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Sprawozdanie wykonania „Planu działalności ŚlOSG na rok 2022”
Miernik
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Informacja
o zagrożeniach

i działaniach zapobiegawczych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ograniczenie liczby 
osób przebywających 
nielegalnie na 
terytorium RP

65%1 50,75% 38,24% 46,75% 38,38% 40,86% 54,76% 44,86%

1

Zapewnienie 
przestrzegania 
przepisów w zakresie 
legalności pobytu 
i legalności 
zatrudnienia

18 0002 7 216 2 176 9 392 3 473 12 865 4 172 17 037

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. 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. Ponadto w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium Ukrainy funkcjonariusze ŚlOSG zostali skierowani do 
zabezpieczenia polsko-ukraińskiego odcinka granicy oraz punktów recepcyjnych dla 
uchodźców z Ukrainy. W związku z powyższym Komendant Główny SG polecił (w 
okresie 24.02. – 06.04.2022 r.) m.in. realizować czynności kontrolno-weryfikacyjne 
w niezbędnym zakresie – pismo nr KG-CU-IV.4200.1.2022 z dnia 24 lutego 2022 r. 
Z uwagi na zaangażowanie funkcjonariuszy pionu cudzoziemskiego w priorytetowe 
przedsięwzięcie, ponownie działania kontrolno-weryfikacyjne podejmowane przez 
pion ograniczone zostały do niezbędnego minimum. Następnie od dnia 07.04.2022 r. 
Komendant Główny SG polecił wznowić działania realizowane przez pion do spraw 
cudzoziemców w pełnym zakresie – pismo nr KG-CU-IV.4200.1.2022 z dnia 
06.04.2022 r. Istotny wpływ na osiągane mierniki miało wejście ustawy z dnia 12 
marca 2022 r. o pomocy obywatelem Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa i wskazanie Ukrainy jako państwa, do którego zostały 
wstrzymane powroty.

1 Liczba cudzoziemców, którym ŚLOSG zorganizował powrót do kraju trzeciego do liczby osób, którym wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu (w %).
2 Liczba osób poddanych czynnościom kontrolno-weryfikacyjnym w zakresie legalności pobytu i zatrudnienia.
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2
Zapewnienie 
skutecznej kontroli 
granicznej

Co 
najmniej
99,5%3

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
W 2022 roku nie zidentyfikowano zagrożeń, które miałyby istotny wpływ na 
osiągnięcie celu. 
Nie ma potrzeby podejmowania działań zapobiegawczych.

3

Zapewnienie 
sprawnego
przekroczenia 
granicy państwowej 
w przejściach 
granicznych.

Co 
najwyżej
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Zagrożenie: zbyt małe ukompletowanie zespołu KRG.
Działania zaradcze: monitorowanie czynników wpływających na wartość miernika.

4

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

93.77%5 94.44% 95.38% 95.27% 88,24% 92,65% 81,82% 90,33%

Zagrożenie: trwająca pandemia Covid-19, kryzys migracyjny, wojna na Ukrainie.
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. 

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