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Ochrona  gianicy  państwowej  i kontrola  nichu

graniCZnegO.

Procentoiiy  stosunek  prmvidłowo

yeali:owanych  c:ynnoścr  do  ogółu

:reali:owanych  c:@inności  w  »iryniku
odnale:renia  danych  w SIS, ba=ach  danych

Interpohr  r bajowych  ba=ach  danych)

Kod  klasyfikacji  :adaniowej  2.5.1

co

najmniej

99,50%

lOO% lOO% lOO% lOO%

Informacja  o zagrożeniach:
- w chwili  obecnej  wydaje  się,  że akhialnie  nie ma
zagrożeń  co do realizacji  miemika.  Niemniej  jednak  nie
można  wykluczyć  w  piyszłości  ponownego
wprowadzenia  zakazu  w ruchu  lotniczym,  a co za tyin
idzie  -  braku  kontroli  gcznej,  co miało  miejsce  w Il
kwaitale.

Działania  zapobiegawcze:

- nie ma potrzeby  podejmowania  dodatkowych  działań;
- zapewnienie  odpowiedniego  ukompletowania  stanu
osobowego.
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Zapewnienie  sprawnego  przekroczenia

gcy  państwowej  w  przejściach

gi'anicznych.

Średni  c=as odpnrwy  gramc:nej  pasaźera

w pr=ejściu  drogosvym  ora=  podróźnego

Ill  pr:ejściu  loWcym  na vya:d  w zakresie

SG

Kod  klasyfikacji  :adaniowej  2.5.1.]

eO

najwyżej

2

minuty

00:00:19 00:00:19 00:00:25 00:00:22

Informacja  o zagrożeniach:
- obecnie  tnudno  oszacować  rzeczywisty  wpływ  czymiików
na  waitość  miemika  i  ewentualną  możliwość  jego
przekroczenia.

Działania  zapobiegawcze:

- zapewnienie  odpowiedniego  ukompletowania  stanu
osobowego  gnupy  KRG  PSG w Krakowie-Balicacli.
- monitorowanie  wpływu  ww.  czynników  na  waitość
tniernika.
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Zapewnienie  skuteczności  prowadzenia

postępowań  przygotowawczych  oraz

postępowań  w sprawach  o wykroczenia.

Lic:ba  :akońc:onych  postępowań

prrygotosvawcrych  ora=  postępowań

95,37% 94,39  %

I

94,59%

I
94,49%

I
98,72% 95,90%

I

-l

I
I

IW III kwartale miernik został osiągnięty. Na ten stan rzeczywpływ  iniało  skuteczne  prowadzenie  postępowan
w  Wydziale  i  podległych  Komendantowi  KaOSG
Placówkach.

lInformacja o zagrożeniach:
- ryzyko  akceptowalne.
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w sprmvach  o s«rykroc:enia,  w których  s«iykryto

sprrrwcę  r_ynu  :abronionego  do całkowite)

lic:by  :akońc=onych  postępowań

prygotowas«ic:ych  ora:  postępowań

w sprauiach  o svykroc:enia.

Kod klasyfikacji :adaniowe) 2.5.].3

I
Dzialania  zapobiegawcze:

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

nielegalnie  w  rejonie  shiżbowej

odpowiedzialności  KaOSG.

Lic=ba  cud=o:iemców,  któr=y  opuścdi

terytorium  RP 141 iininrhr  d=rałań  KaOSG  do

całkowite)  iloścr  svydanycli  decy-)r

nakaa4ąr__ych opus:c:enie terytorium RP.

