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Miernik Informacja  o zagrożeniach  i dzia1aniach  zapobiegawczych
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Oclirona  gi'anicy  państwowej  i kontrola  ruchu

ginicznego.

Procentos«y  stosunek  pmuiidłowo

:reali:owanych  cqnności  do  ogółu

:reali:owanych  c=ynności  iii  siiyrńhr

odnale:ienra  danych  ui SIS, ba:ach  danycii

Jnterpohr  i krajos«iych  ba:ach  danych)

Kod  klasyfikac)i  :adaniowe)  2.5.1

(:O

najmniej

99,50%

100% IOO%

W związku  z wystąpieniem  stanu epideinii  na teiytoiium  RP

ot'az wprowadzeniein  zakazu  w iucl'ni  }otniczym.  w PSG

w Ki'akowie-Ba}icac)'i  nie prowadzono  odpi'awy  graniczne).

w związku  z czyin  nie  dokonano  poiniani  wartości  n'uei-nika.

Informacja  o zagrożeniach:

- w chwili  obecnej wydaje  się,  że aktualnie  nie  ma

zagrożeń  co do realizacji  miemika.  Nieinniej  jednak  nie

tnożna  wyklucz%  w  przyszłości  ponownego
wprowadzenia  zakazu  w ruchu  lotniczyin,  a co za tym

idzie  -  braku  kontroli  granicznej.

Dzialania  zapobiegawcze:

- nie ma potieby  podejmowania  dodatkowych  działań;

- zapewnienie  odpowiedr+iego  ukompletowania  stanu
osoboweeo.

2

Zapewnienie  sprawnego  przekroczenia

gi'anicy  państwowej  w  przejściacl'i

granicznycli.

Średni  c:as  odpmvy  granrc:nej  pasaźera

w pr:ejściu  drogoiiym  ora:  podró'lnego

iii pr:ejścru  lohiic:ym  na »«4a=d ui :abesie
SG

Kod  klasyfikacji  =adaniowej  2.5.1.1
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W związku  z wystąpieniein  stanu  epideinii  na teiytonun'i  RP

oi'az wprowadzeniem  zakazu  w i'ucliu  ]otniczym,  w PSG

w Ki'akowie-Balicath  nie  prowadzono  odpi'awy  gi'anicznej,

w związku  z czym  nie  dokonano  poiniaru  wartości  iniemika

Informacja  o zagrożeniach:

- obecnie  hudno  oszacować  rzeczywisty  wpływ  czynników

na  waitość  rniernika  i ewentualną  możliwość  jego
przekroczenia.

Dzialania  zapobiegawcze:

- zapewnienie  odpowiedniego  ukomp]etowania  stanu

osobowego  gnipy  KRG  PSG  w Krakowie-Balicach.

- monitorowanie  wpływu  ww.  czynników  na  wartość
miernika.
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Zapewnienie  skuteczności  prowadzenia

postępowań  przygotowawczych  oraz

postępowań  w sprawach  o wykroczenia.

Liczba  zakończonych  postęposvań

przygotowawczych  orar  postępowań

141 sprmvach  o wykroczenia,  w których  wykryto

sprawcę  c:ynu  zabronionego  do całkowitej

liczby  :akończonych  postępowań

przygotowawc:ych  oraz  postęposvań

w sprau»ach  o wyboczerńa.

Kodklasyfikar:jizadamowej  2.5.1.3

95,37% 94,39% 94,59% 94,49%

W II kwartale  waitość  inieinika  objętego  nadzorem  WOS

KaOSG  nie została  osiągnięta.  Na ten stan rzeczy  wplyw

iialy  następujące  spi'awy:  dochodzenie  zakończone  w WOS

KaOSG  SG w spi'awie  oznaczania  podrobionych  papierosów

znakiem  towarowym,  w celu  wprowadzania  do obrotu  pi'zez

osoby, któiycli  nie ustalono;  dochodzenie  prowadzone  w

PSG  w  Zakopanem  dotyczące  przekroczenia  wbrew

pi'zepisom  granicy  z RS do RP przez  nieustalone  osoby  oraz

dwie  sprawy  o wykroczenia:  dotyczące  nielegalnego

wykonywania  pracy  ps'zez ob. Ukriny  (przedawnienie)  oraz

pi'zekroczenie  gi'anicy  państwa  wbrew  przepisom  w rejonie

znaku  granicznego  II/272/2,  gdzie  sprawcy  nie  ustalono.

