czego 

73% stanowili Ukraińcy (634). Kolejną nacją byli Gruzini (145). 

Podstawą zatrzymania cudzoziemców było: 

 nielegalny pobyt – 515; 

 przekroczenie granicy państwowej do/z RP – 247/0; 

 nielegalna praca – 2456; 

 w grupie tej znajdują się również 2 osoby przekazane (1 ob. Ukrainy oraz 1 ob. Gruzji). 

 

Nielegalna migracja w dalszym ciągu wykazywała charakter tranzytowy, Ukraińcy wykorzystując 

polskie wizy do pracy po legalnym wjeździe do Polski migrowali do innych państw UE w celach 

zarobkowych lub odwiedzin.  

W porównaniu do II półrocza 2018 r. liczba ujawnionych obywateli państw trzecich wzrosła 

o 17,5% (więcej o 132 osoby). Niezmienna pozostaje dominacja ob. Ukrainy, którzy w poprzednim 

okresie stanowili 70% ogółu zatrzymanych.  

Od 2017 roku objęto monitoringiem wszystkie zdarzenia przemytu ludzi w przestrzeniach 

zamkniętych samochodów ciężarowych jadących z kierunku Bałkanów. Wykryte zarówno w Polsce jak 

i w ościennych państwach członkowskich UE wskazują na samochody zarejestrowane głównie w Serbii, 

Turcji, a także Polsce. Podobnie wygląda również profil kierowców. W II półroczu 2019 r. funkcjonariusze 

ŚlOSG w 1 zdarzeniu zatrzymali 1 ob. AFG, który przyjechał do Polski korzystając z ukrycia w zamkniętej 

przestrzeni pojazdu.  

W dniu 08.10.2019 r. funkcjonariusze PSG Katowice - Pyrzowice, po otrzymaniu informacji 

telefonicznej od dyżurnego KPP w Tarnowskich Górach, dokonali zatrzymania osoby, podającej się za 

obywatela Afganistanu. Cudzoziemiec nie posiadał przy sobie ważnej wizy ani innego ważnego dokumentu, 

uprawniającego go do wjazdu na terytorium RP i pobytu na nim. Po przybyciu na miejsce, ustalono, że ww. 

nie porozumiewa się w języku polskim, ani angielskim. Na podstawie krótkiej rozmowy telefonicznej 

z tłumaczem języka pasztuńskiego, ustalono, że cudzoziemiec jest najprawdopodobniej obywatelem 

Afganistanu, który przybył do strefy Schengen, w naczepie ciężarówki. Dodatkowo ustalono, iż cudzoziemiec 

Afganistan opuścił 4 miesiące wcześniej, a celem jego podróży była Francja, gdzie mieszka jego brat. 

Granicę do Iranu przekroczył nielegalnie z pomocą przemytników. Następnie przedostał się do Turcji 

i Bułgarii, gdzie został zatrzymany i umieszczony w obozie dla cudzoziemców. Stamtąd, dzięki pomocy 

przemytników przedostał się do Serbii, gdzie również przebywał w obozie. Następnie udał się do Rumunii. 

Tam również przebywał w obozie dla uchodźców. Następnie w naczepie samochodu ciężarowego  

TRASA: AFG—IRN-TUR-BGR-SRB-ROU-NN_POL-Francja 

                                                 
3 Dane na podstawie PWI za II półrocze 2019 r. 
4 Dane na podstawie PWI za II półrocze 2018 r. 
5 Obywatele państw spoza UE. 
6 Obywatele państw spoza UE, w tym osoby powierzające wykonywanie pracy. 
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Kolejnym monitorowanym zagrożeniem jest nielegalna migracja z Aten lub innych portów Grecji. 

W II poł. 2019 r. W MPL w Katowicach-Pyrzowicach odnotowano 3 zdarzenia, w których udział brały 

3 obywatele państw trzecich. Poniżej zaprezentowano wszytkie zdarzenia wykryte w II połowie 2019 r. 

w MPL w Katowicach-Pyrzowicach: 

 

 4 września zatrzymano ob. Wietnamu (M), który posłużył się podrobionym tajwańskim 

paszportem biometrycznym – z zamieszczonym odciskiem stempla kontroli granicznej z lpg 

Frankfurt/Main (podrobionym). Cudzoziemiec oświadczył, że z Wietnamu wyjechał w 2015 r. 

Z pomocą przemytników przekroczył nielegalnie granicę z Chinami. Stamtąd poleciał do 

Tajlandii, skąd nie udało mu się przedostać do Europy, więc wrócił do Chin. Następnie udał się 

do Turcji na podstawie chińskiego paszportu. Z Turcji przedostał się do Grecji, a dalej do Polski. 

Celem nielegalnej migracji była Francja.  

