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W listopadzie obchodziliśmy 93. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Z tej okazji w całym kraju odbyły 
się uroczystości, upamiętniające to radosne wydarzenie. 
W uroczyste obchody włączyła się także Straż Graniczna 
– oprócz okolicznościowych apeli w oddziałach, pod-
czas których wręczono awanse i wyróżnienia, w Katedrze 
Polowej Wojska Polskiego w Warszawie już po raz szósty 
odbył się Koncert Patriotyczny w wykonaniu Orkiestry 
Reprezentacyjnej Straży Granicznej i zaproszonych gości, 
z którego relację przedstawiamy. 

W numerze, który oddajemy w Wasze ręce, znajdzie-
cie także artykuł o tym, co udało się zrealizować Straży 
Granicznej – a rola naszej formacji jest naprawdę warta 
podkreślenia – podczas półrocznego przewodnictwa Pol-
ski w Radzie Unii Europejskiej, które właśnie dobiega końca. 

Zachęcamy także do lektury tekstu o naszych kolegach 
i koleżankach – cichych bohaterach, którzy ratując ludzkie 
życie nie tylko podczas służby, ale także poza nią, swoją 
postawą udowadniają, że funkcjonariuszem jest się cały 
czas, a nie tylko wtedy, gdy zakładamy mundury. 

Niewątpliwie na uwagę zasługują także zdjęcia autor-
stwa naszego redakcyjnego kolegi, który podczas wizyty 
w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej towarzyszył 
tamtejszemu patrolowi. Prezentowane zdjęcia zdobyły 
uznanie jury XVI Konkursu Fotografi i Wojska Polskiego.

Tradycyjnie przypominamy również sportowe sukcesy 
naszych funkcjonariuszy, a mamy się czym chwalić – coraz 
częściej bowiem zajmują oni miejsca na podium w ogól-
nopolskich zawodach sportowych. I to nie tylko służb mun-
durowych, ale także zawodowców. 

Ponieważ grudniowy numer naszego Magazynu ukaże się 
tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, życzymy naszym 
czytelnikom nie tylko miłej lektury, ale przede wszystkim 
naprawdę wyjątkowych, radosnych Świąt, spędzonych 
w gronie najbliższych, a w nadchodzącym Nowym 2012 
Roku spełnienia najskrytszych marzeń.

Redakcja

Szanowni Czytelnicy!

SPIS TREŚCI

KONCERT „PRO PATRIA”

PODSUMOWANIE PREZyDENCJI

XIV KONFERENCJA SZEFÓW SŁUŻB GRANICZNyCH 
PAŃSTW REGIONU MORZA BAŁTyCKIEGO

SECURITy RESEARCH CONFERENCE 2011

WSPÓLNIE BEZ GRANIC

„SPOŁECZNO-PRAWNE ASPEKTy PRZECIWDZIAŁANIA 
KORUPCJI W SŁUŻBACH MUNDUROWyCH” 

HANDEL LUDŹMI

NA TROPIE HANDLARZy „ŻyWyM TOWAREM”

NA RATUNEK

IPA – SEKCJA POLSKA W SUDECKIM ODDZIALE SG

FOTOREPORTAŻ „NA STRAŻy”

SPORT

4

6

10

12

14

18

20

22

24

26

28

30

ISSN 1234-3897
GRUDZIEŃ 2011 r.  Nr 3(14)2011

KONCERT 
NIEPODLEGŁOSCIOWY

HANDEL LUDŹMI

WSPÓLNIE 
BEZ GRANIC

KONFERENCJA
ANTYKORUPCYJNA

Wesołych Świąt!

KONCERT 
NIEPODLEGŁOŚCIOWY

Wesołych Świąt!

HANDEL LUDŹMI

WSPÓLNIE 
BEZ GRANIC

KONFERENCJA
ANTYKORUPCYJNA

IPAIPA

Redakcja:
Wydział Komunikacji Społecznej
Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej
redakcja.kg@strazgraniczna.pl
www.strazgraniczna.pl

Redaktor Naczelny:
Milena Podgórska
milena.podgorska@strazgraniczna.pl

Zespół redakcyjny:
Magdalena Tomaszewska
magdalena.tomaszewska@strazgraniczna.pl

Grafi k:
Katarzyna Sadło
katarzyna.sadlo@strazgraniczna.pl

zdj. Piotr Sawicki



Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze, 
Pracownicy Straży Granicznej!

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, to wyjątkowy czas, 
na który nie tylko najmłodsi czekają przez cały rok. 
Życzę wszystkim, by tegoroczne Święta przyniosły 
Wam i Waszym Rodzinom wiele radości, uśmiechu i miłości. 
Niech będą czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk 
i zmartwień, czasem zasłużonego odpoczynku od codziennych 
wyzwań, jakie niesie ze sobą nasza służba. 
Tym, którym obowiązki służbowe nie pozwolą dzielić 
bożonarodzeniowej radości z najbliższymi, 
życzę spokojnej służby, już dziś dziękując za Wasze oddanie, 
zaangażowanie i dyspozycyjność. 
Życzę również wszystkim szczęśliwego Nowego 2012 Roku, 
a w nim – spełnienia marzeń i wiele satysfakcji zawodowej!

gen. bryg. SG Leszek Elas

zdj. Piotr Sawicki
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Narodowe Święto Niepodległości, które 
obchodzimy 11 listopada, jest szczególnym świętem dla 
każdego Polaka, ale dla funkcjonariuszy Straży Grani-
cznej ma wyjątkowy charakter. Wśród walczących 
o wolność i niepodległość było bowiem wielu żołnierzy 
Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej  
II RP – pierwszych formacji granicznych, których Straż 
Graniczna jest naturalnym spadkobiercą. Aby godnie 
uczcić pamięć tych, którzy oddali swoje życie w ob-
ronie Ojczyzny, Straż Graniczna od sześciu lat z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości organizuje w Ka-
tedrze Polowej Wojska Polskiego Koncert Patriotyczny. 

Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej, 
prowadzonej przez dyrygentów: płk. SG Stanisława 
Strączyka i kpt. SG Leszka Mieczkowskiego, oraz solis-
tom orkiestry: Natalii Zabrzeskiej-Nieć i Wacławowi 
Wacławiakowi co roku towarzyszą zaproszeni goście, 
dzięki czemu każdy kolejny koncert jest niepowtarzalny. 
Tegoroczny koncert „Pro Patria”, poprowadzony przez 

KONCERT 
„Pro Patria”

Adama Żaaka i Dorotę Sokołowską, miał wyjątkową 
oprawę – uświetniły go występy słynnych śpiewaków: 
Niny Nowak, Roberta Dymowskiego i Adama Żaaka 
oraz Chóru im. Jana Pawła II z Nowego Sącza. Orkie-
strze towarzyszył również organista Katedry Polowej 
Wojska Polskiego Leszek Gorecki, dzięki któremu „Bogu-
rodzica”, otwierająca koncert i „Marsz, marsz Polonia” 
zabrzmiały monumentalnie, przenosząc niemalże 
słuchaczy na dawne pola bitew. Wielu wzruszeń 
dostarczyły publiczności zgromadzonej w Katedrze 
Polowej Wojska Polskiego również pozostałe pieśni, 
zarówno znane – jak „Rozkwitały pąki białych róż”  
wspaniale zaśpiewane przez światowej sławy artystkę 
Ninę Nowak czy „Serce w plecaku” w wykonaniu  
Natalii Zabrzeskiej-Nieć i Wacława Wacławiaka,  
jak i mniej popularne, tak jak pieśń „Póki Polska 
żyje w nas” brawurowo zaśpiewaną przez Roberta  
Dymowskiego czy „Ile dróg trzeba przejść” w wykona-
niu Adama Żaaka. 



Podczas koncertu Komendant Główny Straży 
Granicznej gen. bryg. SG Leszek Elas wręczył osobom 
zasłużonym dla Straży Granicznej jubileuszowe medale 
wybite z okazji 20. rocznicy powstania formacji. Ponad-
to Prezydent International Military Music Society John 
Croes, w imieniu Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Muzyki Wojskowej w Holandii, przekazał w geście 
podziękowania Komendantowi Głównemu SG oraz 
inspektorowi Orkiestr Ministerstwa Obrony Narodowej 
album „Marsze świata”. W nagraniach utworów do  
albumu wzięli udział m.in. przedstawiciele Straży 
Granicznej: I kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej SG 
płk SG Stanisław Strączek oraz klarnecista sierż. SG Piotr 
Górski.

Po zakończeniu koncertu Komendant Główny 
Straży Granicznej gen. bryg. SG Leszek Elas i Zastępca 
Komendanta Głównego SG płk SG Jacek Bajger wraz 
z Biskupem Polowym Wojska Polskiego Józefem Guzd-
kiem złożyli wieniec w Kaplicy Katyńskiej.

Magdalena Tomaszewska
zdj. Ewelina Szczepańska, Jarosław Wtorkiewicz
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Dobiega końca polskie przewodnictwo 
w Radzie Unii Europejskiej. 1 stycznia 2012 r. Rzeczpo-
spolita Polska przekaże przysłowiową pałeczkę Danii. 
Nadszedł czas na podsumowanie tego, tak intensyw-
nego dla Straży Granicznej okresu.

Jak już pisano w jednym z poprzednich nu-
merów Magazynu, Straż Graniczna była bezpośrednio 
zaangażowana w realizację zadań określonych 
w przyjętym przez Komitet ds. Europejskich dokumen-
cie pt. „Program polskiej prezydencji w Radzie UE w II 
połowie 2011 roku”, w zakresie priorytetu „Migracja, 
azyl i zarządzanie granicami”. 

Przedstawiciele Straży Granicznej, jako insty-
tucji wiodącej dla właściwych jej obszarów tematy- 
cznych, reprezentowali Polskę przewodnicząc 
posiedzeniom następujących grup roboczych Rady 
UE: Grupie Roboczej ds. Granic, Grupie Roboczej  
ds. Granic/Fałszywe dokumenty i Grupie Roboczej  
ds. Integracji, Migracji i Wydaleń (komponent wydale-
nia), a także aktywnie wspierali MSWiA (a następnie 
MSW) w pracach Grupy Roboczej ds. Schengen oraz 
Strategicznego Komitetu ds. Imigracji, Granic i Azylu 
(SCIFA).

Polska, rozpoczynając przewodnictwo 
w Radzie UE, zetknęła się z jednym problemem, który 
bezpośrednio dotyczył naszej formacji – kryzysem 
zarządzania w strefie Schengen, na skutek wydarzeń 
tzw. arabskiej wiosny w krajach Afryki Północnej.  
Stąd też wśród priorytetowych punktów agendy 
Grupy Roboczej ds. Granic znalazły się m.in. kwestie 

Podsumowanie 
Prezydencji

dotyczące wzmocnienia zdolności instytucjonalnych 
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic 
i politykę migracyjną w UE. Na kanwie posiedzeń  
ww. Grupy uzgodniono treść większości propono-
wanych zmian do Rozporządzenia (WE) nr 562/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspól-
notowy kodeks zasad regulujących przepływ osób 
przez granice (Kodeks Graniczny Schengen - KGS) 
oraz Konwencję wykonawczą do układu z Schengen. 
Wkrótce należy spodziewać się szybkiego zakończenia 
prac w Radzie i rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem 
Europejskim podczas prezydencji duńskiej. 

