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Ochrona  gcypaństwowejikontro1a  iuchu

gcznego.

Procento»vy  stosunek  prawidłowo

yeali=owanych  cywości  do  ogółu

:reali:owanych  c:ynności  sv s«ymJcu

odnalezierńa  darrych  141 SIS, ba=ach  danych

Interpohrikrajourych  ba:ach  danych)

Kod klasyfikac)i  :adaniosvej  2.5.]

eO

najmniej

99,50%

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

Informacja  o zagrożeniach:

- w chwili  obecnej  wydaje  się,  że akhialnie  nie ma

zagrożeń  co do realizacji  miemika.  Niemniej  jednak  nie

można  wykluczyć  w  pizyszłości  ponownego

wprowadzenia  zakazu  w ruchu  lotniczym  (w  związku

z trwającą  epidemią),  a co za tym  idzie  -  brahi  kontroli

gcznej,  co rniało  rniejsce  w II  kwartale  2020  r.

Działania  zapobiegawcze:

- nie  ma potrzeby  podejmowania  dodatkowych  działań;

- w  związhi  z  ograniczeniami  w  iuchu  lotniczym

podróżnych  spowodowanymi  pandeinią,  prawdopodobnie

nie  będzie  w  najbliższyin  czasie  wdrażania  działań

zaradczych.
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Zapewnienie  sprawnego  przekroczenia

gianicy  państwowej  w  pizejściach

gianicznych.

Średm  c:as  odprauy  granic:nej  pasaźera

w pr:ejścźu  drogowym  ora:  podróźnego

w pr=ejściu  lohiicrym  na siija:d  w zakresie

SG

Kod  klasyfikaqi  zadaniowej  2.5.1.1

eO

najwyżej

2

minuty

00:00:19 00:00:19 00:00:25 00:00:22 00:00:36 00:00:20

Informacja  o zagrożeniach:

- obecnie  tnidno  oszacować  rzeczywisty  wpływ  czynników

na  wartość  miemika  i ewenhialną  możliwość  jego

przekroczenia.

Działania  zapobiegawcze:

-  zapewnienie  odpowiedniego  ukompletowania  stanu

osobowego  gnipy  KRG  PSG  w Krakowie-Balicach.

- monitorowanie  wpływu  ww.  czynników  na  wartość

miemika.
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Zapewnienie  skuteczności  prowadzenia

postępowań  przygotowawczych  oraz

postępowań  w sprawach  o wykroczenia.

Liczba  zakończonych  postęposvań

przygotowawczych  oraz  postępowań

141 sprmvach  o wyboczema,  w  których

wykryto  spraurcę  czynu  zabronionego  do

całkowitej  liczby  :akończonych  postęposvań

przygotowawcąch  oraz  postępowań

w spraurach  o ivybocr:ema.

Kod  klasyfikacji  :adaniowej  2.5.1.3

95,37% 94,39% 94,59% 94,49% 98,72% 95,90% 93,33% 95,26%

W 2020 r. miemik  nie został  osiągnięty,  jednak  różnica

pomiędzy  wartością  docelową  a osiągniętą  wynosi  zaledwie

O,ll%.  Można  stwierdzić,  że w ostatecznym  rozrachunku  -

WOŚ  KaOSG  oraz  podległe  mu GO!Ś w placówkach  SG

skutecznie  prowadziły  postępowania  przygotowawcze  oraz

postępowania  w sprawach  o wykroczenia.

Informacja  o zagrożeniach:

- ryzyko  akceptowalne.

Działania  zapobiegawcze:

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

nielegalnie  w  rejonie  służbowej

odpowiedzialności  KaOSG.

Lic:ba  cudzońemców,  którzy  opuścili

teiytorium  RP w wymku  działań  KaOSG  do

całkowitej  ilości  wydanych  der:yzji

nakabzjących  opus:czeme  terytońum  RP.

Kod  klasyfikacji  zadanźowej  2.5.2

84,00% 95,72% 52,63% 91,75% 44,59% 79,29% 69,39 77,81%

W 2020 r. wartość  miernika  objętego  nadzorem  WdsC

KaOSG  nie  została  osiągnięta.  Z analizy  pi,_ypadków

decyzji,  które  nie  zostały  wykonane  wynika,  że część z nicli

jest  w  odwolaniu,  a część  cudzoziemców  objętycli

decyzjami  nie wykonuje  ich, korzystając  z rozwiązań

uregulowanycli  w ustawie  dotyczącej  epidemii.  Budżet

w układzie  zadaniowym  w zakresie  po]ityki  migi'acyjne)

iazylowej  nie  został  zrealizowany  na założonym  pozio+nie.

