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  Z A T W I E R D Z A M

            K O M E N D A N T
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

w Nowym Sączu
 w z .  Zastępca Komendanta

płk SG  Renata Obrzut
podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG

KA-AS-1.09810.1.2022 Nowy Sącz, dnia 20-01-2022 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA 

„PLANU DZIAŁANIA KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ NA ROK 2021”

Miernik Informacja o zagrożeniach i działaniach zapobiegawczych
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu 
granicznego.

Procentowy stosunek prawidłowo 
zrealizowanych czynności do ogółu 
zrealizowanych czynności w wyniku 
odnalezienia danych w SIS, bazach danych 
Interpolu i krajowych bazach danych)
Kod klasyfikacji zadaniowej 2.5.1

co 
najmniej
99,50%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Informacja o zagrożeniach:
- wydaje się, że aktualnie nie ma zagrożeń co do realizacji 
miernika. Niemniej jednak nie można wykluczyć 
w przyszłości ponownego wprowadzenia zakazu w ruchu 
lotniczym w związku z epidemią, a co za tym idzie – 
braku kontroli granicznej.

Działania zapobiegawcze:
- nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań;
- zapewnienie odpowiedniego ukompletowania stanu 
osobowego.

2

Zapewnienie sprawnego przekroczenia 
granicy państwowej w przejściach 
granicznych.

Średni czas odprawy granicznej pasażera 
w przejściu drogowym oraz podróżnego 
w przejściu lotniczym na wjazd w zakresie 
SG
Kod klasyfikacji zadaniowej 2.5.1.1

co 
najwyżej

 2 
minuty

00:01:33 00:01:46 00:01:40 00:00:54 00:01:25 00:00:44 00:01:14

Informacja o zagrożeniach:
- obecnie trudno oszacować rzeczywisty wpływ czynników 
na wartość miernika  i ewentualną możliwość jego 
przekroczenia.

Działania zapobiegawcze:
- zapewnienie odpowiedniego ukompletowania stanu 
osobowego grupy KRG PSG w Krakowie-Balicach.
- monitorowanie wpływu ww. czynników na wartość 
miernika.

3 Zapewnienie skuteczności prowadzenia 93,24% 95,38% 93,55% 94,47% 98,31% 95,75% 97,12% 96,09% Wartość miernika objętego nadzorem WOŚ KaOSG została 
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postępowań przygotowawczych oraz 
postępowań w sprawach o wykroczenia.

Liczba zakończonych postępowań 
przygotowawczych oraz postępowań 
w sprawach o wykroczenia, w których 
wykryto sprawcę czynu zabronionego do 
całkowitej liczby zakończonych postępowań 
przygotowawczych oraz postępowań 
w sprawach o wykroczenia.
Kod klasyfikacji zadaniowej 2.5.1.3

przekroczona. Wynika to z wysokiej wykrywalności w 
prowadzonych sprawach (poza trzema sprawami wykryto 
sprawcę czynu zabronionego – w CBD Ewida 
zarejestrowano osobę).

Informacja o zagrożeniach:
- ryzyko akceptowalne.

Działania zapobiegawcze:
- działania polegające na tolerowaniu i zapobieganiu.

4

Ograniczenie liczby osób przebywających 
nielegalnie w rejonie służbowej 

odpowiedzialności KaOSG.

Liczba cudzoziemców, którzy opuścili 
terytorium RP w wyniku działań KaOSG do 

całkowitej ilości wydanych decyzji 
nakazujących opuszczenie terytorium RP.

Kod klasyfikacji zadaniowej 2.5.2

84,00% 47,54% 42,15% 44,17% 36,73% 41,38% 52,00% 43,75%

Wartość miernika objętego nadzorem WdsC KaOSG nie 
została osiągnięta. Z analizy przypadków decyzji, które nie 
zostały wykonane wynika, że część niewykonanych decyzji 
jest w odwołaniu, a część cudzoziemców objętych 
decyzjami nie wykonuje ich, korzystając z rozwiązań 
uregulowanych w ustawie dot. COVID-19.

Informacja o zagrożeniach:
- wykonywanie przez cudzoziemców decyzji powrotowej 
przez granicę wewnętrzną,
- brak ostateczności decyzji z uwagi na wniesione 
odwołania,
- wysoki wskaźnik odwołań od decyzji powrotowych.

Działania zapobiegawcze:
- zasadnym wydaje się co najmniej utrzymanie potencjału 
kadrowego w WdsC i Placówkach SG na obecnym 
poziomie i na bieżąco uzupełnianie wakatów, zwłaszcza w 
komórkach realizujących bezpośrednio zadania związane z 
kontrolą legalności zatrudnienia cudzoziemców na 
terytorium RP, co zapewni utrzymanie zadań na 
zakładanym poziomie.

5

Zapewnienie przestrzegania przepisów 
w zakresie legalności pobytu i legalności 
zatrudnienia cudzoziemców.

Liczba przeprowadzonych przez KaOSG 
kontroli legalności pobytu i kontroli 
legalności zatrudnienia.
Kod klasyfikacji zadaniowej 2.5.2.2

16000 2277 4907 7184 3832 11016 3678 14694

Wartość miernika objętego nadzorem WdsC KaOSG nie 
została osiągnięta. Jest to spowodowane trwającą epidemią 
COVID19, co wywołało ograniczenie do niezbędnego 
minimum podejmowanie czynności kontrolnych wobec 
cudzoziemców w styczniu br. oraz prowadzenie kontroli 
sanitarnej przez funkcjonariuszy pionu ds. cudzoziemców 
na granicy wewnętrznej, jak również trwające 
oddelegowania funkcjonariuszy do POSG i NoOSG w 
związku z presją migracyjną na polsko – białoruskim 
odcinku granicy państwowej.

Informacja o zagrożeniach:
- dalsze ograniczenie ilości działań kontrolnych wobec 
cudzoziemców, 
- prowadzenie kontroli sanitarnej przez f-szy pionu ds. 
cudzoziemców na granicy wewnętrznej, 

- oddelegowania funkcjonariuszy w związku z sytuacją na 
polsko – białoruskim odcinku granicy,
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- czasowa liberalizacja przepisów regulujących pobyt i 
zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP.

Działania 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 kadrowo – rzeczowego, a bardziej od 
zaangażowania zasobów ludzkich w przedsięwzięcia 
związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się 
epidemii.
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