Inną kluczową kwestią dla prezydencji, w którą 
od początku zaangażowani byli przedstawiciele Straży 
Granicznej, była zmiana rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 
ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu 
granicznego na zewnętrznych granicach lądowych 
państw członkowskich i zmieniające postanowie-
nia Konwencji z Schengen), w celu stworzenia pod-
staw prawnych umożliwiających włączenie Obwodu  
Kaliningradzkiego, a tym samym i niektórych powiatów  
polskich do obszaru uznawanego za strefę 
przygraniczną w ramach przyszłej polsko-rosyjskiej 
umowy o małym ruchu granicznym. Kształt obwodu 
i rozmieszczenie populacji skutkowało tym, że zasto-
sowanie standardowych definicji strefy przygranicznej 
spowodowałoby sztuczny podział tej enklawy, pod-
czas gdy większość, w tym mieszkańcy miasta Kali- 
ningrad, nie miałaby możliwości korzystania z ułatwień 
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w przekraczaniu granicy państwowej. Z uwagi na 
specyfikę położenia i zaludnienia Obwodu Kalinin-
gradzkiego uznano, iż ta enklawa nie ma analogii 
w UE, wobec tego potraktowano przeprowadzenie tej 
zmiany jako jeden z istotnych priorytetów polskiej prezy-
dencji. Ponadto strona polska przekonała pozostałe 
państwa członkowskie o potrzebie rozszerzenia strefy 
również po jej stronie. Eksponowanie i prezentowanie 
wysokiego poziomu systemu kontroli, monitoringu 
i profilingu stosowanego na terytorium RP przez służby 
ochrony porządku prawnego, w tym Straż Graniczną, 
stojącej na straży bezpieczeństwa całego obszaru 
Schengen, dało gwarancję trwałości tym zapewnie-
niom i spotkało się ze zrozumieniem w postaci zgody  
na wspomnine rozszerzenia również po stronie pol-
skiej. Zmiana rozporządzenia pozwoliła na podpisanie 
w dniu 14.12.2011 r. Umowy między Rządem Federacji 
Rosyjskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zasa-
dach małego ruchu granicznego, która uregulowała 
kwestię ułatwień wizowych w odniesieniu do 
mieszkańców wyżej wskazanych obszarów terytorial-
nych po obu stronach granicy.

W kontekście prac nad koncepcją „inteligent-
nych granic”, dotyczących zastosowania nowych 
technologii w ochronie granicy, przedstawiciele SG 
przeprowadzili debatę na forum Grupy nt. założeń 
i funkcjonowania systemów usprawniających kontrolę 
graniczną oraz ułatwiających podróżnym przekra-
czanie granicy UE, tj. Entry – Exit i Registered Traveller 
Programme (RTP). Przewiduje się, że przyszłe projekty 

aktów prawnych, dotyczące ww. systemów, będą 
uwzględniały stanowisko Rady wypracowane w trak-
cie wspomnianej dyskusji. 

Ponadto Straż Graniczna intensywnie pracowała 
nad dalszym rozwojem systemu EUROSUR. Pomimo  
iż nie doczekaliśmy się ze strony Komisji Europejskiej 
prezentacji projektu rozporządzenia w tej sprawie, 
to jednak wysiłki przedstawicieli SG skupione na 
działaniach wokół samego projektu pilotażowego 
przyczyniły się do osiągnięcia operacyjności naro-
dowych węzłów systemu EUROSUR w państwach 
objętych pilotażem (w przypadku KGSG powstało tzw.  
Narodowe Centrum Koordynacyjne). Z tej okazji w dn. 
26 – 27.10.2011 r. w Komendzie Głównej Straży Grani-
cznej odbyła się konferencja pt. „People, Purpose, 
and Technology in Eurosur Network” z udziałem dele-
gatów z 18 państw członkowskich UE i państw stowa-
rzyszonych w Schengen, przedstawicieli Agencji Fron-
tex oraz Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Wzmocnienie zdolności operacyjnych Agencji 
Frontex znalazło swój finał w postaci publikacji w dniu  
25 października 2011 r., wypracowanej jeszcze  
za poprzedniej prezydencji (Węgry), nowe-
lizacji Rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2004 
ustanawiającego Europejską Agencję Zarządzania 
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach 
Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Kontynuując inicjatywę poprzednich prezy-
dencji w zakresie organizacji operacji badającej  
kierunki przemieszczania się nielegalnych imigrantów, 
głównie tzw. overstayers, Straż Graniczna z udziałem 
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21 państw członkowskich przeprowadziła w dniach  
24–30.10.2011 r. operację „DEMETER”, z której 
przedstawiła raport końcowy wraz z rekomendacją 
regularnej wymiany informacji między państwami 
członkowskimi nt. wewnętrznych przepływów migra-
cyjnych.

W ramach komponentu „Fałszywe doku-
menty”, przedstawiciele SG opracują sprawoz-
danie wraz z konkluzjami nt. zabezpieczeń oraz for-
matów wybranych dokumentów urzędowych państw 
członkowskich UE i EOG, związanych z kontrolą 
graniczną i migracyjną. Prezydencja na podstawie 
odpowiedniego kwestionariusza zebrała informację 
odnośnie typów i formatów wybranych dokumentów 
źródłowych, które są obecnie w obiegu, oraz infor-
macje na temat zabezpieczeń, możliwych sposobów 
ich personalizacji, ich okresu i daty ważności. Raport, 
który będzie przedstawiony w czasie duńskiej prezy-
dencji, może stanowić podstawę do dalszych działań 
legislacyjnych, zmierzających do ujednolicania prak-
tyki w tym zakresie. 

Ponadto na Grupie Użytkowników FADO 
(funkcjonującej w ramach Grupy Roboczej  
ds. Granic/Fałszywe dokumenty) podjęto dyskusję  
nt. umożliwienia dostępu do ww. systemu na zasa-
dzie konsultacji członkom Konwencji o Współpracy  
Policyjnej ds. Południowo-Wschodniej Europy, którzy 
nie należą do UE, tj. Albanii, Bośnii-Hercegowienie, 
Mołdawii, Montenegro, Serbii oraz Byłej Jugosłowia-

ńskiej Republiki Macedonii. Zakłada się, iż w trakcie 
kolejnej prezydencji będą kontynuowane prace nad 
uzgodnieniem trybu udostępnienia alertów. 

Ważnym elementem wspólnej polityki migra- 
cyjnej są skuteczne działania przeciwko nielegalnej 
migracji. Dlatego, jako prezydencja, podejmowaliśmy 
prace nad dalszym rozwojem efektywnej i zrówno-
ważonej polityki powrotów i readmisji imigrantów, 
przede wszystkim wspierając dobrowolne powroty, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw podstawowych.  
Efektem tych prac były działania zmierzające do 
przyjęcia mandatów, upoważniających Komisję do 
rozpoczęcia negocjacji porozumienia o readmisji 
między UE a Azerbejdżanem oraz między UE a Armenią, 
a także przyjęcie dwóch raportów: na temat aktual-
nych praktyk w sprawie dobrowolnych powrotów oraz 
na temat orzekania w decyzji nakazującej powrót  
zakazu ponownego wjazdu na terytorium państw 
obszaru Schengen oraz sposobów zapewnienia 
skuteczności jego wykonania.

Okres przewodnictwa Polski w Radzie UE stanowił 
dla Straży Granicznej również poważne wyzwanie  
logistyczne. Podjęliśmy się organizacji wielu spotkań,  
konferencji i seminariów o charakterze międzyna-
rodowym. Właściwe merytorycznie komórki orga-
nizacyjne Komendy Głównej SG oraz właściwe 
terytorialnie oddziały SG realizowały to zadanie 
z zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności. 
Dużego wsparcia udzieliła nam również Agencja 



Frontex, z którą Straż Graniczna szczególnie blisko 
współpracowała w tym okresie. Wspólnie z agencją 
zorganizowano m.in. Europejską konferencję szefów 
ośrodków tresury psów służbowych, spotkanie okre-
sowe sieci FRAN, spotkanie szefów lotniczych placówek 
granicznych UE i państw trzecich.

Na rzecz polskiego przewodnictwa w UE byli 
również zaangażowani nasi oficerowie łącznikowi, 
w szczególności z Kijowa i Moskwy, którzy zorgani-
zowali spotkania sieci oficerów łącznikowych ds. 
imigracji (tzw. ILO) w kraju przyjmującym oraz byli twarzą 
całej Unii Europejskiej dla partnerów z państw trzecich.  
Warto nadmienić, iż państwo sprawujące prezydencję 
jest zobowiązane przepisami unijnymi 1  do opraco-
wania sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji w sprawie działań sieci oficerów 
łącznikowych ds. imigracji w poszczególnych kra-
jach lub regionach o szczególnym znaczeniu dla Unii, 
a także w sprawie sytuacji w tych krajach lub regio-

1     Rozporządzenie Rady (WE) nr 377/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w 
sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji oraz Roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 493/2011 z dnia 
5 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 377/2004 
w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji.

nach w kwestiach dotyczących nielegalnej imigracji, 
uwzględniając wszystkie stosowne aspekty, w tym 
prawa człowieka. W przypadku Polski zadanie to spo-
czywa na Straży Granicznej, która opracuje stosowny 
raport w odniesieniu do Ukrainy i przedstawi go w trak-
cie prezydencji duńskiej. 

Podsumowując miniony 6-miesięczny okres 
prac w Radzie UE należy stwierdzić, że Straż Grani-
czna wykonała założone zadania i osiągnęła postęp 
prac znacznie wykraczający poza planowany  
zakres. Wydaje się, że spełniliśmy również oczekiwa-
nia pozostałych państw członkowskich i tym samym 
zapewniliśmy o swoim profesjonalizmie. Debiut polskiej 
prezydencji w kwestiach granicznych zakończył się 
zdanym egzaminem.

por. SG Artur Kępka
zdj. Biuro Współpracy Międzynarodowej KGSG,

Jarosław Wtorkiewicz
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W dniach 24-25 listopada w Gdańsku odbyła 
się XIV Konferencja Szefów Służb Granicznych 
Państw Regionu Morza Bałtyckiego. Zamknęła ona  
roczne przewodnictwo Straży Granicznej w Konfe-
rencji Współpracy Służb Granicznych Państw Regionu 
Morza Bałtyckiego ((Baltic Sea Region Border Control 
Cooperation – BSRBCC). Komendant Główny Straży 
Granicznej gen. bryg. SG Leszek Elas przekazał prze-
wodnictwo w BSRBCC stronie duńskiej, która będzie 
koordynować współpracę służb granicznych w 2012 r.

Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, 
który pełnił rolę gospodarza spotkania, towarzyszyli: 
Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Ko-
mendy Głównej Straży Granicznej mjr SG Aleksandra 
Świątecka, Komendant Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej kontradm. SG Piotr Stocki oraz Zastępca 
Naczelnika Wydziału Morskiego MOSG kmdr ppor. SG 
Bartosz Rutkiewicz.