TRASA: VNM-CHN-THA-CHN-TUR-GRC-POL-Francja 

 24 listopada zatrzymano ob. Syrii (M), który posłużył się oryginalnym bułgarskim dowodem 

osobistym, wydanym na dane ob. Bułgarii, figurujący, w bazach SIS II i INTERPOL. 

Cudzoziemiec w trakcie czynności służbowych wyjaśnił, że w kwietniu 2018 r. z pomocą 

przemytników przekroczył pieszo granicę z Turcją, a następnie pontonem do Grecji. Stamtąd 

udał się do Albanii, następnie do Czarnogóry i Bośni i Hercegowiny, skąd chciał przedostać się 

do Włoch, ale z uwagi na brak możliwości przedostał się do Aten. Jego krajem docelowym były 

Niemcy, gdzie mieszka jego matka i bracia.  

TRASA: SYR-TUR-GRC-ALB-MNE-BIH-GRC-POL-Niemcy 

 15 grudnia zatrzymano ob. Iranu (M), który do kontroli przedłożył oryginalny hiszpański 

dowód osobisty, figurujący w bazach SIS II i INTERPOL jako utracony. Cudzoziemiec 

wyjaśnił, że w sierpniu 2019 r. Wyjechał nielegalnie do Turcji z pomocą przemytnika, gdzie 

zniszczył swoje dokumenty. Następnie łodzią przedostał się do Grecji, w grupie ok. 35 osób. 

Stamtąd udał się do Polski. Krajem docelowym nielegalnej migracji były Niemcy.  

TRASA: IRN-TUR-GRC-POL-Niemcy 

 

 

Granica lotnicza zewnętrzna 

W strukturze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w II półroczu 2019 r. funkcjonowała jedna 

placówka SG w Katowicach-Pyrzowicach, która kontrolowała lotniczy ruch graniczny z państwami spoza 

strefy Schengen, realizując zadania na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Na granicy lotniczej 

zewnętrznej UE na wjazd (34) i wyjazd (87) z Polski ujawniono 121 cudzoziemców (w tym 52 ob. UKR 

i 51 ob. GEO).  

 

Wśród wszystkich powyższych zdarzeń w LPG ogółem ujawniono u cudzoziemców 167 

sfałszowanych dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Dane na podstawie raportu z CBD SG SWK 
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Rodzaj 

fałszerstwa 

Obywatelstwo 

cudzoziemca 

Rodzaj sfałszowanego 

dokumentu  
Organ wydający Liczba 

podrobienie 
Gruzja dowód osobisty Władze Rumunii 1 

Wietnam paszport Władze Tajwanu 1 

podrobienie RAZEM 2 

cudzy oryginalny 

Iran dowód osobisty Władze Hiszpanii 1 

Syria dowód osobisty 
Władze Bułgarii 1 

cudzy oryginalny RAZEM 2 

wyłudzenie 

Gruzja dokument pobytowy Konsul RP w Tbilisi 1 

Ukraina dokument pobytowy 

Konsul RP w Charkowie 2 

Konsul RP w Kijowie 1 

Konsul RP w Winnicy 1 

Konsul w Charkowie 2 

Konsul w Kijowie 1 

Konsul w Łucku 1 

Konsul w Odessie 1 

Konsulat RP w Odessie 1 

Konsulat RP w Winnicy 1 

wyłudzenie RAZEM 12 

RAZEM       16 

 

 

 CZE 

 

 
 

Dyrekcja Wojewódzka Policji Województwa Morawsko-Śląskiego 

  

W ocenianym okresie drugiej połowy 2019 roku nielegalna migracja w terytorialnym zasięgu działania 

Dyrekcji Wojewódzkiej Policji w Ostrawie przejawiała się przede wszystkim w obszarze wykorzystywania 

polskich wiz Schengen typu „D” do wykonywania nielegalnej pracy na terytorium Republiki Czeskiej oraz 

przekroczenia czasu dozwolonego pobytu na terytorium RC (zwłaszcza goście sanatoryjni z państw trzecich, 

przekraczający pobyt ponad 90 dni). 

 

Odcinek granicy ze Słowacją 

 

Zwiększone środki bezpieczeństwa na granicy państwowej z Republiką Słowacką 

Od 9.05.2016 roku na terenie byłego drogowego przejścia granicznego Mosty u Jablunkova, prowadzone 

są wyrywkowe kontrole. Służba jest pełniona na podstawie oceny stanu bezpieczeństwa. Od początku 

działania do 31.12.2019 roku skontrolowano 49 649 osób, w tym 38 773 cudzoziemców oraz 35 119 

pojazdów. W czasie akcji ujawniono 3 przestępstwa oraz 2 158 wykroczeń z ustawy nr 326/1999 i 361/2000.  
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Ćwiczenie koordynacyjne  

