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Oclu'ona  gcy  państwowej  i kontrola  nidiu

gi'arńcznego.

Procentoi«iy  stosunek  prmvidłowo

:realizowanycli  cąwoścr  do  ogóhi

:reali:owanych  crynności  w  wynihr

odnale:ienia  danych  w SIS, ba=ach  danych

Jnterpoluikrajo»«ych  ba:ach  danycli)

Kod  klasyfikacfi  :adanrowej  2.5.1

eO

najmniej

99,50%

lOO% lOO% IOO% 100% 100%- IOO% lOO%

Informacja  o zagrożeniach:

- akhiahiie  nie  ma  zagmżeń  co do realizacji  miemika.

Dzialania  zapobiegawcze:

- nie ma potrzeby  podejmowania  dodatkowych  działań;

-  zapewnienie  odpowiedniego  ukompletowania  stanu

osobowego.
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Zapewnienie  sprawnego  przekroczenia

gi'anicy  państwowej  w  przejściacli

granicznych.

Średni c':as  odprmiiy  gramc'rnej  pasaźera

1(l pr:e)ściu  drogo»«ym  ora:  podróźnego

w pr:e)ściu  lotnic=ym  na iiija:d  iii :abesie

SG

Kod klasyfikacjr  :adaniowej  2.5.1.]

(:O

najwyżej

2 minuty

00:00:43 00:00:19 00:00:31 00:00:22 00:00:28 00:00:17 00:00:25

Informacja  o zagrożeniach:

- obecnie  tiudno  oszacować  rzeczywisty  wpływ  czyiuiików

na  wartość  iniemika  i ewentualną  możliwość  jego

piekroczenia.

Działania  zapobłegawcze:

-  zapewnienie  odpowiedniego  ukomp]etowar+ia  stanu

osobowego  gi'upy  KRG  PSG  w Krakowie-Balicach.

- monitorowanie  wplywu  ww.  czynników  na  wartość

iniemika.
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Zapewnienie  skuteczności  prowadzenia

postępowań  przygotowawczych  oraz

postępowań  w sprawach  o wykroczenia.

Lrc:ba  :akońc:oriych  postępowań

pr=ygotowawcrych  ora:  postępowań

ip sprr:n«iach  o iiykroc:enia,  w których  wykryto

98,01  % 96,08  % 94,92% 95,5  % 97,25% 96,08% 92,20% 95,11%

Wartość  iniemika  objętego  nadzorem  Wydzialu  Operacy_)no

- Śledczego  KaOSG  nie została  osiągnięta.  Na ten stan

rzeczy  wp1yw  iniały  postępowania  przygotowawcze

umorzone na podstawie  % 322 kpk  w związku  z
niewykiyciem  sprawców,  postępowania  przekazane  do

dalszego  prowadzenia  innyin  organom  bez  zarejestrowania

osób,  postępowania  połączone  z innyini  postępowaniami

bez  zarejestrowania  osób.
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sprawcę  c:ryw  :abronionego  do całkowrte)

lic'.by  :akońc:onych  postępowań

prqgotowm«icqch  ora'_  postępowań

ui spravach  o s«rykroc:enia.

Kod  klasyfikacji  =adaniowe)  2.5.].3

Informacja  o zagrożeniach:

- iyzyko  akceptowalne.

Dzialania  zapobiegawcze:

- działania  polegające  na to]erowaniu  i zapobieganiu  oraz

zwiększeniu  ukompletowania  komórek  organizacyinych.
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Ogczenie  liczby  osób przebywającycli

nielegalnie  w  rejonie  shiżbowej

odpowiedzialności  KaOSG.

Lrc=ba  ard-o:iemców,  któr=y  opzrścrh

terytorium  RP w wynrku  d:iałań  KaOSG  do

całkowitej  i/o.fcj  iirydanych  decy=)i

naka:trjących  opus:c=etńe  terytornmi  RP.

Kod klasyfikac)i  :adaniowe)  2.5.2

84,00% 70,00% 85,26% 77,25% 77,73% 77,44% 93,67% 81 75%

Waitość  miemika,  objętego  nadzorem  Wydziahi  ds.

Cudzozieiriców  KaOSG  nie zosta}a  osiągnięta.  Z analizy

pi'zypadków  decyzj  i, które  nie zostaly  wykonane  wynika,  że

duża  część  niewykonanycli  decyzji  znajdije  się

w odwolaniu.

Informacja  o zagrożeniach:

- wykonywanie  przez cudzoziemców  decyzji  powrotowej

przez  granicę  wewnętrzną,

- brak  ostateczności  decyzji  z uwagi  na  wniesione

odwołania,  ishiieje  wysoki  wskaźnik  odwołań  od decyzji
powrotowycli,

- cudzoziemcy  coraz  częściej  oczekują  na terytorium  RP na

rozstrzygnięcie  zaskaiżonej  decyzji  powrotowej.

Dzialania  zapobiegawcze:

- zasadnym  wyadaje się  pozostawienie  potencjahi  kadrowego

w WdsC  i Placówkach  SG na obecnyin  poziomie  i na

bieżąco  uzupełnianie  wakatów.  Sytuację  może naprawić

zdefiniowanie  miernika  w  taki  sposób,  że ujmowane

decyzje  powinny  być ostateczne,  gdzie  termin  na  ich

wykonanie  już  up)ynął.
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Zapewnienie  przestrzegania  przepisów

w zakresie  legalności  pobytu  i legalności

zatrudnienia  cudzoziemców.

Lic:ba  przeprowad:onych  pr:e:  KaOSG

kontroli  legalności  pobytu  r kontroh

legalności  :atrudnienia.

Kod  klasyfikacji  =adaniowe)  2.5.2.2

1lOO 286 367 653 452 1105 327 1432

Założona  roczna  wartość  rniemika  została  wykonana.

Informacja  o zagrożeniach:

- piy  obecnym  sposobie  wyliczania  wartości  rniemika

ryzyko  związane  z zagrożeniem  jego  niewykonania  jest
niewielkie.

Dzialania  zapobiegawcze:

- zasadnym  wydaje  się  pozostawienie  potencjahi  kadrowego

w WdsC  i Placówkach  SG na obecnym  poziomie  i bieżące

uzupełnianie  wakatów,  co zapewni  utrzymanie  zadań na

zakładanym  i satysfakcjonującym  poziomie.

03.02.2020  r. kpt.  SG  Małgorzata  Wabik
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