W trakcie spotkania szefowie służb granicznych 
Danii, Estonii, Federacji Rosyjskiej, Finlandii, Litwy, 
Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwecji oraz Islandii,  
która w BSRBCC uczestniczy w charakterze obserwa-
tora, podsumowali przedsięwzięcia zrealizowane 
w 2011 r. przez Straż Graniczną w ramach przewo-
dnictwa, a także omówili zadania i kierunki rozwoju do 
zrealizowania na rok przyszły. Wysoko ocenili przewo- 
dnictwo Straży Granicznej w tej inicjatywie, uznając 
je za jedno z najlepszych w historii BSRBCC. Na zakoń-
czenie konferencji gen. bryg. SG Leszek Elas przekazał  
przewodnictwo stronie duńskiej, reprezentowanej przez 
Petera Møllera Nielsena, szefa Policji Królestwa Danii 
na Wyspie Bornholm. Dania będzie koordynować 
współpracę służb granicznych w 2012 r.

XIV Konferencja Szefów Służb 
Granicznych Państw Regionu 
Morza Bałtyckiego
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Podczas polskiego przewodnictwa w BSRBCC 
zrealizowano wiele wspólnych przedsięwzięć w formie 
spotkań ekspertów, szkoleń, warsztatów czy semina-
riów ukierunkowanych na określone zagadnienia. Ich 
głównymi tematami były przepisy w zakresie ułatwień 
w ruchu granicznym marynarzy, przeciwdziałanie 
przestępczości samochodowej, praktyczne aspekty 
działań grup kontrolnych – inspekcyjnych jednostek 
pływających służb granicznych, prowadzenie i inte-
gracja monitoringu morskiego, współdziałanie statków 
powietrznych, wspólna analiza ryzyka w regionie. 

W efekcie tych przedsięwzięć wypracowano  
katalogi zasad współdziałania w określonych sytu- 
acjach, z którymi na co dzień mają do czynienia 
funkcjonariusze formacji granicznych poszczegól-
nych państw. Zrealizowano w rejonie Zatoki Gdańskiej 
wspólne ćwiczenia i operację morską z udziałem  
jednostek pływających służb BSRBCC. Istotną kwestią 
dla koordynującej współpracę Straży Granicznej było 
także doskonalenie i testowanie dostępnych narzędzi 
wymiany informacji. 

Współpraca służb granicznych państw 
nadbałtyckich koncentruje się na granicach i ob-
szarach morskich. Chodzi w niej o skuteczniejsze za-
pewnienie bezpieczeństwa granic, skuteczniejsze 
przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości trans-
granicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nielegal-

nej migracji, przemytu towarów, jak również naruszeń 
przepisów obowiązujących na obszarach morskich. 
Uczestniczą w niej służby graniczne: Danii, Estonii,  
Federacji Rosyjskiej, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, 
Norwegii, Polski, Szwecji oraz Islandii – w charakterze 
obserwatora. 

W ramach współpracy na bieżąco wymienia 
się informacje, realizowane są wymiany ekspertów, 
wspólne szkolenia doskonalące, ćwiczenia i operacje 
morskie, spotkania poświęcone wybranym zagadnie-
niom współpracy i analizy zagrożeń w regionie. BSRBCC 
współpracuje z wieloma odrębnymi forami w zakre-
sie bezpieczeństwa granic, zaś głównym partnerem 
jest Europejska Agencja Zarządzania Współpracą 
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej – FRONTEX (funkcjona-
riusze MOSG aktywnie uczestniczą w operacjach orga-
nizowanych przez tę agencję). 

Pierwsza Konferencja Szefów Służb Granicznych 
Państw Regionu Morza Bałtyckiego odbyła się w 1997 
roku w Finlandii. W tym roku Straż Graniczna po raz dru-
gi w historii przewodniczyła tej inicjatywie. 

por. SG Andrzej Juźwiak
zdj. Antoni Ciejpa (Morski OSG)

XIV Konferencja Szefów Służb 
Granicznych Państw Regionu 
Morza Bałtyckiego
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W dniach 19-21 września, w ramach polskiej 
prezydencji w Radzie UE, w Hotelu Hilton w Warsza-
wie odbyła się konferencja Security Research Con-
ference 2011 – europejska konferencja dotycząca 
badań na rzecz bezpieczeństwa, zorganizowana 
przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów we 
współpracy z Komisją Europejską.

Podczas otwarcia konferencji głos zabrali:  
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara 
Kudrycka, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Komisji 

Europejskiej ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości dr Paul 
Weissenberg oraz Przewodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego prof. Jerzy Buzek, który podkreślił, że badania 
prowadzone w ramach unijnego programu nad rzecz 
bezpieczeństwa w Europie mają na celu wspieranie 
działań służb czuwających nad bezpieczeństwem 
obywateli, zapewniając im dostęp do najnowszych 
osiągnięć technologicznych i informatycznych.

Tegoroczna edycja SRC’11 zgromadziła prawie 
800 uczestników z całej Europy. Wśród nich, obok osób 

Security Research 
Conference 2011
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reprezentujących świat nauki, polityki i przemysłu, byli 
również liczni przedstawiciele służb porządku publi-
cznego. Straż Graniczną reprezentował Zastępca  
Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. 
SG Marek Borkowski - członek Komitetu Programowe-
go Konferencji oraz Komendant Morskiego Oddziału 
SG kontradm. SG Piotr Stocki, który był jednym z prele-
gentów.

W ramach konferencji, 20 września wieczorem, 
przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, odbył się 
pokaz współdziałania i technologii służb porządku 
publicznego, mający na celu zaprezentowanie 
wyposażenia, możliwości technologicznych oraz pro-
cedur współdziałania służb i formacji odpowiedzial-
nych za ład i porządek publiczny. 

Scenariusz wydarzenia został oparty na symulacji 
próby nielegalnego przekroczenia granicy państwowej 
przez osoby będące w posiadaniu niebezpiecznej sub-
stancji, która może zostać użyta do przeprowadzenia 
ataku terrorystycznego na terenie Polski podczas Euro 

2012. W pokazie wzięli udział m.in. funkcjonariusze 
Straży Granicznej, którzy dokonali zatrzymania podej-
rzanych osób.

Konferencję zamknął Minister Adam Rapacki, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, który podkreślił szczególną rolę tego 
wydarzenia w procesie budowania dialogu między 
przedstawicielami wielu instytucji zajmujących się 
bezpieczeństwem. 

Honorowy patronat nad konferencją objęli:  
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister 
Gospodarki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Prezydent m.st. Warszawy.

Magdalena Tomaszewska
zdj. Milena Podgórska, SRC 
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Przez sześć miesięcy bieżącego roku Śląski 
Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, wraz z czeskim 
partnerem - Komendą Wojewódzką Policji Republiki 
Czeskiej w Ostravie, realizował projekt „Wspólnie bez 
granic”, w ramach którego przeprowadzono prawie 
25 różnego rodzaju szkoleń, warsztatów i pogadanek. 
Uczestniczyło w nich łącznie 850 osób: urzędników, 
młodzieży szkolnej i funkcjonariuszy. 

Projekt, którego autorem i głównym wykonawcą 
był Śląski Oddział Straży Granicznej, został sfinanso-
wany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
„Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013”. 

„Wspólnie bez granic” to projekt ukierunkowany 
na wspieranie i pogłębianie wielopłaszczyznowej 
współpracy na polsko-czeskim pograniczu w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku prawne-
go, a także podwyższanie kwalifikacji zawodowych   
funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej i czeskiej 
Policji, którzy realizują szereg tożsamych zadań 
kompensujących zniesienie kontroli na polsko- 
czeskiej granicy i zapewniających bezpieczeństwo 
na terenach przygranicznych. Z uwagi na rangę 
i złożoność zagadnień, związanych z szeroko rozumia-
nym bezpieczeństwem, projekt propagował w tym 
obszarze współpracę służb i lokalnej społeczności. 
Dlatego, oprócz Straży Granicznej i czeskiej Policji, 
do projektu zostały włączone samorządy z przy-
granicznych województw: śląskiego i opolskiego.  
Założeniem było przybliżenie ich przedstawicie-
lom skomplikowanej problematyki cudzoziemskiej, 
a w szczególności zagadnień dotyczących możliwości 
przeciwdziałania przestępczości z udziałem cudzo-
ziemców, związanej m.in. z nielegalnym pobytem 
i nielegalną pracą w Polsce. Częścią składową proje-
ktu było także propagowanie wśród młodzieży wiedzy 
w zakresie profilaktyki narkotykowej oraz zasad bez-
piecznego przekraczania granicy. 

By zrealizować zamierzone cele projektu,  
zaplanowano przeprowadzenie cyklu szkoleń-
warsztatów z udziałem funkcjonariuszy Śląskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu i Komendy 
Wojewódzkiej Policji Republiki Czeskiej w Ostravie, 
a następnie szkoleń i spotkań z pracownikami urzędów, 
zajmujących się sprawami cudzoziemców, oraz  
z uczniami szkół średnich.

Praktyczną realizację projektu rozpoczęto w lip-
cu 2011 roku. W pierwszej kolejności przeprowadzono 
dwa szkolenia-warsztaty dla funkcjonariuszy Straży 
Granicznej i czeskiej Policji, które odbyły się w przy-
granicznej miejscowości Wisła. Obejmowały tematy 

związane z cudzoziemcami i problematyką graniczną, 
w tym – przestępczość narkotykową oraz fałszerstwa 
dokumentów. Do przeprowadzenia poszczegól-
nych bloków tematycznych zostali zaproszeni polscy  
i czescy specjaliści, wśród których byli m.in. wykładowcy 
z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Grani-
cznej w Lubaniu i Centrum Szkolenia Straży Granicznej 
w Kętrzynie, a także przedstawiciele dwóch organizacji 
zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom: 
Fundacji „Ocalenie” oraz Międzynarodowej Organizacji 
ds. Migracji (IOM). Przedstawiciele pierwszej organizacji 
przybliżyli funkcjonariuszom polityczną i ekonomiczno-
społeczną problematykę państw Kaukazu, a także 
teoretyczne oraz praktyczne zagadnienia dotyczące 
islamu. Przedstawiciele drugiej zapoznali uczestników 
z realizowanym pomocowym programem dobro-
wolnych powrotów cudzoziemców i ich reintegracji. 
Tematem zajęć prowadzonych przez wykładowców 
z ośrodków szkolenia Straży Granicznej była weryfi-
kacja dokumentów cudzoziemców pod kątem ich 
autentyczności, zabezpieczenia dokumentów oraz 
sposoby identyfikacji tożsamości osoby. W części szko-
lenia dotyczącej przestępczości narkotykowej polscy 
i czescy funkcjonariusze uczyli się natomiast sposobów 
rozpoznawania narkotyków oraz zapoznawali się z re-
gulacjami prawnymi obowiązującymi w obu krajach. 
Podczas szkolenia omawiane były również zagadnie-
nia związane z komunikacją interpersonalną w odnie-
sieniu do cudzoziemców.