W celu sprawdzenia przygotowania Policji Republiki Czeskiej do wykonywania zadań w obszarze 

zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony granic, przeprowadzono ćwiczenie koordynacyjne 

na wypadek tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy państwowej z Republiką Słowacką, 

połączone z prowadzeniem kontroli granicznej na terytorium RC. Ćwiczenie zrealizowano w dniach 4-5 

listopada 2019 roku w przejściach granicznych Mosty u Jablunkova (drogowe/kolejowe), Bílá-Bumbálka, 

Bílá-Klokočov, Šance-Milošová oraz na odcinku granicy zielonej Hrčava, Bukovec, Bílá, Horní Lomná, 

Návsí, Morávka i Ostravice. W ramach prowadzonych działań skontrolowano 3 014 osób, w tym 2 100 

obywateli UE, 646 obywateli CZE oraz 268 cudzoziemców z państw trzecich. Skontrolowano również 

12 składów pociągów, 1 646 pojazdów, w tym 730 ciężarowych i 916 osobowych.  

 

Środki bezpieczeństwa 

Od roku 2018 w wytypowanych byłych przejściach granicznych ze Słowacją i Polską prowadzona jest 

policyjna akcja ukierunkowana na nielegalnych migrantów ukrywających się w pojazdach ciężarowych. Do 

31.12.2019 roku w ramach tych działań skontrolowano 5 026 osób, w tym 737 cudzoziemców z państw 

trzecich. Skontrolowano również 6 991 pojazdów, w tym 1 759 pojazdów dostawczych oraz 3 817 

ciężarowych. Nie ujawniono przestępstw oraz nielegalnych migrantów.  

 

Wspólne patrole  

Zagadnienie nielegalnej migracji było również realizowane w formie wspólnych czesko-słowackich 

patroli. Planowanie terminów oraz miejsc przeprowadzenia wspólnych patroli odbywa się na podstawie 

analizy aktualnej sytuacji (uwagi ze służby, imprezy sportowe, kulturalne lub społeczne, targowiska, 

zagadnienie porządku publicznego, tymczasowe zamknięcie granic, dodatkowe środki bezpieczeństwa). 

W drugim półroczu 2019 roku zrealizowano 20 wspólnych patroli. W ramach działań nie doszło do żadnych 

nadzwyczajnych wydarzeń.  

 

Wspólne patrole RC-RS II półrocze 2019 r. 

Wspólne patrole na terytorium RC 10 

Wspólne patrole na terytorium RS 10 

Liczba kontrolowanych osób 124 

 

W ramach umowy o readmisji w drugim półroczu 2019 roku przekazano 7 osób.  

 

Odcinek granicy z Polską 

 

Wspólne patrole 

Problematyka nielegalnej migracji była realizowana w formie wspólnych czesko-polskich wspólnych 

patroli (z PSG w Rudzie Śląskiej i PSG w Bielsku – Białej). Planowanie terminów oraz miejsc 

przeprowadzenia wspólnych patroli odbywa się na podstawie analizy aktualnej sytuacji (uwagi ze służby, 

imprezy sportowe, kulturalne lub społeczne, targowiska, zagadnienie porządku publicznego, tymczasowe 

zamknięcie granic, dodatkowe środki bezpieczeństwa) W drugiej połowie 2019 roku odbyło się 

26 wspólnych patroli. W ramach pełnienia służby patrolowej zatrzymano 1 obywatela Ukrainy, poza tym 

nie doszło do żadnych nadzwyczajnych wydarzeń. W ramach umowy o readmisji z Polską nie przekazywano 

osób.  
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Wspólne patrole RC-RP II półrocze 2019 

Wspólne patrole na terytorium RC 13 

Wspólne patrole na terytorium RS 13 

Liczba kontrolowanych osób 355 

Liczba zatrzymanych cudzoziemców 1 

 

 

Dyrekcja Wojewódzka Policji Województwa Ołomunieckiego. 

W drugiej połowie 2019 roku działania Wydziału ds. Cudzoziemców ukierunkowane były przede 

wszystkim na wykrywanie nielegalnej migracji. Kontrole prowadzono na wytypowanych trasach 

tranzytowych, międzynarodowych szlakach kolejowych, głównych szlakach drogowych, w miejscach, 

w których występują skupiska cudzoziemców, w ośrodkach noclegowych oraz zakładach pracy 

cudzoziemców. Kontrole te były ukierunkowane na sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców, kontrole 

dokumentów podróży, nielegalne zatrudnianie cudzoziemców, monitorowanie i kontrole wytypowanych 

pojazdów w celu ujawnienia przemytu prekursorów z Polski do Czech.  

Wartością dodaną w walce z nielegalną migracją i obniżeniem liczby wykroczeń cudzoziemców w terenach 

przygranicznych jest regularna realizacja wspólnych polsko-czeskich patroli, które są ukierunkowane 

na monitoring nielegalnej migracji, obniżenie wykroczeń i przestępczości na pograniczu. 

