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l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9,

l.
Zapewnienie  skutecznej

kontroli  granicznej.

Stosunek  prawidłowo

zrealizowanych  czynności  do

ogółu  zrealizowanych  czynności  w

wyniku  odnalezienia  danych  w

SIS, bazach  danycli  Inteipolu  i

ksajowych  bazach  danych  (w  %).

lOO %
Co najmniej

99,5 %

l)  Kontrola  osób i środków  transportu

2) Zapewnienie  i utrzyinanie

odpowiedniego  poziomu  wiedzy

specjalistycznej  osób realizującycli

CZ)mnOŚCi

3) Sprawowanie  bieżącego  nadzoiu

służbowego

4) Sprawowanie  nadzoiu  meiytorycznego

Komendant  Placówki  SG

KaOSG,

Naczelnik  Wydziahi

Crcznego  KaOSG

Projekt  Planu  wydatków

KaOSG  w układzie

zadaniowym  na 2021 rok

(kod  klasyfikacji
:adanrowe)  2.5.1)

Plan  działalności

Komendanta  Głównego

Straży  Gcznej  na

2021 rok

Strategia  Zintegrowanego

Zarządzania  Cri'anicą

Państwową  RP na lata

2019  -2030

Budżet  państwa

2.

Zapewnienie  sprawnego

przekroczenia  grnicy

państwowej  w pizejściach

granicznych.

Średni  czas odpiawy  granicznej

pasaŻera

w przejściu  drogowym  oraz

podróżnego  w przejściu  lotniczyin

na wjazd  w zakresie  SG.

00:00:25
Co najwyżej

2 ininuty

l)  Kontrola  osób i środków  transportu

2) Prowadzenie  monitońngu  czasu

odprawy  po przylocie  wytypowanych

' samolotów  rejsowycli

3) Sprawowanie  bieżącego  nadzoru

służbowego

4) Sprawowanie  nadzoru  merytorycznego

Komendant  Placówki  SG

posiadający  w swoim  zasięgu

terytorialnym  lotnicze  przejście

gi'aniczne,

Naczelnik  Wydziahi

Granicznego  KaOSG

Projekt  Planu  wydatków

KaOSG  w układzie

zadaniowym  na 2021 rok

(kod  klasyfikacji
:adaniosvej  2.5.].1  )

Plan  działalności

Komendanta  Głównego

St  (3ranicznej  na

2021 rok

Strategia  Zintegrowanego

Zarządzania  Crirńcą

Państwową  RP na lata

2019  - 2030

Budżet  państwa
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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  wykiyto

sprawcę  czynu  zabronionego  do

całkowitej  liczby  zakończonych

postępowań  pizygotowawczych

oraz  postępowań  w sprawach  o

wykroczenia

(w  %).

95,11 %

lOO % miemika

przydzielonego

przez  ZOŚ

KGSG

na 2021 rok

Skuteczne,  merytoryczne,  temńnowe

wykonywanie  czynności  dochodzeniowo  -

śledczych  i czynności  w sprawach  o

wyhoczenia  połączone  z rzetelnym

odwzorowywaniem  w systemie  CBD

Ewida

Komendant  Placówki  SG

KaOSG,

Naczelnik  Wydziahi

Operacy'no-S1edczego  KaOSG

Projekt  Planu  wydatków

KaOSG  w układzie

zadaniowym  na 2021 rok

(kod  klasyfikacji
=adamowej  2.5.1.3)

Plan  działalności

Komendanta  Głównego

St  Crcznej  na rok

2021

Budżet  państwa

4.

Ograrńczenie  liczby  osób

pmebywających  nielegalnie

w rejonie  służbowej

odpowiedzialności

Karpackiego  Oddziału  SG.

Liczba  cudzoziemców,  którym

Straż  Gmniczna  zorganizowała

powrót  do kraju  hzeciego  do

liczby  osób,  którym  wydano

decyzje

o zobowiązaniu  do powrotu  (w

%).

81,75  %

lOO % n'ńemika

przydzielonego

przez  ZdsC

KGSG

na 2021 rok

l)  Wydawanie  decyzji  administracy'nej,

z której  wynika  obowiązek  opuszczenia

terytorium  RP

2) Organizowanie  doprowadzeń  do

gcy  RP

3) Skuteczna  realizacja  zapisów

dwustromiych  umów  readmisyjnych

Komendant  Placówki  SG

KaOSG,

Naczelnik  Wydziahi  do spraw

Cudzoziemców  KaOSG

Projekt  Planu  svyda&ów

KaOSG  w układzie

zadaniowym  na 2021  rok

(kod  klasyfikacjf
zadanrowe)  2.5.2)

Plan  działalności

Komendanta  Głównego

Straży  cznej  na

2021 rok

Budżet  pańsĘwa

Fundusz  Azylu,

Migiacji  i

Integi'acji

5.

Zapewnienie  pizeshzegania

prepisów  w zakresie

legalności  pobytu  i1e4gakiości
zatnudnienia  cudzoziemców.

Liczba  osób  poddanych

czynnościom  kontrolno  -

weryfikacyjnym  w zakresie

legalności  pobytu

i zahudnienia.

*3

lOO % miemika

przydzielonego

przez  ZdsC

KGSG

na 2021 rok

l)  Przeprowadzanie  kontroli  legalności

pobytu  cudzoziemców

2) Przeprowadzanie  kontroli  legalności

zatnidnienia  cudzoziemców

Komendant  Placówki  SG

KaOSG,

Naczelnik  Wydziału  do spraw

Cudzoziemców  KaOSG

Projekt  Planu  wydatków

KaOSG  w układzie

zadaniowym  na 2021 rok

(kod klasyfikacfi
zadaniowej  2.5.2.2)

Plan  działalności

Komendanta  Głóvirnego

Sttaży  Granicznej  na

2021 rok

Budżet  państwa

Fiuidusz  Azylu,

Migi'acji  i

Integracji

l Wartoscbazowa-wartośckwotowa/procentowaosiągniętanadzień31  gnudniarokupoprzedzającegorok,wkkórymsporządzanyjestwykazcelówna:<olejnyrok  (stannadzień31  giudnia20l9r.wprzypadkuspcrządzaniawykazu
na 2021  r.)".

"2 Planowana  wartość  do osiągnięcia  na koniec  2021 roku  - Wartości  wskazane  dla  Karpackiego  OSG  przez  Zarząd  Gmniczny  KGSG,  Zarąd  Operacyjno  - Śledczy  KGSG  i Zarząd  ds. Cudzoziemców  KGSG.

'3  Z uwagi  na zmianę  miemika  i sposobu  jego  wyliczenia  nie  jest  podawana  wartość  bazowa.

Naczelriik

Wspóipracy  Mię  7nąrodowej

2[120 -12- 3 0 Ś 5 :aŻ';  gO'B-OSZlI' -

(data,  podpis  kierownika  : iacyj  j KaOSG)

Wykonano  w egz. pojedynczym

Wykonał:  M.  Wabik  N  IP 665 33 22

Data:  30.12.2020  r.

Strona 2 z 2