Istotnym elementem szkoleń-warsztatów dla 
funkcjonariuszy Straży Granicznej i czeskiej Policji 
była możliwość bezpośredniej wymiany infor-
macji i doświadczeń między przedstawicielami obu 
współdziałających ze sobą służb. W szkoleniach  
uczestniczyli specjalnie wytypowani funkcjonariusze –  
multiplikatorzy, którzy zdobytą wiedzę przekazy- 
wali w trakcie realizacji kolejnych przedsięwzięć pro-
jektu „Wspólnie bez granic”: cyklu szkoleń i spotkań 
z udziałem lokalnej społeczności. 

Ta część projektu rozpoczęła się w połowie 
września 2011 roku i realizowana była dwutorowo. 
Obejmowała szkolenia dla pracowników urzędów 
i spotkania z młodzieżą szkolną. 

W szkoleniach dla urzędników udział wzięli 
pracownicy komórek zajmujących się sprawami  
cudzoziemców, głównie urzędnicy stanu cywil-
nego, pracownicy działów ewidencji ludności 
i rejestrowania działalności gospodarczej oraz pra-
cownicy urzędów pracy. Byli to przedstawiciele 
urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin oraz 
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. Szko-
lenia odbywały się w Raciborzu i Opolu. Ich celem 
było przybliżenie urzędnikom skomplikowanych 
zagadnień dotyczących m.in. pobytu i pracy cudzo- 
ziemców na terytorium Polski i UE w kontekście 

Wspólnie bez granic
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występujących w tych obszarach nieprawidłowości, 
a także wskazanie możliwości rozpoznawania niezgod-
nych z prawem działań oraz współpracy w ich zwal-
czaniu. Podczas szkoleń funkcjonariusze Straży Grani-
cznej poruszali m.in. problematykę zawierania przez 
obcokrajowców fikcyjnych małżeństw z obywatelami 
Polski, a także zagadnienia związane z bezprawnym le-
galizowaniem przez cudzoziemców pobytu. Przybliżali 
także urzędnikom działania Straży Granicznej w zakre-
sie kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziem-
ców, opiniowania ich pobytu, prowadzenia rozpozna-
nia migracyjnego i zakresu gromadzonych danych. 
Omawiali też zagadnienia związane z obszarami 
wspólnych działań Straży Granicznej – realizującej zda-
nia służby migracyjnej, oraz poszczególnych urzędów 
zajmujących się sprawami cudzoziemców. Z uwagi na 
zakres tematyki, a także dużą liczbę uczestników, oso-
bno zaplanowano szkolenia z udziałem pracowników 
urzędów pracy, osobno z pracownikami urzędów  
miast i gmin. W przypadku tych pierwszych szczególny 
nacisk położono na  zagadnienia związane z formami 
i metodami bezprawnych działań w obszarze zatrud-
niania cudzoziemców przez polskich pracodawców, 
z uwzględnieniem zjawiska nadużywania uproszczonej 
procedury dopuszczającej obywateli Ukrainy, Rosji, 
Białorusi, Mołdowy i Gruzji do polskiego rynku pracy.

Równolegle do szkoleń skierowanych do pra-
cowników urzędów miast i gmin oraz urzędów pracy, 
realizowane były spotkania z młodzieżą raciborskich 
szkół ponadpodstawowych. Ich tematem przewodnim 
była profilaktyka narkotykowa. W trakcie specjalnie 
przygotowanej pogadanki, połączonej z prezentacją 
multimedialną, funkcjonariusze przybliżali młodzieży 
zagadnienia związane m.in. z objawami i skutkami 
stosowania środków odurzających i substancji psy-
chotropowych, a także obowiązującymi w Cze-
chach i w Polsce regulacjami prawnymi w zakresie 
odpowiedzialności za ich posiadanie. Podczas spotkań 
zapoznawali też młodzież z zasadami bezpiecznego 
przekraczania granicy państwowej. Łącznie  w 10 spot-
kaniach, które odbywały się w komendzie Śląskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, uczestniczyło 

361 uczniów. Spotkania, które obejmowały także ele-
menty dodatkowe, takie jak wizyta na strzelnicy, czy 
zwiedzanie sali tradycji, spotkały się z pozytywnym od-
biorem wśród młodzieży, a sam pomysł takiego prowa-
dzenia kampanii antynarkotykowej zyskał poparcie ze 
strony pedagogów. Świadczy o tym fakt, że w spot-
kaniach wzięło udział o ponad 160 uczniów więcej niż 
początkowo zakładano i w dalszym ciągu istnieje za-
potrzebowanie na kolejne spotkania. Prawdopodob-
nie będą realizowane, ale już poza projektem.

Poza projektem planowane jest też kontynu-
owanie szkoleń dla urzędników, w których wzięło 
udział prawie 450 osób. Odpowiednio dobrana tema-
tyka szkoleń, przekazywanie informacji ułatwiających 
realizację obowiązków, możliwość wyjaśnienia prob-
lemów i uzyskania praktycznych rad, a także osobiste 
spotkanie z partnerami ze Straży Granicznej, sprawiły, 
że ta inicjatywa zyskała poparcie i zainteresowanie 
urzędników. Z punktu widzenia Straży Granicznej, to 
zainteresowanie i zrozumienie potrzeby kolejnych 
wspólnych szkoleń jest bardzo ważne. Bez wzajemnej 
wymiany doświadczeń i wiedzy na temat zagadnień 
związanych z pobytem i pracą cudzoziemców, a także 
poznania obszaru wspólnych działań i możliwości 
udzielania pomocy, nie może być bowiem mowy 
o skutecznym współdziałaniu w zwalczaniu szeroko 
pojętej nielegalnej migracji i przestępczości z udziałem 
cudzoziemców, które jest jednym z elementów działań 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
prawnego na terenie przygranicznych województw: 
śląskiego i opolskiego.

Realizacja projektu „Wspólnie bez granic” została 
zakończona 2 grudnia. W tym dniu odbyła się konfe-
rencja podsumowująca akcję z udziałem funkcjo- 
nariuszy polskiej Straży Granicznej i czeskiej Policji, 
przedstawicieli administracji rządowej i władz 
samorządowych z województwa śląskiego oraz opol-
skiego, przedstawiciela Euroregionu Silesia, a także 
funkcjonariuszy polskiej Policji. 

ppłk SG Cezary Zaborski
zdj. Śląski OSG
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Podsumowanie projektu         „Wspólnie bez granic”

Z Izabelą Bednarek – koordynatorem projektu 
„Wspólnie bez granic” i przewodniczącą czterooso-
bowego zespołu powołanego przez komendanta 
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej do realizacji 
przedsięwzięcia rozmawiał ppłk SG Cezary Zaborski.

Kiedy i jak zrodził się pomysł „Wspólnie bez 
granic”?

Izabela Bednarek: Pomysł na realizację pro-
jektu powstał już pod koniec 2009 roku. Chcieliśmy 
zrealizować przedsięwzięcie, które w warunkach swo-
bodnego przepływu osób przez granicę wewnętrzną 
i braku kontroli granicznej, propaguje wspólne działania 
służb i społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwo na pols-
ko-czeskim pograniczu. Stąd też wymowna, a zarazem 
symboliczna nazwa projektu – „Wspólnie bez granic”. 
Projekt oparliśmy o doświadczenia wynikające ze 
współdziałania polskiej Straży Granicznej i czeskiej Policji, 
rozbudowując istniejące już zaplecze i przenosząc jego 
część na grunt lokalnych samorządów, a dodatkowo 
także na środowisko młodzieży szkolnej.

Czy trudno było stworzyć taki projekt i czy  
wszystko, co pierwotnie planowaliście, udało się 
zrealizować, czy napotkaliście na jakieś trudności ?

Izabela Bednarek: To pierwszy unijny projekt reali-
zowany przez Śląski Oddział Straży Granicznej. Z tego 
względu było to ogromne wyzwanie, a zarazem wielka 
odpowiedzialność. Spełnienie wymogów wynikających 
ze współfinansowania projektu przez Unię Europejską 
nie było łatwe, tym bardziej, że wszystkiego musieliśmy 
się uczyć niemal od podstaw. Pomógł nam odpowied-
nio dobrany zespół i wsparcie ze strony kadry oddziału. 
Nie uniknęliśmy jednak pewnych trudności, których 
przyczyną były m.in. zmiany organizacyjne, jakie objęły 
partnera projektu – czeską Policję. Spowodowały 
one konieczność przesunięcia terminu rozpoczęcia 
realizacji projektu o prawie pół roku, a także korektę 
części przedsięwzięć. Najważniejsze jednak, że pro-
jekt udało się sfinalizować i osiągnąć zamierzone cele. 
Podnieśliśmy poziom współpracy transgranicznej, 
rozwijając wiedzę i kwalifikacje zawodowe funkcjona- 
riuszy oraz urzędników, niezbędne do real-
izacji zadań na rzecz szeroko rozumianego 
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bezpieczeństwa. Zyskaliśmy też bezcenne doświadczenia w realizacji unijnych pro-
jektów, które mogą być przydatne nie tylko dla oddziału, ale całej Straży Granicznej. 
Trzeba też wspomnieć, że sama idea projektu i „wyjście” z nim do lokalnej społeczności ma 
też znaczenie w kreowaniu pozytywnego wizerunku naszej formacji. Już w trakcie realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć docierały do nas głosy poparcia dla tej inicjatywy.

Uczestnicy konferencji podsumowującej otrzymali broszurę pod tytułem „Wspólnie 
bez granic”. Co to za publikacja?

Izabela Bednarek: Wydanie broszury „Wspólnie bez granic”, to jedno z założeń pro-
jektu. Opracowana w języku polskim i czeskim publikacja zawiera wybrane tematy po-
ruszane w trakcie szkoleń dla funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej i czeskiej Policji. 
Broszura ma spełniać funkcję przydatnego zbioru informacji. Jest ona dostępna także 
w wersji elektronicznej, która została zamieszczona na stronie internetowej Śląskiego 
Oddziału Straży Granicznej www.slaski.strazgraniczna.pl.



Społeczne i etyczne aspekty korupcji, jej wpływ 
na funkcjonowanie państwa oraz karno-prawne  
aspekty przeciwdziałania temu zjawisku to główne 
bloki tematyczne konferencji naukowej pt. „Społeczno-
prawne aspekty przeciwdziałania korupcji w służbach 
mundurowych”, która odbyła się w Centrum Szkolenia 
Straży Granicznej w Ketrzynie w dniach 7-8 listopada 
2011 roku.

Konferencja, pod patronatem Komendanta 
Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Leszka 
Elasa, została zorganizowana z inicjatywy funkcjona-
riuszy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie 
oraz Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej 
w Warszawie, we współpracy z Wyższą Szkołą Policji 
w Szczytnie. 

Jej głównym celem była publiczna naukowa 
dyskusja, poświęcona problematyce korupcji, skali 
zjawiska, sposobom jej zapobiegania oraz wymianie 
doświadczeń w zakresie eliminowania jej z życia pol-
skich instytucji publicznych. 