 

 

 

2. Rozwój na obszarze nielegalnych pobytów 

 

POL 

 
 

Odcinek granicy z Czechami  

Ogółem w Śląskim Oddziale Straży Granicznej w II połowie 2019 r. ujawniono 195 zdarzeń 

mających związek z nielegalną migracją ob. państw trzecich na polsko-czeskim odcinku granicy. Głównym 

zjawiskiem była nielegalna migracja ob. Ukrainy – 188, co stanowiło 96% wszystkich cudzoziemców, którzy 

naruszyli przepisy związane z przekraczaniem granicy RP. Przekraczanie granicy RP wbrew przepisom 

wynikało głównie z niedochowania celu podróży zgodnego z wydaną wizą (104 UKR), posługiwania się 

sfałszowanymi/wyłudzonymi dokumentami (42 UKR, 1 BLR), przeterminowania pobytu w innym PC UE 

lub POL (35 UKR, 1 TUR, 1 BLR oraz 1 AZE) oraz braku dokumentów (5 UKR).  

 

Ukraińcy najczęściej zatrzymywani byli na szlaku E75 (A1 – 152, DK52 – 26 przypadków). 

Ukraińcy najczęściej podróżowali autokarami (124) wracając z Republiki Czeskiej na Ukrainę. Najczęściej 

ujawniano cudzoziemców w Żorach (78), Gorzyczkach (76) oraz Cieszynie (27). 

 

W II półroczu 2018 r. ujawniono 241 woj. Państw trzecich naruszających przepisy migracyjne 

na odcinku granicy z RC, tym samym w bieżącym okresie odnotowano 19% spadek.  
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CZE 

 

 
 

Dyrekcja Wojewódzka Policji Województwa Morawsko-Śląskiego 

 

 

Nielegalne zatrudnienie 

W II półroczu 2019 roku nadal występuje trend dot. cudzoziemców państw trzecich (ob. Ukrainy, 

Mołdawii i innych), którzy na terytorium Republiki Czeskiej wykonywali nielegalną pracę zarobkową – 102 

osoby (2019/177, 2018/183, 2017 /131, 2016/68). Chodzi o przypadki, kiedy obywatele Ukrainy 

przyjeżdżają do Republiki Czeskiej na polskie wizy typu D (05 i 06), które pozyskują za pośrednictwem 

polskich firm, często prowadzonych prze Ukraińców lub za pośrednictwem ukraińskich biur pośrednictwa 

pracy. W większości są one zlokalizowane w centrach wizowych. Cudzoziemcy są wysyłani (w tzw. „podróż 

służbową”) bezpośrednio do pracy w czeskich firmach w Republice Czeskiej, w ramach oferowania usług. 

W tym układzie oprócz polskich firm figurują również czeskie przedsiębiorstwa. Wyżej wymienieni 

cudzoziemcy nie widnieją w systemach Policji RC, czeskie firmy zakwaterowują ich w wynajmowanych 

mieszkaniach lub własnych obiektach.  

 

Nielegalny pobyt gości sanatoryjnych 

Kolejnym obszarem nielegalnej migracji, którym zajmowała się w analizowanym okresie policja 

cudzoziemska są przypadki naruszeń ustaw y o pobycie cudzoziemców (nr 326/1999 Dz.U.) na terytorium 

Republiki Czeskiej. Chodzi o obywateli Libii, Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Kuwejtu przebywających 

w ośrodkach sanatoryjnych Klimkovice i Karviná-Darkov, po upływie pobytu legalnego wynikającego 

z wizy. Przedstawiony problem pojawił się już w końcówce 2012 roku, kiedy cudzoziemcy, zwłaszcza 

z Bliskiego Wschodu, zaczęli przyjeżdżać do czeskich miejscowości uzdrowiskowych na leczenie, przy 

czym nie posiadali odpowiednich uprawnień pobytowych tj. długość pobytu leczniczego nie pokrywała się 

z ważnością wizy. Wobec cudzoziemców z zasady prowadzone jest postępowanie administracyjne w celu 

zobowiązania do wyjazdu. W drugim półroczu 2019 roku stwierdzono 58 przypadków dot. nielegalnego 

pobytu gości sanatoryjnych.  

 

W II połowie 2019 roku pozostałe sprawy dotyczące nielegalnego pobytu cudzoziemców na terytorium 

województwa morawsko-śląskiego były rozwiązywane przez wydanie decyzji o zobowiązaniu do 

opuszczenia terytorium państwa członkowskiego UE (162 przypadki) lub poprzez wydanie nakazu 

o opuszczeniu RC lub terytorium państwa członkowskiego UE (24 przypadki). Stwierdzone przestępstwa 

(20 przypadków) były prowadzone w drodze postępowań karnych o uchylaniu się od wykonania decyzji 

urzędowej, braku wykonania decyzji administracyjnej lub też przerabiania i podrabiania dokumentów.  

