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NAJWAŻNIEJSZE  CELE  PRZYJĘTE  DO REALIZACJI  W ROKU  2020
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

l.
Zapewnienie  shitecznej

kontroli  gicznej.

Procentowy  stosunek  prawidłowo

zrealizowanych  czynności  do ogółu

zrealizowanych  czynności  w wyniku

odnalezienia  danych  w SIS, bazach  danych

Interpolu  i krajowych  bazach  danych

lOO % Co najinniej  99,5 %

l)Kontrola  osóbiśrodkówti'ansportu

2) Zapewnienie  i utrzymanie

odpowiedniego  pozioinu  wiedzy

specjalistycznej  osób  realizujących

CZO!%i

3) Sprawowanie  bieżącego  nadzoiu

shiżbowego

4) Sprawowanie  nadzoru  merytorycznego

Komendant  Placówki  SG

KaOSG,

Naczelnik  Wydziahi

Granicznego  KaOSG

Proje)ct  Planu  wydatków

KaOSG  w układzie

zadaniowym  na 2020  rok

(kod  klasyfikacji
::adanrowej  2.5.1)

Plan  działalności

Komendanta  Głównego

Straży  Granicznej  na rok

2020

2.

Zapewnienie  sprawnego

piekroczenia  gi'anicy

państwowej  w przejściach

granicznych.

Średni  czas odprawy  granicznej  pasażera  w

przejściu  drogowym  oraz  podróżnego  w przejściu

lotniczyin  na wjazd  w zakresie  SG

00:00:26
Co najwyżej2

minuty

5  Kontrola  osób  i środków  transportu
2) Prowadzenie  monitońngu  czasu  odprawy

po przylocie  wytypowanych  samolotów

rejsowych

3) Sprawowanie  bieżącego  nadzoiu

służbowego

4) Sprawowanie  nadzoru  meiytorycznego

Komendant  Placówki  SG

posiadający  w swoim  zasięgu

terytorialnym  lotnicze

przejście  graniczne

Naczelnik  Wydziahi

Granicznego  KaOSG

Projekt  Planu  wydatków

KaOSG  wukładzie

zadaniowym  na 2020  rok

(kod  klasyfikacji
=adamowe)  2.5.1.1)

Plan  działalności

Komendanta  Głóvirnego

Straży  Granicznej  na rok

2020
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3.

Zapewnienie  skuteczności

prowadzenia  postępowań

przygotowawczych  oraz

postępowań  w sprawach

o wykroczenia.

Liczba  zakończonych  postępowań

przygotowawczych  oraz  postępowań  w sprawach

o wykroczenia,  w któiych  wyksyto  sprawcę

czynu  zabronionego  do całkowitej  liczby

zakończonych  postępowań  przygotowawczych

oraz  postępowań  w sprawacli  o wykroczenia

(w %).

98,78  %

100 % miemika

przydzielonego

przez  ZOŚ  KGSG

S)aiteczne,  meiytoryczne,  tenninowe

wykonywanie  czynności  dochodzeniowo  -

śledczych  i czynności  w sprawach  o

wykroczenia  połączone  z rzetelnym

odwzorowywaniem  w systemie  CBD  Ewida

Komendant  Placówki  SG

KaOSG

Naczelnik  Wydziahi

Operacyjno-Sledczego

KaOSG,

Projekt  Planu  wydatków

KaOSG  w układzie

zadaniowym  na 2020  rok

(kod  klasyfikac)i
:adaniowe)  2.5.1.3)

P]an  działalności

Komendanta  Głównego

Straży  (minicznej  na rok

2020

4.

Ograniczenie  liczby  osób

pizebywających  nielegalnie

w rejonie  służbowej

odpowiedzialności

Karpackiego  Oddziahi  SG.

Liczba  cudzoziemców,  któiy  opuścili  terytorium

RP w wytńku  działań  KaOSG,  do całkowitej

ilości  wydanycli  decyzji  nakazujących

opuszczenie  terytorium  RP (w %)

87,1%

100  % rniernika

przydzielonego

przez  ZdsC  KGSG

l ) Wydawanie  decyzji  admir+istracyjnej,

z której  wynika  obowiązek  opuszczenia

terytorium  RP

2) Organizowanie  doprowadzeń  do granicy

RP (przejścia  drogowe  i lotnicze)

3) Skuteczna  realizacja  zapisów

dwustronnycli  umów  readmisyjnych

Komendant  Placówki  SG

KaOSG,

Naczelnik  Wydziału  do

spraw  Cudzoziemców

KaOSG

Projekt  Planu  wydatków

KaOSG  w układzie

zadarńowym  na 2020  rok

(kod  klasyfikaqi
:adaniowe)  2.5.2)

Plan  działalności

Komendanta  Głównego

Straży  Granicznej  na rok

2020

5.

Zapewnienie  przestrzegania

przepisów  w zakresie

legalności  pobytu  i legalności

zatnudnienia  cudzoziemców.

Liczba  przeprowadzonych  przez  KaOSG  kontroli

legalności  pobytu  ikontroli  legalności

zatnidnienia.

1 163"

lOO % miemika

pr_ydzielonego

przez  ZdsC  KGSG

1) Pieprowadzanie  kontroli  legalności

pobyhi  cudzoziemców

2) Przeprowadzanie  kontroli  legalności

zatiudnienia  cudzoziemców

Komendant  Placówki  SG

KaOSG,

Naczelnik  Wydziahi  do

spraw  Cudzoziemców

KaOSG

Projekt  Planu  wydatków

KaOSG  w układzie

zadaniowym  na 2020  mk

(kod  klasyfikacfi
:adaniowej  2.5.2.2)

Plan  działalności

Komendanta  Głównego

Straży  (3ranicznej  na rok

2020

' l Wartość  bazowa  -  wartość  kwotowa'procentowa  osiągnięta  na dzień  31 grudnia  roku  poprzedzającego  r»k,  w którym  spoiądzany  jest  wykaz  celów  na kolejny  rok (stan  na dzień  31 gnzdnua 2018  r. w przypadku  sporządzania  wykazu

na 2020  r.)".

'2  Planowana  wartość  do osiągnięcia  na koniec  2020  rohi  - Wartości  wskazane  d]a Karpackiego  OSG  przez  Zarząd  Crmniczny  KGSG,  Zarząd  Opemcyjno  - Śledczy  KGSG  i Zarząd  ds. Cudzoziemców  KGSG.

'3  Z uwagi  na zmianę  miemika  i sposobu  jego  wy]iczenia  (pismo  nr  KG-CU-VI.0333.  1.2019)  poprzednią  procentową  wartość  86,7  % zamieniono  na tożsatną  z nią  wartość  liczbową  1163.

2019 -12- 2 0
(data,  podpis

Naczetnik
Wydziaiu  Ahaliz  iiiformacii

iu.'społpraćyMię(i-:'jl1arOdi'.iWel
Karpackiego  Odd;i  Jtrazy  Grahicznej

kierowr'k4rganizacyjnej  KaOSG)

Wykonano  w egz. pojedynczym

Wykonał:  M.  Wabik  N  IP 665 33 22

Data:  20.12.2019  r.
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