Otwierając konferencję Komendant Centrum 
Szkolenia Straży Granicznej płk SG Andrzej Rytwiński 
podkreślił, że zwalczanie zjawiska korupcji wśród oby-
wateli państwa to nie tylko konieczność właściwego 
skonstruowania przepisów prawnych czy skuteczności 
organów ścigania, ale także konieczność podjęcia 
w rzetelny sposób tematu korupcji w dyskusji publicznej 
czy naukowej, a szerokie naświetlenie zjawiska poz-
woli w dalszym oddziaływaniu na przewartościowanie 
postaw i przekonań. Podkreślił także, że zwalczanie 
korupcji nie jest możliwe bez zmiany w świadomości 
społeczeństwa, która z kolei jest możliwa jedynie 
poprzez zaangażowanie jak największej ilości pod-
miotów państwowych w walkę z tą patologią.

W konferencji wzięli udział m.in.: Dyrektor 
Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej 
płk SG Mirosław Hakiel, Komendant Warmińsko-

„SPOŁECZNO-
PRAWNE ASPEKTy 
PRZECIWDZIAŁANIA 
KORUPCJI W SŁUŻBACH 
MUNDUROWyCH” – 
konferencja naukowa
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Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG 
Jarosław Kowalkowski, Dziekan Straży Granicznej  
ks. płk SG dr Zbigniew Kępa oraz przedstawiciele Biu-
ra Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicz-
nej, Zarządu Spraw Wewnętrznych SG, Warmińsko-
Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, 
Bieszczadzkiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży 
Granicznej oraz ośrodków szkolenia SG z Koszalina 
i Lubania. Wśród uczestników byli także: Dyrektor Biu-
ra Kontroli i Spraw Wewnętrznych Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, przedstawiciele Instytutu Pamięci 
Narodowej – dr Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk  
i dr Radosław Paterman oraz przedstawiciel Proku-
ratury Okręgowej w Olsztynie – Piotr Miszczak. Służby 
mundurowe reprezentowane były między innymi przez 
delegatów z Komendy Głównej Policji w Warszawie, 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz ze Służby Celnej. 
Po raz kolejny w przedsięwzięciu organizowanym przez 
Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie licznie 
reprezentowane były również środowiska naukowe 
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy skupili 
się na społeczno-etycznych aspektach zjawiska korup-
cji. Wśród tematów, które zostały omówione znalazły 
się między innymi zagadnienia związane z godnością 
człowieka oraz szkoleniem funkcjonariuszy, które są 
niezbędnymi warunkami prowadzenia skutecznej pro-
filaktyki antykorupcyjnej. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się 
wystąpienia przedstawiciela Komendy Głównej Straży 

Granicznej, poświęcone psychologicznym uwa-
runkowaniom osób poddawanych badaniom poli-
graficznym, oraz przedstawiciela Instytutu Pamięci Na-
rodowej, prezentujące zagadnienia korupcji w ujęciu 
historycznym. 

Drugiego dnia kontynuowano dyskusję na temat 
wpływu korupcji na funkcjonowanie państwa. Przedsta-
wiciel Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zaprezentował 
sylwetkę kryminalistyczną sprawcy przestępstwa korup-
cji, a przedstawiciel Komendy Głównej Policji omówił 
standardy postępowania w sprawach o korupcję 
w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

Ożywiona dyskusja prowadzona była również 
w trakcie ostatniego panelu, który poświęcony był as-
pektom karnym, a wystąpienia przedstawicieli Proku-
ratury Okręgowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego i służb mundurowych 
dopełniły całości konferencji. 

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie 
po raz drugi było organizatorem konferencji 
poświęconej problematyce antykorupcyjnej. Pierwsza 
konferencja o tematyce antykorupcyjnej odbyła się 
9 grudnia 2010 roku. Data konferencji również była 
nieprzypadkowa, bowiem 9 grudnia obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. 

kpt. SG Aneta Wojtanowska-Zimoń
zdj. Mariola Sajkowska (CSSG)
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Handel ludźmi - wielokrotnie poruszany temat, 
można powiedzieć od jakiegoś czasu - po prostu mod-
ny i nośny z uwagi na to, że coraz częściej obecny 
w naszej rzeczywistości. Nie jest to zjawisko nowe, gdyż 
jego genezy można doszukiwać się już w starożytnym 
niewolnictwie. Formy, jakie przybiera czy kontekst 
społeczny, ulegają zmianom, ale czyn ten zawsze po-
zostaje związany ze zniewoleniem drugiej osoby i wy-
muszaniem opisanych poniżej zachowań.

Jak wynika ze statystyk, w ostatnich latach pow-
staje coraz więcej grup zajmujących się usługami 
seksualnymi, pornografią czy handlem organami. 
Czynniki sprzyjające tego rodzaju przestępstwom są 
różnorodne, ale ściśle ze sobą powiązane, co cza-
sem ułatwia identyfikację ofiary. Powody ulegania 
wpływom grup zajmujących się handlem ludźmi często 
wynikają z czynników ekonomicznych, socjalno-by-
towych i (lub) społecznych. Inaczej rzecz ujmując to 
ubóstwo, bezrobocie i brak odpowiednich warunków 
do życia stanowią podstawę nawiązywania niekorzyst-
nych kontaktów i podporządkowania się woli grupy 
przestępczej. Tak jest np. w przypadku prostytucji.

Odrębny problem stanowi handel dziećmi, 
który obejmuje nie tylko nielegalną adopcję, ale np. 
żebractwo. Tu zarzut związany z handlem ludźmi im-
plikuje trudność przy identyfikacji ofiary. Najczęściej 
szuka się dzieci skrzywdzonych, zastraszonych czy 
przejawiających typowe zachowania ofiar. Jednak 
handlarze dziećmi, wykorzystujący je do zarabiania 
poprzez żebractwo, to najczęściej osoby przebiegłe, 
stwarzające pozory dobrych ludzi, wzbudzające za-

HANDEL LUDŹMI
ufanie, w których dzieci widzą swych opiekunów, 
a nie przestępców. Stąd konieczna jest wnikliwość przy 
sprawdzaniu osób, w towarzystwie których podróżują 
małoletni. 

Do niedawna brak było definicji handlu ludźmi 
w polskim prawie karnym, co budziło liczne kon-
trowersje. Wdrożenie do polskiego prawa pojęcia  
handlu ludźmi wynika z ratyfikowanego przez Polskę 
w 2003 r. Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz 
karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami 
i dziećmi, zwanego powszechnie protokołem z Pa-
lermo, uzupełniającego Konwencję ONZ przeciwko 
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, 
przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed-
noczonych w 2000 r. Inny dokument międzynarodowy, 
dotyczący tej kwestii, to Konwencja Rady Europy ws. 
działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona 
w Warszawie w 2005 r., zwana Konwencją Warszawską. 
Definicję handlu ludźmi wprowadziła nowelizacja 
kodeksu karnego z 8 września 2010 r. 

W świetle tej nowelizacji handlem ludźmi jest wer-
bowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie 
lub przyjęcie osoby z zastosowaniem:

1)  przemocy, groźby bezprawnej lub innych 
form przymusu,

2)    uprowadzenia,
3)    podstępu,
4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania 

błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 
przedsiębranego działania,

5)   nadużycie stosunku zależności, wykorzysta-
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nia krytycznego położenia lub stanu bezradności,
6)   udzielenia lub przyjęcia korzyści majątkowej 

lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej 
opiekę lub nadzór nad inną osobą, w zamiarze jej 
wyzyskania, nawet za jej zgodą, w szczególności 
w prostytucji, pornografi i lub innych formach seksu-
alnego wykorzystania, w pracy lub usługach o chara-
kterze przymusowym, w żebractwie, niewolnictwie lub 
innych formach wykorzystania poniżających godność 
jednostki ludzkiej lub w celu pozyskania komórek, 
tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. 
Podobnie jak w protokole z Palermo, w przypadku 
małoletniej ofi ary nie zachodzi potrzeba zastosowania 
przez sprawcę którejkolwiek z wymienionych powyżej 
metod i środków, aby przypisać sprawcy popełnienie 
przestępstwa handlu ludźmi (dziećmi).

Ściganie przestępczości związanej z tzw. „han-
dlem ludźmi” jest działaniem złożonym i zazwyczaj 
długotrwałym, stąd konieczność współpracy wielu 
służb w trosce o jak najszybsze i jak najtrafniejsze rozpoz-
nanie zjawiska. Straż Graniczna w swoich szeregach ma 
wielu specjalistów zajmujących się tą problematyką. 
Każdorazowo, w momencie stwierdzenia powiązań 
mogących świadczyć o tym, że kontrolowana czy za-
trzymana przez nas osoba jest ofi arą bądź sprawcą 
handlu ludźmi, specjalista ze Straży Granicznej zajmuje 
się danym zdarzeniem. Osoby zidentyfi kowane jako 
ofi ary tego typu przestępstw zostają objęte specjal-
nym programem ochronnym, o ile wyrażają na to 
zgodę. W przypadku handlu kobietami powiadamia 
się niezwłocznie Fundację La Strada i rozpoczyna 
postępowanie sprawdzające, które może zakończyć 
się wszczęciem postępowania przygotowawczego.

Jednym z zadań Straży Granicznej jest zwalcza-
nie nielegalnej migracji, w którą czasem wpisany bywa 
handel ludźmi. Wiele osób migruje ze względów eko-
nomicznych, z czego znaczna część to kobiety, które 
przyjeżdżają, by zapewnić tzw. lepszy byt tym, których 
zostawiły w swej ojczyźnie. Bardzo często są one wer-
bowane obietnicami łatwego zarobku, nieprawdzi-
wymi umowami o pracę, a później zostają sprzedane 
do domów publicznych bądź trafi ają „pod opiekę” 
osób, które czerpią zyski zmuszając kobiety do tzw. 
przydrożnej prostytucji. 

Od kilku lat można zauważyć, że zjawisko tzw. 
przydrożnej prostytucji nasila się, zwłaszcza wśród 
obywatelek państw bałkańskich, które mają prawo 
pobytu w Polsce na zasadach swobodnego prze-
mieszczania się obywateli Unii Europejskiej. Według 
polskiego prawa prostytuowanie się samo w sobie nie 
jest karalne, ale nakłanianie do nierządu i czerpanie 
z niego korzyści podlega karze. Jednak nie wszystkie 
kobiety zmuszane do uprawiania prostytucji skarżą się 
na swój los. Często w ogóle nie chcą mówić o sytuacji, 
w której się znalazły. Ukrywając prawdziwe powody 
swej obecności przy drodze, ochraniają osoby, które 
być może je do tego zmuszają, w związku z czym nie 
ma podstaw do wszczęcia postępowania przeciw-
ko sprawcom przestępstwa handlu ludźmi. Jednakże 
zdarzały się i takie przypadki, kiedy osoby trudniące 

się nierządem zgłaszały naruszenia ich dóbr osobistych 
w postaci niewypłacania odpowiednich „pensji”. 
Z innymi upokarzającymi praktykami, takimi jak bicie, 
nakłanianie do prostytucji itp. godziły się. W takich sy-
tuacjach, jeśli podczas rozmów został stwierdzony fakt 
handlu ludźmi, poszkodowane kobiety bywały obej-
mowane programem ochrony ofi ar handlu ludźmi, 
a postępowanie kończyło się zatrzymaniem osób 
odpowiedzialnych za zmuszanie do nierządu. 

