
Racibórz, 17 lutego 2022 r.

Egz. pojedynczy

ŚL-WA-SA.0980.2.2021 

Aneks nr 1

do „Planu Działalności Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na rok 2022 nr ŚL-WA-SA.0980.2.2021 z dnia 30.12.2021 r.”

W kolumnie 5. w odniesieniu do lp. 1., w wierszu pierwszym wykreśla się planowaną do osiągnięcia wartość miernika „84%” i zastępuje się niższą wartością „65%”, w tej samej 
kolumnie w odniesieniu do lp. 1., w wierszu drugim wykreśla się planowaną do osiągnięcia wartość miernika „19 700” i zastępuje się niższą „18 000”, również w kolumnie 5. 
w odniesieniu do lp. 4., wierszu piątym wykreśla się planowaną do osiągnięcia wartość miernika „100%**” (**Wartości określonej dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej 
przez Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej) i zastępuje się niższą „93,77%”:

Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp. Cel Nazwa Wartość 
bazowa1 

Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego dotyczy 
plan

Koordynator 
celu/Osoba 

odpowiedzialna za 
realizację

Najważniejsze zadania 
służące realizacji celu

Źródło 
finasowania

Odniesienie do 
dokumentu

o charakterze 
strategicznym

1. 2.  3.  4.  5.  6. 7.  1. 2.  

1.

Ograniczenie liczby 
osób przebywających 
nielegalnie na terytorium 
RP

Liczba cudzoziemców, 
którym ŚlOSG 
zorganizował powrót do 
kraju trzeciego do liczby 
osób, którym wydano 
decyzję 
o zobowiązaniu do powrotu 
(%)

69.45% 84%
65%

Naczelnik WdSC 
ŚlOSG przy 
współudziale 

Komendantów 
Placówek SG ŚlOSG

1) Wydawanie decyzji 
administracyjnej, z której 
wynika obowiązek 
opuszczenia terytorium 
RP; 
2) Organizowanie 
doprowadzeń do granicy 
RP (przejścia drogowe i 
lotnicze);
3) Skuteczna realizacja 
zapisów dwustronnych 
umów readmisyjnych;
4) Realizacja programu 
dobrowolnych powrotów.

Budżet 
Państwa
Fundusz 
Azylu, 

Migracji 
i Integracji

Plan działalności 
Komendanta 

Głównego Straży 
Granicznej na rok 

2022
(cel nr 1)

Z A T W I E R D Z A M

KOMENDANT
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

z siedzibą w Raciborzu

gen. bryg. SG Adam JOPEK
/podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/



Zapewnienie 
przestrzegania przepisów 
w zakresie legalności 
pobytu i legalności 
zatrudnienia

Liczba osób poddanych 
czynnościom kontrolno- 
weryfikacyjnym w zakresie 
legalności pobytu
i zatrudnienia.*

----- 19 700*

18 000

1) Ograniczenie liczby 
osób przebywających 
nielegalnie na terytorium 
RP;
2) Zapewnienie 
przestrzegania przepisów 
w zakresie legalności 
pobytu i zatrudnienia 
cudzoziemców.

*  wartość miernika określającego stopień realizacji celu została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2021 r.

1. 2.  3.  4.  5.  6. 7.  8. 9.

4.

Zapewnienie skuteczności 
prowadzonych 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 (%)

97.78% 100%**

93,77%

Naczelnik WOŚ 
ŚlOSG przy 
współudziale 

Komendantów 
Placówek SG 

ŚlOSG

1) Przeprowadzenie czynności 
w ramach nadzoru merytorycznego 
sprawowanego nad prowadzeniem 
postępowań przygotowawczych w WOŚ 
oraz podległych jednostkach 
organizacyjnych, w zakresie ich oceny pod 
kątem zgodności z przepisami prawa, 
procedurami wewnętrznymi oraz 
skuteczności i efektywności.

Budżet 
Państwa

Plan działalności 
Komendanta 

Głównego Straży 
Granicznej na rok 

2022
(cel nr 1)

** Wartości określonej dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przez Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej. 

Wykonano w egz. pojedynczym
Materiał kontroli zarządczej ŚlOSG
Wyk. Andrzej KWIECIEŃ, tel. 665 43 39
Dnia: 17.02.2022 r.

OPRACOWAŁ

ppłk SG Adam KUREK
/podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG/


		2022-02-17T13:36:54+0000
	Adam Kurek [007366]


		2022-02-17T14:04:48+0000
	ADAM JOPEK