Informacja  o zagrożeniach:

- czas wyznaczony  na realizację  decyzji  (15-30  dni)  może

wypaść  poza okres sprawozdawczy;  dodatkowo  sytuacja

związana  z epidemią  może  powodowaó  przesunięcie

terminu  wykonania  decyzji  powrotowej  do  czasu

odwołania  stanu  epidemii,

- wykonywanie  prez  cudzoziemców  decyzji  powrotowej

przez  granicę  wewnętmną,

- brak  ostateczności  decyzji  z uwagi  na  wniesione

odwołania,

- biorąc  pod  uwagę  sposób  wyliczania  rniemika

(jakościowy),  obecna  syhiacja  związana  z epidemią  nie

powinna  inieć  wpływu  na  jego  wykonanie.

Działania  zapobiegawcze:

- zasadnym  wydaje  się co najmniej  utmymanie  potencjahi

kadrowego  w  WdsC  i placówkach  SG na  obecnyn'i

poziomie  i na bieżąco  uzupehiianie  wakatów,  zwłaszcza

w  komórkach  realizujących  bezpośrednio  zadania

związane  z kontrolą  legalności  zatudnienia  cudzoziemców

na  terytorium  RP,  co  zapewni  utanie  zadań na

zakładanym  poziomie.  Przy  obecnym  sposobie

definiowania  miemika  ani  potencjał  kadrowo  -  izeczowy,

ani  poziom  realizacji  przez  f-szy  czynności  służbowych  nie

mają  wpływu  na właściwą  realizację  budżehizadaniowego.

Sytuacjęmożepoprawić  właściwe  zdefiniowanie  miernika,

do którego  obliczania  powinny  b% ujmowane  tylko
decyzje  ostateczne.
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Zapewnienie  przestrzegania  przepisów

w  zakresie  legalności  pobyhi  i legalności

zatnudnienia  cudzoziemców.

Lic:ba  przeprowahonych  pr'_e:  KaOSG

kontroli  legalności  pobytu  i  kontroli

legalności  =atrudrńenia.

Kod  klasyfikacji  :adanźosvej  2.5.2.2

lOOO 237 47 284 161 445 72 517

Po ripływie  ola'esu  sprawozdawczego  inożna  stwierdzić,  że

szacunkowa  warlość  miei'nika  nie  zosta}a  wykonana.  Jest

to spowodowane  trwającyin  stanem  epideinii,  co wywo}alo

ograniczenie  do  niezbędnego  minimuin  podejmowania

czynności  kontrolnycli  wobec  cudzozieinców  oraz

libei'alizacja  pi'zepisów  w zakresie  pobytu  i wykonywania

pi'acy  pizez  cudzoziemców

Informacja  o zagrożeniach:

Biorąc  pod  uwagę  prognozy  dotyczące  rozwoju  epideinii,

a co za tym  idzie  -  dalsze  ogianiczenie  ilości  działań

kontrolnych  wobec  cudzoziemców  oraz  czasową

liberalizację  piepisów  re@ilujących  pobyt i zatnidnienie
cudzozianców  na  terytorium  RP, można  założyć,  że

wartość  miemika  w kolejnym  okresie  sprawozdawczym

nie  zostanie  wykonana  na założonym  poziomie.

Dzialania  zapobiegawcze:

- zasadnym  wydaje  się  pozostawienie  potencjahi

kadrowego  w  WdsC  i  Placówkach  SG na  obecnym

poziomie  i bieżące  uzupełnianie  wakatów,

- iyzyko  związane  z niewykonaniem  docelowej  wartości

miemika  jest  ściśle  związane  z szerszym  zjawiskiem,  jakim

jest  stan  epidernii  i nie zależy  od obecnego  poziomu

potencjahi  kardowo  -  rzeczowego.

05.02.2021 r. !"ta  Wabik

(data,  podpis  spoiądzającego)
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