Jak widać, handel ludźmi to problem istniejący 
obok nas i od nas zależy, czy uda nam się go 
wyeliminować z życia społecznego czy też nie. Często 
sami jesteśmy konsumentami dóbr i usług pochodnych 
pracy noszącej znamiona handlu ludźmi. Jak twierdzi 
Łukasz Wieczorek z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi 
z Uniwersytetu Warszawskiego „…to, czy zdołamy 
wyeliminować to zjawisko z przestrzeni życia publi-
cznego w dużej mierze, zależy od naszej świadomości, 
i to nie tylko prawnej. Trzeba bowiem pamiętać, jak to 
zostało już podniesione na początku, że to często my 
sami stajemy się sprawcami przestępstwa handlu ludźmi 
(i pracy przymusowej). To w końcu społeczeństwo jest 
konsumentem tanich, a czasami wręcz nielegalnych, 
dóbr i usług. Dóbr i usług, które często są właśnie wyt-
worem ofi ar handlu ludźmi. Dlatego znajomość prze-
pisów penalizujących handel ludźmi oraz świadomość 
tego zjawiska w ogóle, jest tak ważna dla skutecznego 
eliminowania tego przestępstwa.”

mł. chor. SG Anna Galon
zdj. Milena Podgórska 
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W wyniku kryzysu i konfliktów etnicznych jedno 
z państw na południu Europy pogrążyło się w chaosie. 
Służby rozpierzchły się, a państwem zaczęły rządzić 
grupy przestępcze. W kraju rozpoczyna działanie misja 
Agencji FRONTEX, mająca na celu zwalczenie giganty-
cznego przemytu broni i narkotyków, którego centralą 
stało się upadłe państwo.

To nie początek futurystycznej powieści sen-
sacyjnej, a założenie trzydniowej gry harcerskiej,  
przeprowadzonej przez warszawską drużynę Harcer-
skiej Służby Granicznej – 125 WDW HSG SDRI GROM im. 
ppłk. Jacka Bartosiaka. Harcerze, w większości ucznio-
wie warszawskich licealnych klas mundurowych, wcie-
lili się w rolę funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia 
Działań Sztabu Komendanta Głównego SG, oddele-
gowanych do udziału w misji Agencji FRONTEX. Ich 
zadaniem było zlokalizowanie i rozbicie największego 
gangu przemycającego broń i narkotyki…

* * *
Noc, niewykończony pustostan wśród drzew 

(Forty Bema w Warszawie). Po dużej sali na piętrze 
spaceruje mężczyzna. W kącie – ukryta – siedzi młoda 
kobieta. Nagle, w cieniach za filarami, majaczą sylwet-
ki… 

– Ręce do góry! Na ziemię! – krzyczą ubrani 
w polskie kamuflaże młodzi ludzie i oślepiają mężczyznę 
latarkami. Gdy ten próbuje protestować, w ułamku 
sekundy leży na ziemi. Jeden z harcerzy symbolicznie 
„skuwa” go, składając mu ręce na plecach.

Według informacji, jakie harcerzom udało się 
zebrać w różnych punktach warszawskiego Żoliborza, 
w budynku powinno dojść do przestępczej transakcji. 
Mimo poszukiwań nie znajdują jednak ani „broni”, ani 
„narkotyków”. Odnajdują za to przerażoną kobietę. 
Usiłują dowiedzieć się kim jest i co tu robi, ale kobieta 
posługuje się wyłącznie językiem rosyjskim. Przy pomo-

Na tropie 
        handlarzy 
„żywym towarem”

cy drużynowego, który przez radio pełni rolę tłumacza, 
po godzinie udaje im się przełamać barierę językową 
i ustalić jakieś szczegóły. 

Kobieta nazywa się Masza i pochodzi z Ukrainy. 
Została uprowadzona i przywieziona do tego kraju. 
Z tego, co się zorientowała, ma zostać sprzedana do 
domu publicznego. Do niedawna towarzyszyła jej Ru-
munka, Natalia, ale przestępcy gdzieś ją zabrali. Mówili 
o wzgórzach i jaskiniach. 

Z mapy wynika, że wzgórza i jaskinie, to położony 
niedaleko główny system umocnień Fortu Bema. 
„Komandosi” udają się tam i odnajdują zarówno 
uprowadzoną Rumunkę, jak i przeznaczoną do 
sprzedaży „broń”, którą pozorują modele air-soft-gun. 
Kiedy zamierzają porozmawiać z Rumunką, gang 
przechodzi do kontrataku i usiłuje odbić swój „towar”. 
Uczestnicy gry wycofują się, chroniąc uratowane ko-
biety…

W bazie harcerze zostają wprowadzeni 
w tematykę zwalczania handlu ludźmi – na tym etapie 
dość ogólnikowo. Celem jest uwrażliwienie na problem 
i wskazanie, że handel „żywym towarem” to zjawiska 
wciąż obecne w naszej rzeczywistości. 

Drugi dzień gry, to gwałtowne przyspieszenie ak-
cji. Nowe zadanie harcerzy, to nie tylko rozbicie gangu, 
ale także odbicie tylu jego ofiar, ile tylko zdołają. „Roz- 
poznanie” informuje, gdzie gang ma siedzibę, „ko-
mandosi” ruszają, żeby zatrzymać przestępców, ale 
w międzyczasie zostają odwołani do ratowania załogi 
śmigłowca zestrzelonego przez gang. Ta część toczy 
się na poligonie Radiowo koło Wojskowej Akademii 
Technicznej. W użyciu są modele air-soft-gun, gogle 
chroniące oczy i… apteczka. 

Po zaopatrzeniu i ewakuacji pilotów trzeba odbić 
siedzibę misji humanitarnej, opanowanej przez gang-
sterów. W siedzibie harcerze znajdują kolejne wska-
zówki.

Popołudnie, to kolejne zajęcia poświęcone han-
dlowi ludźmi, podczas których harcerze zostają zapoz-
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nani z informacjami, jak działała grupa przestępcza ro-
zbita trzy lata temu przez funkcjonariuszy Karpackiego 
Oddziału SG. Grupa ta handlowała „bezgotówkowo”, 
płacąc za kobiety bronią i narkotykami. Ponieważ 
unikała przelewów bankowych, była niezwykle trudna 
do wykrycia. 

Po kolejnym szkoleniu z posługiwania się analizą 
priorytetów CARVER, harcerze – w oparciu o posiadane 
informacje – układają plan rozbicia gangu handlarzy 
ludźmi. Po kolacji odprawa i kolejne wyjście w teren…

Znowu noc i znów ten sam budynek na For-
tach Bema. Tym razem ma tu pojawić się szef gangu 
z kierowcą i ochroniarzem. Rozstawieni w strategicz-
nych punktach „komandosi” czekają. Gdy dokładnie 
w środku pomiędzy nimi znajdują się trzy sylwetki pada 
hasło:- Stój! Straż Graniczna! Rzuć broń! Krótka wymi-
ana „ognia” i gang został rozbity. Szefowi udało się co 
prawda uciec, ale po takiej „wpadce” przeniósł intere-
sy w inne miejsce.

* * *
Opisana gra była jedną z form zajęć profilak-

tycznych prowadzonych wśród harcerzy działających 
w strukturach Harcerskiej Służby Granicznej ZHP. Tym 
razem skupiono się na problemie handlu ludźmi, gdyż 
to koleżanki i koledzy tych harcerzy są potencjalnymi 
ofiarami handlarzy. Poprzez sensacyjną fabułę gry 
i możliwość poczucia adrenaliny, harcerzom została 
przekazana porcja wiedzy pozwalająca zauważyć 
w porę zagrożenie ze strony grupy przestępczej 
handlującej żywym towarem i podjęcie właściwej 
reakcji. A przy okazji harcerze zobaczyli trochę inny, niż 
tradycyjna służba graniczna, obraz naszej formacji. 

kpt. SG Maciej Pietraszczyk
zdj. autor
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Zycie jest kruche – czasem wystarczy tylko 
chwila, by się skończyło. Funkcjonariusze Straży Granicz- 
nej w imię służby, etyki funkcjonariusza i wykonywanych 
zadań życia ludzkiego bronią na co dzień. Nie muszą 
pełnić służby, przywdziewać munduru, by je ratować. 
Niezależnie od miejsca, czasu i otoczenia funkcjona-
riuszem jest się cały czas. Dlatego nie dziwi nas fakt,  
że poza służbą wielu z nas udziela innym pomocy.

Chor. SG Elżbieta Grzybowska, jak wielu rodziców, 
kilka popołudni w miesiącu spędza ze swym dzieckiem 
na basenie. Kiedy po lekcjach z nauki pływania dzieci 
miały czas wolny, jedno z nich podczas zabawy znalazło 
się pod wodą o jedną chwilę za długo. Ratownik nie 
zdążył nawet zareagować – nasza funkcjonariuszka 
tak. Wskoczyła do wody i uratowała życie czyjegoś 
dziecka, które dzięki niej wróciło do swego domu  
zdrowe i bezpieczne. Dla niej nie było to nic szczegól-
nego. „Każdy by tak zareagował” - zwykło się mawiać. 
Tyle że wówczas, mimo obecności wielu dorosłych 

Na RatuNeK
wokół, zareagowała tylko ona. Współpracownicy 
odbierają ją jako osobę skromną, sympatyczną i bar-
dzo pomocną. Oby jej postawa była wzorem dla in-
nych. To, że podczas służby zdarza się nam dokonywać  
bohaterskich czynów, stało się codziennością, choć 
tak naprawdę pokazuje wyjątkowość postaw naszych 
funkcjonariuszy.

W ciągu mijającego 2011 roku doszło do kilku 
zdarzeń, w których nieoceniona okazała się pomoc 
funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży 
Granicznej.

23 marca, w godzinach popołudniowych, na 
terenie byłego przejścia granicznego w Świecku, 
wiele osób usłyszało donośny głos kierowcy pojazdu  
osobowego, wołającego o ratunek dla nieprzytomne-
go kolegi. Na pomoc natychmiast ruszył patrol Straży. 
Funkcjonariusze wezwali pogotowie ratunkowe i – nie 
tracąc czasu – podjęli czynności ratownicze. Udało 

.
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się im udrożnić górne drogi oddechowe i przywrócić 
przytomność 40-letniemu mężczyźnie. Pogotowie  
ratunkowe, które przyjechało w ciągu 15 minut od 
powiadomienia, zabrało mężczyznę do szpitala.  
Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży 
Granicznej z Placówki w Świecku byli przygotowani 
do udzielenia pierwszej pomocy i utrzymywania życia 
zagrożonej osoby przed dłuższy czas. Specjalisty- 
czny sprzęt zwany LIFEPACK Defibrylator umożliwiłby im 
działanie nawet wówcza, gdyby ustała akcja serca. 
Później ustalono, że problemy zdrowotne pasażera 
zaczęły się jeszcze na terenie Niemiec. Na szczęście 
funkcjonariusze Straży Granicznej pełnili służbę 
właśnie na trasie jego podróży do Polski i zadziałali 
błyskawicznie.

