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Oclu'ona  gi'anicy  państwowej  i kontrola  iucliu

granicznego.

Procentoiiiy  stosunek  pravidłowo

:reali:owanych  crynności  do  ogółu

yeali=owanych  cqnności  w iiynihi

odnale:ienra  danych  w SIS, bazach  danych

Interpolzr  r krajoi«iych  ba:ach  danych)

Kod  klasyfikacji  :adaniowej  2.5.]

co

najmniej

99,50%
100%

Informacja  o zagrożeniach:

- akhialnie  nie  ma zagrożeń  co do realizacji  miemika.

Dzialania  zapobiegawcze:

- nie  ma  potrzeby  podejmowania  dodatkowycli  działań;

- zapewnienie  odpowiedniego  ukompletowania  stanu

osobowego.
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Zapewnienie  sprawnego  piekroczenia

gi'anicy  państwowej  w  przejściach

granicznycli.

Średni  c:as odprmvy  grariic:nej  pasaźera

iii  przejściu  drogowym  ora:  podróźriego

w przejścru  lotnrc:ym  na «iija=dw  :akresie  SG

Kod klasyfikacji :adanźoviej  2.5.1.1

co

najwyżej

2 minuty
00:00:19

Informacja  o zagrożeniach:

- obecnie  tnidno  oszacować  izeczywisty  wpływ  czyiuiików

na  wartość  rniemika  i  ewentualną  możliwość  jcgo
przekroczenia.

Dzialania  zapobiegawcze:

- zapewnienie  odpowiedniego  ukompletowania  stanu

osobowego  gnipy  KRG  PSG  w Krakowie-Balicach.

- monitorowanie  wphywu  ww.  czyiuiików  na  waitość
iniernika.
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Zapewnienie  skuteczności  prowadzenia

postępowań  przygotowawczych  oraz

postępowań  w sprawach  o wykroczenia.

Lic:ba  :akońc=onych  postępowań

pr_ygotoiiiznvcqch  ora=  postępowań

w spravach  o i«iyboc:enia,  w któtych  iiiykryto

spmuicę  cqnu  :abronionego  do  całkowite)

95,37% 94,39%

Wartość  miemika  objętego  nadzorein  Wydziahi  Opei'acyjno  -

Śledczego  KaOSG  nie została  osiągnięta.  Na ten stan i'zeczy

tniało  umoi'zenie  5 postępowań  pi'zygolowawczycli  wobec

niewykrycia  sprawców  czynów  oraz w pi'zypadku  jednego

postępowania  -  odstąpienie  od  skierowania  sprawy

o wykroczenie  do organu  orzekającego.

Informacja  o zagrożeniach:

- ryzyko  akceptowalne.

Illllll lli
SCP KJ  /2542  2020

D 03700300022965

Strona I z 2



liczby  zakończonych  postępowań

prqgotowaurcrych  oraz  postępowań

141 spra'uiach  o wykroczenia.

Kod  klasyfika4ź  =adaniowej  2.5.1.3

Działania  zapobiegawcze:

- działania  polegające  na tolerowaniu  i zapobieganiu.
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Ograniczenie  liczby  osób  przebywających

nielegalnie  w  rejonie  służbowej

odpowiedzialności  KaOSG.

Lźc:ba  ard:oziemcósv,  któr-y  opuścili

terytorium  RP 1ll wyniku  d-iałań  KaOSG  do

całkowitej  ilości  wydanych  decyji

nakab"ujących  opuszczenie  terytorium  RP.

Kod  klasyfikacji  zadanźowej 2.5.2

84,00% 95,72%

Informacja  o zagrożeniach:

- wykonywanie  przez cudzoziemców  decyzji  powrotowej

przez  granicę  wevmęhzną,

- brak  ostateczności  decyzji  z uwagi  na wniesione  odwołania,

- bioąc  pod  uwagę  sposób  wyliczania  iniemika

(jakościowy),  obecna sytuacja  związana  z epidemią  nie

powinna  inieć  wpływu  na jego  wykonanie.

Dzialania  zapobiegawcze:

- zasadnym  wydaje  się  pozostawienie  potencjału  kadrowego

w WdsC  i Placówkach  SG na obecnyin  poziomie  i na bieżąco

uzupełnianie  wakatów,  zwłaszcza  w  komórkach

realizujących  bezpośrednio  zadania  związane  z kontrolą

legalności  zatrudnienia  cudzoziemców  na tetytońum  RP, co

zapewni  uttzymanie  zadań  na  zakładanym

i satysfakcjonującym  poziornie.
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Zapewnienie  przestrzegania  przepisów

w  zakresie  legalności  pobytu  i  legalności

zatnidnienia  cudzoziemców.

Lic:ba  przeprowad=onych  pr_e:  KaOSG

kontroli  legalności  pobyhtikontrolź  legalnoścź

zatrudnienia.

Kod  klasyfikacji  zadaniosvej  2.5.2.2

1000 237

Po upływie  I kwaitału  br. można  stwierdzić,  że szacinkowa

kwartalna  wartość  miemika  (250)  nie została  wykonana.

Zapevme  jest  to spowodowane  trwającym  stanein  epidemii,

co  wywołało  ogi'aniczenie  do  niezbędnego  ininimuin

podejmowania  czynności  kontrolnych  wobec  cudzoziemców.

Informacja  o zagrożeniach:

Biorąc  pod  uwagę  prognozy  dotyczące  rozwoju  epidemii,  a

co  za tym  idzie  -  dalsze  ograniczenie  ilości  działań

kontrolnych  wobec  cudzoziemców  oraz  czasowąliberalizację

pizepisów  regulujących  pobyt  i zahudnienie  cudzoziemców

naterytoriuiri  RP, można  założy:,  żerocznawartość  miemika

nie  zostanie  wykonana  na założonym  pozioinie.

Dzłałania  zapobiegawcze:

- zasadnym  wydaje  się pozostawienie  potencjału  kadrowego

w WdsC  i Placówkach  SG na obecnym  poziomie  i bieżące

uzupełnianie  wakatów,

- ryzyko  związane  z niewykonaniem  docelowej  wartości

miernika  jest  ściśle  związane  z szerszym  zjawiskiem,  jakim

jest  stan  epidemii  i nie  zależy  od obecnego  poziomu

potencjału  kardowo  -  rzeczowego.
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