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Sprawozdanie wykonania „Planu działalności ŚlOSG na rok 2021”
Miernik
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Informacja
o zagrożeniach

i działaniach zapobiegawczych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

84%1 63,75% 63,72% 63,74% 50,00% 60,53% 61,95% 60,88%

80%2 94,01% 86,52% 90,58% 92,93% 91,15% 93,16% 91,60%
1

Zwiększenie 
sprawności 
zapewnienia 
bezpieczeństwa 
zewnętrznej granicy 
UE i terytorium RP

19 7003 3 538 5 221 8 759 3 618 12 377 5 246 17 623

W bieżącym okresie rozliczeniowym zidentyfikowane wcześniej zagrożenia w sposób 
nieznaczny miały wpływ na realizację zakładanych celów. Niewątpliwie główną 
przyczyną nie osiągnięcia zamierzonych celów (ilościowych – główna determinanta) 
były działania związane z realizacją zadań wynikających z treści ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wspomniana ustawa przedłuża między 
innymi termin dobrowolnego powrotu określonego w decyzji o zobowiązaniu 
cudzoziemca do powrotu(…), którego koniec wypada w okresie epidemii. 
Przedłużenie terminu nastąpi do upływu 30 – tego dnia po dniu odwołania epidemii.  
Ponadto, od dnia ogłoszenia stanu epidemii na terytorium RP (tj. od marca 2020 r. do 
nadal)  wprowadzano czasowe ograniczenia w zakresie podejmowania czynności 
kontrolnych, które zostały dopiero wznowione w dniu 01.02.2021 r. (pismem nr KG-
CU-IV-1.074.11.2020 z dnia 1 lutego 2021 r.). Ponadto, zgodnie  z Poleceniem 
Komendanta Głównego SG, określone pismem nr KG-ZG-WSG.4200.5.2021 z dnia 
26.02.2021 r.,  od dnia 27.02.2021 r. w Śląskim Oddziale SG podjęto intensywne 
działania ukierunkowane na weryfikację przestrzegania obostrzeń przez osoby 
przekraczające granicę (tzw. kontrola sanitarna). Jednocześnie należy wskazać na 
znaczący udział funkcjonariuszy (oddelegowania do czasowego pełnienia służby) 
w działaniach związanych z ochroną polsko-białoruskiego odcinka granicy 
państwowej oraz wsparcia strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Z uwagi na 
zaangażowanie funkcjonariuszy pionu cudzoziemskiego w priorytetowe 
przedsięwzięcie, ponownie działania kontrolno-weryfikacyjne podejmowane przez 
pion ograniczone zostały do niezbędnego minimum.    
Czynności zaradcze: KLP oraz KLZ  cudzoziemców na terytorium RP realizować 
z zachowaniem reżimu sanitarnego w przypadkach nagłych, będących wynikiem 
innych prowadzonych działań; przygotowanie do kontroli (prowadzenie 
permanentnego rozpoznania, analiza baz danych wykorzystując posiadane zasoby 
ludzkie) po odwołaniu stanu epidemii oraz ustania przeszkód towarzyszących 
zintensyfikować i realizować działania w pełnym zakresie.

1 Liczba cudzoziemców, którym ŚlOSG zorganizował powrót do kraju trzeciego do liczby osób, którym wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu (w %).
2 Liczba kontroli przeprowadzonych przez ŚlOSG zakończonych ujawnieniem naruszeń przepisów do całkowitej liczby wszystkich kontroli przeprowadzonych w tym zakresie (w %).
3 Liczba osób poddanych czynnościom kontrolno-weryfikacyjnym w zakresie legalności pobytu i zatrudnienia.
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Lp. Cel

Miernik Informacja
o zagrożeniach

i działaniach zapobiegawczych

2
Ochrona granicy 
państwowej i kontrola 
ruchu granicznego.

Co 
najmniej
99,5%4

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nie zidentyfikowano zagrożeń, które miałyby istotny wpływ na osiągnięcie celu. 
Nie ma potrzeby podejmowania działań zapobiegawczych.
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Zapewnienie 
sprawnego
i zgodnego 
z przepisami  
przekraczania 
granicy państwowej 
w przejściach 
granicznych.

Co 
najwyżej
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Zidentyfikowane zagrożenia:
- konieczność rejestracji osób zakwalifikowanych na kwarantannę do Karty 
Lokalizacyjnej w związku z prowadzeniem kontroli sanitarnej na lotach 
wewnętrznych jak i zewnętrznych,
- konieczność weryfikacji kodów QR po wejściu w życie przepisów PE i Rady od 
01.07.2021 r.,
- zawieszanie się systemu ZSE6 po wprowadzeniu kilku osób do Karty Lokalizacyjnej,
- wolne działanie systemu do odprawy osób,
- duże zróżnicowanie narodowościowe osób przekraczających granicę państwową,
- konieczność wpisywania danych do bazy BDU SOC,
- zbyt małe ukompletowanie zespołu KRG.
Działania zaradcze:
- monitorowanie czynników wpływających na wartość realizacji miernika.

4

Zapewnienie 
skuteczności 
prowadzonych 
postępowań 
przygotowawczych 
oraz postępowań 
w sprawach 
o wykroczenia.

98.40%6 97.56% 93,55% 95,10% 97,60% 95,79% 88,46% 94,42%

Zidentyfikowane zagrożenie:
- trwająca pandemia Covid-19, 
- kryzys migracyjny. 
Czynności zaradcze: 
- terminowe wykonywanie niezbędnych czynności procesowych przy równoczesnym 
stosowaniu się do istniejących zaleceń związanych z reżimem sanitarnym. W tym 
zakresie ścisła współpraca z prokuratorami nadzorującymi postępowania. 

4 Procentowy stosunek prawidłowo zrealizowanych czynności do ogółu zrealizowanych czynności w wyniku odnalezienia danych w SIS, bazach danych Interpolu i krajowych bazach danych.
5 Średni czas odprawy granicznej podróżnego w przejściu lotniczym na wjazd w zakresie SG.
6 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 (%).

O P R A C O W A Ł

NACZELNIK
Wydziału Analiz, Informacji

i Współpracy Międzynarodowej
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

płk SG Adam KUREK

/podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG/

Sporz./Wyk. chor. SG Andrzej KWIECIEŃ
Tel. 665 4339
 /podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG/

Wyk. w egz. pojedynczym
19.01.2022 r.
09811


		2022-01-19T09:43:43+0000
	Andrzej Kwiecień [007529]


		2022-01-19T10:04:58+0000
	Adam Kurek [007366]


		2022-01-19T10:15:12+0000
	DARIUSZ BUKOWSKI