 

 

Dyrekcja Wojewódzka Policji Województwa Ołomunieckiego 

W drugim półroczu 2019 roku w terytorialnym zasięgu działania Dyrekcji Wojewódzkiej Policji 

w Ołomuńcu nie nastąpiła zmiana trendów lub form popełniania nielegalnych działań w związku 

z wnioskowaniem o uzyskanie pozwolenia na pobyt w Republice Czeskiej.  
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W II półroczu 2019 Wydział ds. Cudzoziemców Dyrekcji Wojewódzkiej Policji w Ołomuńcu wszczął 

ogółem 96 postępowań o wydaleniu administracyjnym. Ogółem w całym roku wszczęto 221 postępowań 

o zobowiązaniu do wyjazdu z kraju. 

W II połowie 2019 roku potwierdził się także trend cudzoziemców pozostających długoterminowo 

w RC, po upływie ważności pozwolenia na pobyt lub też po wydaniu decyzji o opuszczeniu kraju. Ogółem 

wszczęto 8 postępowań administracyjnych dot. wydalenia administracyjnego za nielegalny pobyt 

na terytorium RC (4x UKR, 1x MKD, 1x JPN, 1x ARE, 1x RKS). 

W kolejnych 81 przypadkach wszczęto postępowania administracyjne dot. wydalenia wobec cudzoziemców, 

którzy nielegalnie wykonywali pracę zarobkową na terytorium RC, przeważnie obywateli Ukrainy 

(71xUKR, 7x MDA, 3x GEO). W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku odnotowano duży wzrost 

obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie RC legalnie (zaniesienie wiz), lecz pracę podejmują bez 

odpowiednich pozwoleń. W porównaniu do I półrocza 2018 roku, doszło do 45% wzrostu postępowań 

administracyjnych o wykonywanie pracy bez zezwolenia.  

 

W drugim półroczu 2019 roku Wydział ds. Cudzoziemców Dyrekcji Wojewódzkiej Policji w Ołomuńcu 

prowadził 15 spraw karnych, które dotyczyły: 

 5x niewykonania decyzji urzędu- chodziło o osoby, którem pomimo zakazu pobytu na terytorium 

RC, nadal na nim przebywały (4x SVK, 1x UKR),  

 10x podrobienia i przerobienia dokumentu – osoby (7x UKR, 3x MDA), przedłożyły podrobione 

dokumenty (rumuńskie, a w jednym przypadku obywatel Ukrainy posłużył się podrobionym 

dokumentem węgierskim). 

 

 

 

5. Pseudolegalne metody wjazdu 

 

POL 

 
 

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu 

 

Odcinek z Republiką Czeską 

 Na terytorium woj. śląskiego i opolskiego, graniczących z RC w II półroczu 2019 r. ujawniono 

41 zdarzeń związanych z wyłudzaniem polskich wiz (40 woj. UKR i 1 woj. BLR). Wszystkie z nich to wizy 

długoterminowe krajowe D, w tym głównie wydane celem: wykonywania pracy przez cudzoziemca na 

podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (18), wykonywania pracy przez cudzoziemca na 

podstawie zezwolenia na pracę sezonową (16). Najwięcej wiz wydano w polskich placówkach konsularnych 

w Winnicy (13), Lwowie (10), Kijowie (6) i Odessie (5). Ukraińcy wykorzystywali wizy w celu nielegalnej 

migracji do innych krajów UE w celach zarobkowych lub odwiedzin lub nie podejmowali zatrudnienia 

w Polsce, a wiza jedynie miała im umożliwić legalny wjazd do RP. Ukraińcy wykorzystywali liberalne 

polskie przepisy wizowe, które umożliwiają im szybkie i stosunkowo tanie uzyskanie dokumentu 

legalizującego wjazd i pobyt w RP.  

 

 W porównaniu do II półrocza 2018 r. odnotowano blisko 44% spadek, kiedy wykryto 73 wyłudzone 

wizy (wyłącznie woj. UKR). Jest to spowodowane zniesionym obowiązkiem posiadania wiz przez ob. UKR 

posiadających paszporty biometryczne i podróżujących do UE. 
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 CZE 

 

 
 

Dyrekcja Wojewódzka Policji Województwa Morawsko-Śląskiego.  

Wyżej wymienione metody wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej od dłuższego czasu przejawiają się 

w formie: 

 zatrudniania bez pozwolenia wydanego przez odpowiedni urząd pracy lub też wykonywania pracy 

w innym zakresie niż uzyskane pozwolenie z UP oraz prowadzenia działalności gospodarczej bez 

uprawnień (niezgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności gospodarczej), dot. głównie obywateli 

Ukrainy i Mołdawii; 

  przekraczania pobytu określonego w wizie do 90 dni przez obywateli państw trzecich (przede wszystkim 

ob. Libii i Arabii Saudyjskiej), przebywających na leczeniu sanatoryjnym w Czechach. 