Kolejne zdarzenie miało miejsce pewnego 
październikowego poranka. Funkcjonariusze udający 
się oznakowanym samochodem Straży Granicznej na 
miejsce, w którym mieli pełnić służbę, stali się świadkami 
wypadku samochodowego i udzielili pomocy przed-
medycznej jego uczestnikom. Dzięki fachowej pomocy 
dwóch poszkodowanych z wielonarządowymi urazami 
ciała, w tym ze złamaniami, bezpiecznie oczekiwało 
na przyjazd karetki pogotowia, która zabrała rannych 
po ponad pół godzinie. 

14 listopada, we wczesnych godzinach poran-
nych dzięki współpracy funkcjonariuszy, zasiadających 
w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb 
Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, 

mogliśmy udzielić pomocy przedmedycznej i uratować 
życie osobie, która prawdopodobnie chciała je sobie 
odebrać. Informacja o możliwości popełnienia samo-
bójstwa przez 25-letniego ob. Polski dotarła do służb 
od osoby bliskiej temu mężczyźnie. Polak został od-
naleziony przez patrol Straży Granicznej ze Świecka  
po kilku minutach poszukiwań. Na nadgarstkach 
miał rany cięte, z których sączyła się krew. Wczesne 
godziny poranne, mróz i uszkodzenia ciała mogły 
doprowadzić do tragedii. Mężczyzna ukrył się w miej-
scu trudno dostępnym dla przejeżdżających pojazdów.  
Na szczęście dzięki szybkiej interwencji naszych funk-
cjonariuszy w dobrym stanie został odwieziony do 
Placówki w Świecku, skąd pogotowie ratunkowe 
przewiozło go do szpitala.

Funkcjonariusze Straży Granicznej często są 
absolwentami wielu szkoleń związanych z udziela-
niem pierwszej pomocy. Nadodrzański Oddział Straży 
Granicznej ma w swych szeregach kilkudziesięciu 
dyplomowanych ratowników przedmedycznych. 
Każda sytuacja, wymagająca udzielenia pomocy, nie 
pozostaje niezauważona, mimo że powyżej opisano 
ich tylko kilka, mają one miejsce znacznie częściej. 
Często bywa i tak, że nasi funkcjonariusze niosą pomoc 
ofiarom wypadków będąc już po bądź przed służbą, 
i nikomu się tym nie chwalą. Niby zupełnie prywatnie, 
ale z poczuciem obywatelskiego obowiązku, ratują 
cenne ludzkie życie.

mł. chor. SG Anna Galon
zdj. Nadodrzański OSG
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iPa 
– sekcja Polska 
         w sudeckim 
                 oddziale sG

IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie 
– liczy ponad 322 tys. członków zrzeszonych w 60 kra-
jach. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, 
gospodarczo, związkowo i religijnie. Posiada status kon-
sultacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 
i w Radzie Europy. Członkami stowarzyszenia mogą 
być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej 
oraz emeryci i renciści tych służb. Celem stowarzysze-
nia jest pogłębianie wiedzy i doświadczenia swoich 
członków, jak również wymiana doświadczeń między 
krajami. Członkostwo w stowarzyszeniu jest dobro-
wolne, a każdy członek jest zobowiązany aktywnie 
uczestniczyć w realizacji celów statutowych IPA. 

Porozumienie z dnia 26 sierpnia 2010 roku 
Straży Granicznej i International Police Associ-
ation (Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji) – Sekcja Polska określa współdziałanie 
w zakresie wzajemnej wymiany doświadczeń  
i informacji, związanych z działalnością  
zawodową funkcjonariuszy SG, organi-
zowania i prowadzenia wspólnych szkoleń  
oraz kształtowania pozytywnego wizerunku 
Straży Granicznej.
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Jednym z elementów współdziałania SG i IPA 
jest prowadzenie działalności o charakterze dyda-
ktyczno-szkoleniowym i doskonalenie umiejętności 
zawodowych, w szczególności w ramach organi-
zowanych kursów, seminariów, konferencji i staży za-
wodowych. IPA oferuje szeroki program szkoleniowy 
we własnym Międzynarodowym Centrum Informacyj-
no-Szkoleniowym (IBZ) w zamku Gimborn (Niemcy), 
regionalne i międzynarodowe zawodowe imprezy na 
wszystkich kontynentach, funduje stypendia zagrani-
czne pogłębiające i uzupełniające kwalifikacje za-
wodowe, organizuje corocznie międzynarodowe spot-
kania młodzieżowe, umożliwia korzystanie z niedrogich 
krajowych i zagranicznych domów wczasowych oraz 
wymianę doświadczeń zawodowych. 

W Sudeckim OSG IPA działa już od 8 lat. Re-
gion Kłodzko, obecnie z siedzibą w Strzelinie, podlega 
bezpośrednio pod Dolnośląską Grupę Wojewódzką 
we Wrocławiu i liczy obecnie 123 członków, z czego 
47 to funkcjonariusze i emeryci Straży Granicznej SOSG 
w Kłodzku.

Aby zacieśniać więzi koleżeńskie i wzmacniać 
przyjaźnie, członkowie stowarzyszenia podejmują 
wiele inicjatyw, odbywających się na terenie kraju i za 
granicą. W tym roku, w maju, w ramach “Placement 
Programme” (programu wymiany), do SOSG przyjechał 
funkcjonariusz z niemieckiej policji drogowej, szef jed-
nostki policji autostradowej z Lorsch w Niemczech –  
Simon Jupp. Przez kilka dni zapoznawał się ze specyfiką 
służby w SOSG oraz z zadaniami i funkcjonowaniem 
polskiej Straży Granicznej. Jednym z miejsc, które 
odwiedził podczas pobytu, była Wspólna Placówka 
SG w Kudowie Słonem, gdzie służbę pełnią funkcjo-
nariusze Straży Granicznej, Służby Celnej i Policji ze  
strony RP oraz Policja i Służba Celna ze strony Republiki  
Czeskiej. Kilka miesięcy później, w ramach rewizyty, 
funkcjonariusz SOSG uczestniczył w dwutygodniowym 
stażu w Niemczech. Podczas pobytu odwiedził m.in. 
Prezydium Policji w Bensheim, Darmstadt, Akademię 
Policyjną w Wiesbaden, Szkołę Policji Wodnej w Ham-
burgu, francusko - niemiecki punkt kontaktowym w Kehl 
i zapoznał się ze specyfiką pracy tamtejszych służb 
policyjnych. Była to doskonała okazja do wymiany 
doświadczeń i spostrzeżeń z zakresu pełnienia służby 
w swoich jednostkach organizacyjnych. Funkcjonariusz 
uczestniczył w patrolach i kontrolach na autostradzie 
oraz w interwencjach prowadzonych w mieście.  
Na lotnisku we Frankfurcie spotkał się ze specjalistami 
zajmującymi się wykrywaniem fałszerstw w dokumen-
tach. Należy podkreślić, iż Sudecki OSG był jednym 
z pierwszych spośród wszystkich oddziałów SG, któremu 
zaproponowano udział w takim przedsięwzięciu.

Autorem programu stażu funkcjonariusza policji 
z Niemiec w SOSG oraz koordynatorem całego 
przedsięwzięcia był członek zarządu IPA Region 
Kłodzko - Zastępca Komendanta Placówki Straży 
Granicznej w Kłodzku mjr SG Adam Sajkiewicz. 
Można śmiało powiedzieć, że był to swego rodzaju 
przełom we współpracy, a przychylność Komendanta 

i Zastępcy SOSG oraz zgoda Komendanta Głównego 
SG zapoczątkowała nowy rozdział w działalności 
zarówno SOSG, jak i IPA Region Kłodzko.

Działalność IPA nie ogranicza się jednak tylko do 
szkoleń – swoim członkom stara się zapewnić również 
możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Doskonałym przykładem są zorganizowane w tym 
roku zawody strzeleckie o Puchar Przewodniczącego 
IPA Region Kłodzko połączone z grillem integracyjnym 
czy turniej w tenisa stołowego o Puchar Komendanta 
Powiatowego Policji w Strzelinie. W maju, z okazji „Dnia 
Dziecka”, IPA Region Kłodzko zorganizował wycieczkę 
do ogrodu zoologicznego w Republice Czeskiej. We 
wrześniu br. liczna grupa członków wraz z rodzinami 
miała okazję podziwiać w akcji sprzęt bojowy oraz 
latający z różnych krajów Europy, w ramach kolejnej 
edycji „Czech International Air Fest”, organizowanej 
w miejscowości Hradec Kralove w Republice Czeskiej. 

Każdy członek IPA powinien kierować się prze-
wodnim hasłem Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji ( IPA): „Servo Per Amikeco” (czyli „ służyć poprzez 
przyjaźń”). Dewiza ta zobowiązuje członków stowa-
rzyszenia do aktywności nie tylko na płaszczyźnie za-
wodowej, ale przede wszystkim pozazawodowej. 

por. SG Renata Sulima
Źródło: Sudecki OSG,  http://www.ipapolska.pl

zdj. Sudecki OSG
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Sukces funkcjonariuszy BiOSG 
w zawodach strzeleckich 

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży 
Granicznej okazali się bezkonkurencyjni, zwyciężając 
Międzyzakładowe Zawody Strzeleckie rozegrane 
w Przemyślu.
Zawody, które odbywały się od lutego do końca 
października, zostały zorganizowane przez Zarząd Po-
wiatowy LOK w Przemyślu pod patronatem Urzędu Mia-
sta i Starostwa Powiatowego.
W rywalizacji wzięło udział 15 drużyn – łącznie 50 za-
wodników. Funkcjonariusze BiOSG zajęli I miejsce w kla-
syfikacji drużynowej, natomiast chor. szt. SG Andżelika 
Buksa w klasyfikacji indywidualnej uplasowała się na III 
pozycji.
Zawodnicy walczyli w następujących konkurencjach 
podzielonych na 5 rund:
I runda - strzelanie z pistoletu pneumatycznego i kara-
binu pneumatycznego,
II runda - pistolet sportowy, karabin sportowy,
III runda - strzelanie dokładne i wojskowe z pistoletu 
centralnego zapłonu P – 83,
IV runda - strzelanie dynamiczne z pistoletu centralne-
go zapłonu P – 83, pojedynek strzelecki,
V runda - strzelanie dynamiczno – dokładne z pisto-
letu centralnego zapłonu GLOCK – 17, P – 83, sztafeta  
strzelecka. 