Kod klasyfikacji :adanrowe) 2.5.2

84,00% 95,72oA 52,6ayo 91,75%

I

I

I

44,59% 79,29o/0

W Ill  kwaitale  waitość  iniernika  objętego  nadzorem  WdsC

KaOSG  nie  zosta}a  osiągnięta.  Z  ana}izy  pizypadków

decyzji,  któi'e  nie  zostaly  wykonane  wynika,  że  część  z nicii

jest  w  odwolaniu,  a część  cudzoziemców  objętych

decyzjaini  nie  wykonuje  icli,  koi-zystając  z  rozwiązań

uregulowanycli  w  ustawie  dotyczącej  epidemii.  Budżet

w uk}adzie  zadaniowyin  w zakresie  polityki  inigracyjnej

i azylowąj  nie  zosta}  jak  dotycliczas  zrealizowany

na zalożonym  ciprzednio  poziomie.

lnformacja  o zagrożeniach:

- wykonywanie  przez  cudzozieinców  decyzji  powrotowej

przez  granicę  wewnętrzną,

- brak  ostateczności  decyzji  z  uwagi  na  wniesione

odwołania,

-  biorąc  pod  uwagę  sposób  wyliczania  miemika

(jakościowy),  obecna  sytuacja  związana  z  epidemią  nie

powinna  mieć  wpływu  na  jego  wykonanie.

Dzialania  zapobiegawcze:

- zasadnym  wydaje  się  co najmniej  utrzyinanie  potencjału

kadrowego  w WdsC  i PIacówkach  SG  na obecnym  poziotnie

ina  bieżąco  uzupełnianie  wakatów,  zwłaszcza  w  komórkach

realizującyc]i  bezpośrednio  zadania  związane  z kontrolą

legalności  zatrudnienia  cudzoziemców  na terytorium  RP,  co

zapewni  utrzymanie  zadań  na zaldadanym.
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Zapewnienie  pi:_estrzegania  prepisów

w  zakresie  legalności  pobyhi  i  legalności

zah'udnienia  cudzoziemców.

Lic:ba  przeprowad=onych  pr:e:  KaOSG

kontroh  legalnoścr  pobytu  { kontroli

legalności  =atrudnrenia.

Kod klasyfrkacfi :adamowe) 2. 5.2.2

lOOO 237 47 284 161 445

Po uplywie  ti'zecli  kwaitałów  br.  można  stwierclzić,  że

szacunkowa  waitość  miemika  (750)  nie  została  wykonana.

Jest  to  spowodowane  trwającyin  stanem  epidemii,  co

wywo}alo  ograniczenie  do  niezbędnego  ininimum

podejinowania  czyiu'iości  kontrolnycb  wobec

cudzozieinców  oi'az  libei'a}izacja  pr_episów  w  zakresie

pobytu  i wykonywania  pracy  przez  cudzozieinców.

Informacja  o zagrożeniach:

Biorąc  pod  uwagę  prognozy  dotyczące  rozwoju  epidemii,

a co  za tyin  idzie  -  dalsze  ogi'aniczerńe  ilości  działań

kontro}nycli  wobec  cudzoziemców  oraz  czasową

libera]izację  przepłsów  regu]ującycli  pobyt  i zatrudnienie

cudzoziemców  na terytorium  RP,  można  założyć,  że roczna

waitość  miemika  nie zostanie  wykonana  na założonym

poziomie.
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Działania  zapobiegawcze:
- zasadnym  wydaje  się  pozostawienie  potencjahi  kadrowego
w WdsC  i Placówkach  SG na obecnyin  poziomie  i bieżące

l'I":pz"ykoa'wzei'ązaa'neIÓzW'niewykonaniem docelowej  wartości
miernika  jest  ściśle  związane  z szerszym  zjawiskiem,  jakim
jest stan  epideinii  i nie zależy  od obecnego  poziomu
potencjału  kardowo  -  rzeczowego.  Aby  nadrobić  ,,straty"
wywołane  drastycznym  ograniczeniem  działań  w  ty+n
zakresie,  na]eżałoby  znacząco  zintensyfikować  czynności
kontrolne  wobec  cudzoziemców,  a w  ich  rea]izację
zaangażować  większą  liczbę  funkcjonariuszy.

13. 10.2020 r. 4'fg/Óo!"ata Wabik

(data,  podpis  sporządzającego)

4aczeiriik
Wydziału  AnEil:Z.  Inf
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