 

 

Dyrekcja Wojewódzka Policji Województwa Ołomunieckiego. 

W ocenianym okresie nie stwierdzono nowych metod lub trendów w obejściu prawa pobytowego, 

w celu wjazdu na terytorium Czech. Z ujawnionych przypadków naruszenia przepisów ustawowych, nadal 

są to najczęściej przypadki wykorzystania polskich wiz typu D (05, 06) w celu niezgodnym z deklarowanym 

przez obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają na teren województwa ołomunieckiego w celu podjęcia 

nielegalnej pracy. Należy stwierdzić, że ten sposób nadużywania celu pobytu ma tendencję spadkową.  

 

 

 

6. Sfałszowane dokumenty 

 

POL 

 
 

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu 

Na terytorium woj. śląskiego i opolskiego, graniczących z RC w II półroczu 2019 r. ujawniono 

4 zdarzenia związane z fałszerstwem dokumentów (bez wyłudzonych wiz).  

 

 4 września 2019 r. W MPL Katowice-Pyrzowice, po przylocie samolotu rejsowego z Aten, 

zatrzymano 1 ob. Wietnamu, który do kontroli przedłożył cudzy oryginalny tajwański paszport; 

 

 24 listopada 2019 r. W MPL Katowice-Pyrzowice zatrzymano 1 ob. Syrii, który do kontroli 

przedłożył cudzy oryginalny bułgarski dowód osobisty;  

 

 5 grudnia 2019 r. Funkcjonariusze PSG w Rudzie Śląskiej w ramach kontroli legalności pobytu 

zatrzymali w m. Racibórz 1 ob. Tunezji, który do kontroli przedłożył cudzy oryginalny niemiecki 

dokument pobytowy; 

 

lot z 

Aten 

lot z 
Aten 
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 15 grudnia 2019 r. W MPL Katowice-Pyrzowice po przylocie samolotu rejsowego z Aten, 

zatrzymano 1 ob. Iranu, który do kontroli przedłożył cudzy oryginalny hiszpański dowód osobisty. 

 

W stosunku do analogicznego okresu w 2018 r. (23) odnotowano spadek tego typu zdarzeń o 83%.  

Pomimo spadku ilości zdarzeń, utrzymuje się zagrożenie nielegalną migracją na kierunku z Grecji, 

z wykorzystaniem fałszywych dokumentów.  

 

 

CZE 

 
 

Dyrekcja Wojewódzka Policji Województwa Morawsko-Śląskiego  

W drugim półroczu 2019 roku stwierdzono 22 sfałszowane dokumenty. Odnotowano zwiększenie liczby 

podrobionych dokumentów ukraińskich, które miały służyć jako dokumentacja do uzyskania kart 

pracownika w Placówkach Dyplomatycznych RC na Ukrainie oraz w Chinach. Do najczęściej fałszowanych 

dokumentów ujawnianych w RC należały rumuńskie dowody osobiste, następnie polskie dowody osobiste 

oraz prawa jazdy.  

 

Dyrekcja Wojewódzka Policji Województwa Ołomunieckiego 

W drugim półroczu 2019 roku sprawdzano pod kątem fałszerstw 10 dokumentów (7 dowodów osobistych 

Rumunii, 1 dowód osobisty Węgier, oraz 2 dowodu osobiste Bułgarii) którymi się posłużyli się podczas 

kontroli legalności pobytu przeważnie ob. Ukrainy i Mołdawii. Po dokonaniu ekspertyzy okazało się, że 

doszło do podrobienia dokumentów. W porównaniu z okresem wcześniejszym, nie doszło do zwiększenia 

liczby ujawnionych przypadków cudzoziemców posługujących się podrobionymi lub przerobionymi 

dokumentami.  

 

 

6. Nadużywanie procedury uchodźczej 

 

POL 

 
 

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu  

 W II półroczu 2019 r. w ŚLOSG przyjęto tylko jeden wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej (1 ob. GEO).  

 W II półroczu 2018 r. w ŚLOSG przyjęto 88 wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej 

(12 cudzoziemców - 5 ob. PAK, 3 ob. UKR oraz po jednym BGD, KAZ, AFG, SYR).  

 W analizowanym okresie nie realizowano przekazań w ramach procedur rozporządzenia Dublin III 

do RP (w II pół. 2018 r. – 0). 

 

 

                                                 
8 Na podstawie raportu SOC: RPU 12 – Złożone wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP2 wygenerowanego 9.01.2019 r. 

lot z 
Aten 
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CZE 

 
 

Dyrekcja Wojewódzka Policji Województwa Morawsko-Śląskiego 

Wydział ds. Cudzoziemców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi nie jest uprawniony 

do prowadzenia postępowań o udzielenie ochrony międzynarodowej, włącznie z ochroną uzupełniającą. 