chor. SG Anna Michalska

Goleniowska 
Mila Niepodległości
11 listopada w Goleniowie po raz dwudziesty trzeci 
odbyła się „Goleniowska Mila Niepodległości”, w której 
udział wzięli funkcjonariusze Straży Granicznej.
W biegu startowały zarówno dzieci ze szkół podstawo- 
wych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, jak również 
amatorzy i zawodowcy, m.in. z Ukrainy, Białorusi, Nie-
miec, Węgier czy Kenii. Wśród sportowców było także 
12 funkcjonariuszy reprezentujących Placówkę Straży 
Granicznej w Szczecinie-Goleniowie (Nadodrzański 
OSG) i Komendę Główną Straży Granicznej.
Zawodnicy dorośli rywalizowali ze sobą na dwóch dys-
tansach: 10 km – 442 osoby oraz 1 mili (1609 m) – 98 
osób.

mł. chor. SG Anna Galon
zdj. Nadodrzański OSG

Mistrzostwa SOSG 
w Halowej Piłce Nożnej  

2 listopada odbyły się Mistrzostwa Sudeckiego Oddziału 
Straży Granicznej w Halowej Piłce Nożnej. W rozgryw-
kach udział wzięło sześć drużyn z Placówek SG i ko-
mendy oddziału. Mistrzostwa rozgrywano w systemie 
„każdy z każdym” w dwóch grupach. Po grach elimi-
nacyjnych z grupy wychodziły dwie najlepsze drużyny. 
Następnie odbywały się mecze półfinałowe według 
ustalonego wcześniej klucza. Zwycięskie drużyny grały 
w finale o I miejsce, a przegrane o miejsce III.
Po sportowej i zaciętej grze, najwyższe miejsce na  
podium zajęła drużyna PSG w Lubaniu. Drugie miejsce 
PSG w Jeleniej Górze, a trzecie Komenda SOSG. 
Najlepsi zawodnicy będą reprezentowali Sudecki 
Oddział SG w mistrzostwach ogólnopolskich Straży 
Granicznej.

por. SG Renata Sulima
zdj. Sudecki OSG



Zawody strzeleckie z okazji
Święta Niepodległości
8 listopada, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 
na krytej strzelnicy ćwiczebnej Sudeckiego OSG odbyły 
się zawody strzeleckie służb mundurowych. W zawo-
dach wzięło udział 12 drużyn reprezentujących: Wyższą 
Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 
Zakład Karny w Kłodzku, Komendę Powiatową Policji 
w Kłodzku, Wojskową Komendę Uzupełnień w Kłodzku, 
Izbę Celną – Referat Grupy Mobilnej w Wałbrzychu 
i Zgorzelcu oraz Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych 
Straży Granicznej w Lubaniu oraz placówki i komendę 
Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej.
Zawodnicy wykonywali strzelanie dokładne (odległość 
– 25 metrów, 8 sztuk naboi i czas – 3 minuty) oraz strze-
lanie szybkie (odległości – 25 metrów, 10 sztuk naboi 
i czas – 20 sekund).
Wszystkie miejsca na podium zajęli funkcjonariusze 
Straży Granicznej. Drużynowo pierwsze miejsce zajęła 
reprezentacja z PSG w Kłodzku. Na drugim miejscu 
uplasowała się drużyna z komendy Sudeckiego OSG, 
a na trzecim Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG 
w Lubaniu.
W klasyfikacji ogólnej najlepszym strzelcem okazał się st. 
sierż. SG Adrian Pękosz z PSG w Kłodzku, drugie miejsce 
zajął chor. sztab. Artur Wójcik z Ośrodka Szkoleń Spec-
jalistycznych SG w Lubaniu, trzecie kpt. SG Jarosław 
Szydełko z PSG we Wrocławiu-Strachowicach. 
Celem zawodów była popularyzacja sportów strze-
leckich oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich.

por. SG Renata Sulima
zdj. Sudecki OSG
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8. Maraton Komandosa
26 listopada w Lublińcu odbył się 8. Maraton Ko- 
mandosa, w którym startowali również funkcjonariusze 
Straży Granicznej. Najlepszy z nich zajął III miejsce.
W zawodach startowali przedstawiciele wielu służb 
mundurowych. Maraton Komandosa ukończyło 
268 biegaczy, w tym 15 kobiet. Straż Graniczną 
reprezentowało 16 funkcjonariuszy SG, wśród których 
był jeden emeryt. W klasyfikacji generalnej chor. SG 
Marek Żuk z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicz-
nej zajął III miejsce.
W klasyfikacji zawodników ze Straży Granicznej I miejsce 
zajął chor. SG Marek Żuk z Bieszczadzkiego Oddziału 
Straży Granicznej (3:50:26), II miejsce - st. chor. SG 
Andrzej Luśnia z Morskiego OSG (03:54:14), który był 
V w klasyfikacji generalnej, oraz III miejsce - por. SG 
Stefan Gągała z Komendy Głównej Staży Granicznej 
(04:22:31).
W klasyfikacji drużynowej startowało 36 zespołów. 
Drużyna Komendy Głównej Straży Granicznej zajęła 
VIII miejsce, a Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej 
XI miejsce.
Organizatorem biegu był Wojskowy Klub Biegacza 
„Meta” Lubliniec i 1 Pułk Specjalny Komandosów.

Milena Podgórska
zdj. Andrzej Kardasz, 

Bieszczadzki OSG
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Mistrzostwa w pływaniu
26 listopada w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyły 
się Otwarte Mistrzostwa Policji w Pływaniu oraz Mistrzo-
stwa Państwowej Straży Pożarnej w Pływaniu, w których 
wystartowało 3 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 
reprezentujących Komendę Główną SG oraz Podlaski 
OSG.
Najlepszy spośród funkcjonariuszy SG okazał się  
st. chor. SG Cezary Kazimierski z Podlaskiego OSG, który 
w konkurencji mężczyzn na dystansie 100 m stylem  
grzbietowym zajął III miejsce (1:11.47). 
Ponadto w zawodach wzięli udział funkcjonariusze 
z Komendy Głównej Straży Granicznej: chor. SG Daniel 
Żółtowski i chor. SG Marek Mikołajczyk, a także z innych 
służb mundurowych takich jak: Policja, Państwowa 
Straż Pożarna, Straż Miejska oraz Biuro Ochrony Rządu. 

Milena Podgórska

Halowe Mistrzostwa MSWiA 
w Piłce Nożnej 
W dniach 1-3 grudnia w Mielnie odbyły się Halowe Mis-
trzostwa MSWiA w Piłce Nożnej, w których uczestniczyły 
drużyny z Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału Straży Granicznej. 
W Mistrzostwach rywalizowało 17 drużyn repre-
zentujących Policję, Straż Graniczna i IPA. I miejsce 
zdobyła drużyna Centralnego Biura Śledczego w Go-
rzowie Wielkopolskim, II – Komenda Wojewódzka Policji 
w Gdańsku, III – Komenda Główna Policji, zaś IV – Pod-
laski Oddział Straży Granicznej. Najlepszym zawodni-
kiem został Sławomir Lewicki z Podlaskiego Oddziału 
Straży Granicznej. 

Milena Podgórska

III Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Służb Mundurowych Powiatu 
Włodawskiego
2 grudnia odbył się III Halowy Turniej Piłki Nożnej Służb 
Mundurowych Powiatu Włodawskiego, zorganizowany 
przez Komendanta Placówki SG we Włodawie oraz 
Terenową Organizację NSZZ Funkcjonariuszy Straży 
Granicznej przy PSG we Włodawie.
W turnieju łącznie uczestniczyło 9 drużyn 
reprezentujących m.in. Komendę Główną Straży 
Granicznej, Komendę i Placówki Nadbużańskiego 
OSG, Policję, Państwową Straż Pożarną i Zakładu Karny 
we Włodawie.
Po niezwykle zaciętej i wyrównanej grze najwyższe 
miejsce na podium zajęła reprezentacja Komendy 
NOSG w Chełmie, pokonując drużynę z Placówki 
SG w Zbereżu. Trzecie miejsce wywalczyła reprezen-
tacja Komendy Powiatowej PSP we Włodawie,  
czwarte Zakład Karny we Włodawie, zaś piąte miejsce 
przypadło drużynie z KGSG. Tytuł drużyny „Fair Play” 
oraz Puchar Komendanta Głównego Straży Granicznej 
zdobyła reprezentacja gospodarzy – Placówki SG we 
Włodawie.

Paweł Wysocki
zdj. autor
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SG najlepsza 
w VII Charytatywnym Turnieju 
Mikołajkowym
10 grudnia odbył się VII Charytatywny Turniej 
Mikołajkowy, zorganizowany przez dyrekcję Gim-
nazjum i Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów im. św. 
Stanisława Kostki w Gdyni, w którym bezkonkurencyjni 
okazali się funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej. 
10-osobowa drużyna koszykówki ze Straży Granicznej, 
w skład której wchodzili funkcjonariusze z Komendy 
MOSG i Placówek SG w Gdyni i Gdańsku Rębiechowie, 
zajęła I miejsce, zdobywając tym samym po raz trzeci 
Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły dla najlepszej 
drużyny koszykówki. Natomiast w pływaniu stylem do-
wolnym na dystansie 50 metrów I miejsce zajął por. SG 
Marek Krawczyk, zaś II – ppor. SG Tomasz Kozakowski – 
obaj reprezentujący Komendę MOSG.
Uczestnicy turnieju dobrowolnie przekazali słodycze do 
paczek świątecznych dla małych pacjentów Oddziału 
Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medy-
cznej w Gdańsku oraz brali udział w specjalnej loterii 
fantowej.
Oprócz funkcjonariuszy SG w zawodach uczestniczyli 
policjanci, biznesmeni, sympatycy szkoły, nauczyciele 
i rodzice uczniów.
Patronat honorowy nad turniejem objął Prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek, zaś patronat medialny – Ra-
dio PLUS. 

Tadeusz Gruchalla
zdj. Paweł Kuligowski (Morski OSG)



Brązowy medalista w kickboxingu
W rozegranym w dniach 2-3 grudnia w Kobyłce Pucharze Polski w Kickboxingu w formule kick 
light seniorów brązowy medal zdobył mł. chor. SG Tomasz Opiela z Bieszczadzkiego Oddziału 
Straży Granicznej. 

W zawodach wzięło udział ponad 100 zawodników z całej Polski. Podczas mistrzostw funkcjo-
nariusz SG walczył z elitą polskich zawodników. Niestety, kontuzja uniemożliwiła mu podjęcie 
walki finałowej.
Kick light to formuła walki podobna w formie do boksu tajskiego, jednak znacznie bardziej 
bezpieczna, ale jednocześnie wymagająca od zawodników ogromnej sprawności.
Mł. chor. SG Tomasz Opiela kickboxing trenuje od 10 lat w Klubie Sztuk Walki „Sokół” 
w Jarosławiu. Od 2005 roku startuje w różnych turniejach sztuk walki i ma na swoim koncie 
wiele dokonań, między innymi w listopadzie br. zajął 3. miejsce w Mistrzostwach Podkarpacia 
w Sanda Kung FU.

chor. SG Anna Michalska
zdj. Bieszczadzki OSG

Wesolych Swiat !
,

,
/
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