Informacja  o zagrożentach:

- ryzyko  akceptowalne.

Działania  zapobiegawcze:

- działania  polegąją_ce  na tolerowaniu  i zapobieganiu.
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Ogi'aniczenie  liczby  osób  przebywających

nielegalnie  w  rejonie  służbowej

odpowiedzialności  KaOSG.

Liczba  cudrońemców,  który  opuścili

terytorium  RP w svyrńku dr.iałań  KaOSG  do

całkowitej  ilości  wydanych  decyzii

naka:zjących  opus=czenie  terytorium  RP.

Kod  klasyfikacji  zadamosvej  2.5.2

84,00% 95,72% 52,63% 91,75%

W II kwaitale  waitość  inieinika  objętego  nadzorein  WdsC

KaOSG  nie została  osiągnięta.  Było  to związane  z obecną_

sytuacją  i trwającyin  w RP stanem  epidemii,  a co za ty+ri

idzie  -  znacznyin  obniżeniem  intensywności  działań  w tysn

obszaize.  Jednakże  biorąc  pod uwagę  sposób  wyliczenia

inieinika  - po  dwóch  kwartałach  można  stw'erdzić,  że

miernik  został  osią_onięty.

Informacja  o zagrożeniach:

- wykonywanie  przez  cudzoziemców  decyzji  powrotowej

przez  granicę  wewnętmną,

- brak  ostateczności  decyzji  z uwagi  na  wniesione

odwołania,

- bioąc  pod  uwagę  sposób  wyliczania  iniemika

(jakościowy),  obecna  syhiacja  związana  z epidemią  nie

powinna  mia5  wpływu  na jego  wykonanie.

Działania  zapobiegawcze:

- zasadnyin  wydaje  się co najmniej  ózytnanie  potencjału

kadrowego  w WdsC  i Placówkach  SG na obecnympoziomie

ina  bieżąco  uzupełnianie  wakatów,  zwłaszcza  wkomórkach

realizujących  bezpośrednio  zadania  związane  z kontrolą

legalności  zatnidnienia  cudzoziemców  na terytorium  RP, co

zapewni  utanie  zadań  na zakładanym.
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Zapewnienie  przeshegania  pizepisów

w  zakresie  legalności  pobytu  i legalności

zatnidnienia  cudzoziemców.

Liczba  przeprowad.onych  pr=e=  KaOSG

kontroli  legalności  pobytu  i  kontroli

legalności  zatrudnierńa.

Kod  klasyfikaqi  zadaniowej  2.5.2.2

1000 237 47 284

Po uplywie  I półrocza  br. można  stwierdzić,  że szacunkowa

wartość  miemika  (500) nie została  wykonana.  Jest to

spowodowane  trwający+n  stanein  epideinii,  co wywo1alo

ogi'aniczenie  do  niezbędnego  minimun  podejmowania

czynności  kontrolnycli  wobec  cudzoziemców.

Informacja  o zagrożeniach:

Biorąc  pod uwagę  prognozy  dotyczące  rozsyo5u epidemii,
a co za tyin  idzie  - dalsze ograniczenie  ilości  działań

kontrolnych  wobec  cudzoziemców  omz  czasową

liberalizację  przepisów  regulujących  pobyt  i zahudnienie

cudzoziemców  na terytorium  RP, można  założyć,  że roczna
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waitość  iniernika  nie zostanie  wykonana  na założonym
poziomie.

Działania  zapobiegawcze:

- zasadnym  wydaje  się  pozostawienie  potencjału  kadrowego

w WdsC  iP]acówkacli  SG na obecnym  poziomie  i bieżące

uzupełnianie  wakatów,

- ryzyko  związane  z niewykonaniem  docelowej  wariości

iniemika  jest  ściśle  związane  z szerszym  zjawiskiem,  jakim

jest stan  epideinii  i nie zależy  od obecnego  poziomu

potencjahi  kaiowo  -  rzeczowego.  Aby  nadrobić  ,,straty"

wywołane  diastycznyin  ogianiczeniem  działań  w  tym

zakresie,  należałoby  znacząco  zintensyfikować  czynności

kontrolne  wobec  cudzoziemców,  a w  icli  realizację

zaangażować  większą  liczbę  funkcjonariuszy.
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Strona 3 z 3