W zasięgu terytorialnym działania Dyrekcji Wojewódzkiej Policji w Ostrawie znajduje się ośrodek 

dla cudzoziemców w Havířově-Suché, pozostaje on w gestii Administracji Ośrodków dla Uchodźców MSW 

RC. Przebywają w nim wnioskodawcy o ochronę międzynarodową.  

 

 

Dyrekcja Wojewódzka Policji Województwa Ołomunieckiego 

W ocenianym okresie do Wydziału ds. Cudzoziemców DWP w Ołomuńcu nie wpłynął żaden 

wniosek o ochronę międzynarodową w formie azylu. Wydział Polityki Azylowej i Migracyjnej MSW RC 

odnotowuje fakt, że część cudzoziemców, którzy w odpowiednim czasie nie opuszczą terytorium RC 

zgłaszają się ośrodków dla cudzoziemców (lub na inne komisariaty policji) i wnioskują o ochronę 

międzynarodową.  

 

 

 

 

7. Handel ludźmi  

 

POL 

 
 

Śląski Oddział Straży Granicznej  

W 2019 r. w Śląskim Oddziale Straży Granicznej dokonano 8 identyfikacji (domniemanych) ofiar 

handlu ludźmi. Wszystkie osoby to obywatelki Polski (22-39 lat). W sprawie toczone jest śledztwo. Nie 

wniesiono aktu oskarżenia.  

W II pół. 2018 r. w Śląskim Oddziale Straży Granicznej nie ujawniono zdarzeń mających związek 

z handlem ludźmi.  

 

 

 CZE 

 
 

W ocenianym okresie w zasięgu terytorialnego działania Dyrekcji Wojewódzkich Policji w Ostrawie 

i Ołomuńcu nie zidentyfikowano żadnej przesłanki prowadzącej do wszczęcia, postępowania dot. 

podejrzenia o nielegalny handel ludźmi. 
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Wnioski 

 

POL 

 
 

Sytuację migracyjną w Polsce, także w jej południowej części, w II półroczu 2019 r. należy ocenić jako 

stabilną, a jej charakter głównie jako tranzytowy. Polska w dalszym ciągu nie jest szeroko postrzegana przez 

cudzoziemców jako atrakcyjny kraj docelowy. Pewnym wyjątkiem są obcokrajowcy, których pobyt w Polsce 

jest powiązany z pracą. W tym obszarze zauważa się znaczną dynamikę, głównie determinowaną potrzebami 

rynku pracy.  

 

Coraz rzadziej obywatele UKR wykorzystują zliberalizowane w Polsce prawo w zakresie podejmowania 

przez nich zatrudnienia z uwagi na zniesiony obowiązek posiadania wiz przez ob. UKR posiadających 

paszporty biometryczne i podróżujących do UE. Mogą wjechać do krajów członkowskich bez wizy na 90 

dni (w ciągu 180 dni) w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych. Ukraińcy na podstawie tych 

paszportów wjeżdżają na teren Polski/UE a następnie świadomie wyjeżdżają do pracy, w tym do Czech. 

Umożliwiają im również nielegalną turystykę lub odwiedziny najbliższych w innych krajach UE.  

 

Słabnie zjawisko legitymowania się przez cudzoziemców sfałszowanymi dokumentami państw UE przy 

lotach wewnętrznych z Grecji do Polski (3 przypadków w II pół. 2019 r., 21 przypadków w II pół. 2018 r.). 

 

Słabnie również zjawisko nielegalnej migracji w ukryciu w naczepach samochodów ciężarowych szlakiem 

bałkańskim. W II pół. 2019 r. wykryto 6 zdarzeń (w II pół 2018 – 14), co stanowi blisko 60% spadek.  

 

CZE 

 

 
 

 Służby czeskie informują o ujawnionych na ich terenie przypadkach zatrzymania nielegalnych 

migrantów, znajdujących się w ukryciu i nowym sposobie ich działania z wykorzystaniem kontenerów. 
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Z aktualnych informacji Europolu oraz materiałów przekazanych przez służby czeskie wynika, że w ostatnim 

czasie zwiększyła się liczba ujawnionych przypadków nielegalnej migracji w ukryciu z wykorzystaniem 

kontenerów. Przyjąć należy, iż cała ich trasa organizowana jest przez siatkę przemytników/przewodników 

powiązanych na poziomie międzynarodowym. Cudzoziemcy (głównie ob. Afganistanu) zazwyczaj nie 

posiadają przy sobie żadnych dokumentów. Do kontenerów przedostają się przez otwory wycięte w podłodze 

(zarówno drewnianej, jak i metalowej). Do wyciętego elementu doczepia się druty lub kratownicę w taki 

sposób, aby otwór można było w każdej chwili zamykać i otwierać. Warto zaznaczyć, iż podczas pobieżnych 

oględzin od zewnątrz otwory te są praktycznie nie do wykrycia. Do ujawnień cudzoziemców dochodzi na 

różnych etapach transportu kontenera: na pociągach towarowych, samochodach ciężarowych, statkach, czy 

podczas rozładunku w firmie, gdzie ujawniane są ślady, wskazujące na to, że przebywali w nich nielegalni 

migranci, np. pozostawione rzeczy i jedzenie. 

 

W II pół. 2019 r. w Czechach odnotowano 2 przypadki migracji tranzytowej z wykorzystaniem kontenerów: 

 

1) 21.08.2019 r. dokonano kontroli kontenera transportowego przywiezionego do firmy w m. Přelouč 

ciągnikiem marki SCANIA. Trasa, jaką przebył: 

 

    

CHN (nadanie) → GRC → MKD → SRB → HUN → SVK → CZE firma České přistavy a.s., terminal Pardubice → 

siedziba firmy w m. Přelouč 
 

 

W środku nie ujawniono żadnych osób. Nie stwierdzono naruszeń plomby oraz innych uszkodzeń. 

Wykluczono możliwość wyjścia osób z kontenera na terenie firmy bezpośrednio po przyjeździe. Teren firmy 

jest chroniony. Stwierdzono, że prawdopodobnie doszło do tego na dworcu kolejowym w Pardubicach, gdzie 

kontenery nie są w żaden sposób kontrolowane. Po rozplombowaniu i otwarciu kontenerów na terenie 

siedziby firmy w m. Přelouč stwierdzono, że w podłodze kontenera jest wycięty otwór (52 x 20 cm). 

Znaleziono również kilka rzeczy świadczących o wcześniejszej obecności osób m.in.: kubek, bluza, dresy, 

koc siekiera, worek, 2 koszulki, butelki PET, banknoty i monety serbskie oraz słuchawki. 

  

drogą morską pociągiem samochodem ciężarowym 
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2) 17.12.2019 r. o 07:45, w m. Ústí nad Labem w pociągu EC 178 zatrzymano 3 cudzoziemców, którzy nie 

posiadali przy sobie żadnych dokumentów. Podawali się za obywateli Afganistanu. Zeznali, że korzystali z 

pomocy przemytników, co świadczy o zorganizowanym charakterze nielegalnej migracji. Jeden z 

przemytników w Serbii umożliwił im wejście do kontenera – chłodni (transport żywności) znajdującego 

się na bułgarskim samochodzie ciężarowym przecinając linkę. Pojazd stał na parkingu przy jednej ze stacji 

benzynowych w Belgradzie. Następnie przywiózł ich do Czech. Kabina kontenera - chłodni była w kolorze 

białym. Jeden z mężczyzn zeznał, że chłodnia była na zmianę przez 2 godziny włączona, a później 

wyłączona. Kolejny z mężczyzn twierdził, że jechali przez 2 dni i 2 noce. Kiedy było zimno tłukli w ściany 

kabiny. Uciekli w momencie, gdy kierowca zorientował się, że są w samochodzie i otworzył kabinę.  

AFG → SRB → NN → CZE → NN 

 

W analizowanym okresie nadal obserwuje się wzrost nielegalnego zatrudnienia na terytorium RC obywateli 

Ukrainy posiadających polskie wizy Schengen (D) do 90 dni.  

Nadal znaczącym zagrożeniem jest przekraczanie legalnego pobytu przez cudzoziemców będących gośćmi 

sanatoryjnymi w Darkowie i Klimkowicach, którzy przekraczają dozwolony 90 dniowy pobyt w wizie.  

Można przewidywać wzrost wykorzystywania podrabianych i przerabianych dokumentów o coraz lepszej 

jakości wykonania.  

 

Swobodne przemieszczanie się w obszarze Schengen oraz zmniejszenie ilości kontroli wyrywkowych 

na granicach wewnętrznych może skutkować tym, że nadal będzie dochodziło do organizowania przemytu 

nielegalnych migrantów, narkotyków, prekursorów, środków odurzających oraz towarów podlegających 

akcyzie w ramach Unii Europejskiej.  

 

Należy kontynuować aktywną współpracę z polską Strażą Graniczną, ukierunkowaną na bieżącą wymianę 

informacji oraz niezwłoczne przekazywanie informacji operacyjnych dotyczących nielegalnej migracji.  

 

Kolejnym występującym ryzykiem migracyjnym są zorganizowane grupy działających na terenie całej UE, 

zajmujące się przerzutem migrantów, wykorzystujące Republikę Czeską do tranzytu migrantów do kolejnych 

państw europejskich.  

 

Występującym ryzykiem migracyjnym jest te pomocnictwo w nielegalnej migracji, przy wykorzystaniu m.in. 

małżeństw, zaproszeń, fałszywych zaświadczeń o zamieszkaniu, zatrudnieniu itp. Można zakładać, że liczba 

podrabianych i przerabianych dokumentów ulegnie zwiększeniu, tak samo jak poprawi się jakości fałszerstw. 

 


