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Sprawozdanie z wykonania planu działalności 

 
 

Komendy Głównej Straży Granicznej 
 
 

za rok 2012 
 
 
 
 

Część A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012 
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie) 
 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsze planowane zadania 
służące realizacji celu Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu nazwa 

planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego dotyczy 
sprawozdanie 

osiągnięta 
wartość na 

koniec roku, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Zapewnienie 
zgodnego 
z przepisami 
przekroczenia 
granicy państwowej 
w przejściach 
granicznych 
(kontrola 
paszportowa 
i wizowa). 

Stosunek kontroli 
szczegółowych na 
II linii do ilości 
przekroczeń 
granicy 
państwowej  przez 
obywateli państw 
trzecich. 

 
powyżej 0,25% 

 
2,86% 

1. Prowadzenie nadzoru nad realizacją 
kontroli granicznej osób przez terenowe 
organy SG. 
2. Opracowanie metod i sposobów 
działania terenowych organów SG. 
Przygotowania do EURO 2012, 
przygotowania do misji ewaluacyjnych. 
3. Zapewnienie warunków do realizacji 
zadania przez terenowe organy SG, 
poprzez wdrożenie Systemu Wsparcia 
Kierowania. 

1. W ramach nadzoru merytorycznego przeprowadzono wizyty 
monitorujące w zakresie: 
- kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy państwowej, 
- zapoznania się z praktycznymi aspektami współpracy Straży 
Granicznej ze Służbą Celną przy dokonywaniu odpraw 
w systemie „one stop”, 
- funkcjonowania Systemu Wspomagania Kierowania  
(CBD SG SWK). 

2. Prowadzono nadzór nad realizacją kontroli granicznej osób 
przez terenowe organy SG w ramach wizyt monitorujących. 

3. Opracowano metody i sposoby działania terenowych organów 
SG. W trakcie EURO 2012: 
- zmieniono organizację odpraw w przejściach granicznych 
(uruchomiono zielone korytarze), 
- uruchomiono w 4 przejściach granicznych kontrolę polskich 
i ukraińskich służb w jednym miejscu, 
- planowane były dodatkowe służby. 
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4. Powołanie Grupy Wsparcia w ramach przygotowań do 
przyjęcia Misji Ewaluacyjnych Schengen w 2012 r: 
- kontrola stanu przygotowania PG do przyjęcia misji 
ewaluacyjnej, 
- przeprowadzono misje ewaluacyjne w morskich przejściach 
granicznych (11-12 września 2012r.)  
i lotniczych przejściach granicznych (19-22 listopada 2012 r.), 
- ustalono termin misji ewaluacyjnej na granicy lądowej  
(7-18 lipca 2013 r.).  

5. Zapewniono warunki do realizacji zadania przez terenowe 
organy SG poprzez wdrożenie w kwietniu 2012 r. Systemu 
Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK). (1) 

2. 

Niedopuszczenie do 
przekroczenia 
granicy państwowej 
przez środki 
transportu: 
pochodzące 
z przestępstwa, 
niesprawne 
technicznie,  
bez wymaganych 
dokumentów. 

Ilość środków 
transportu 
zatrzymanych oraz 
którym odmówiono 
wjazdu ze względu 
na stan techniczny 
i inne przepisy,  
do ilości środków 
transportu, które 
wjechały do kraju. 

 
powyżej 0,50% 

 
0,64% 

1. Prowadzenie nadzoru nad realizacją 
kontroli środków transportu przez 
terenowe organy SG. 
2. Opracowanie metod i sposobów 
działania terenowych organów SG. 
Przygotowania do EURO 2012, 
przygotowania do misji ewaluacyjnych. 
3. Zapewnienie warunków do realizacji 
zadania przez terenowe organy SG, 
poprzez wdrożenie Systemu Wsparcia 
Kierowania. 

1. W ramach nadzoru merytorycznego przeprowadzono wizyty 
monitorujące w zakresie: 
- przemieszczania odpadów i materiałów niebezpiecznych, 
- kontroli ruchu granicznego, 
- funkcjonowania Systemu Wspomagania Kierowania  
(CBD SG SWK). 

2. Prowadzono nadzór nad realizacją kontroli środków transportu 
przez terenowe organy SG w ramach wizyt monitorujących. 

3. Przeprowadzano szkolenia w zakresie przygotowania do 
prowadzenia kontroli środków transportu. 

4. Opracowano metody i sposoby działania terenowych organów 
SG. W trakcie EURO 2012: 
- zmieniono organizację odpraw w przejściach granicznych 
(uruchomiono zielone korytarze), 
- uruchomiono w 4 przejściach granicznych kontrolę polskich 
i ukraińskich służb w jednym miejscu, 
- planowane były dodatkowe służby. 

5. Powołanie Grupy Wsparcia w ramach przygotowań do 
przyjęcia Misji Ewaluacyjnych Schengen w 2012 r: 
- kontrola stanu przygotowania PG do przyjęcia misji 
ewaluacyjnej, 
- ustalono termin misji ewaluacyjnej na granicy lądowej  
(7-18 lipca 2013 r.). 

6. Zapewniono warunki do realizacji zadania przez terenowe 
organy SG poprzez wdrożenie w kwietniu 2012 r. Systemu 
Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK). (1) 
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3. 

Zapewnienie 
efektywności 
prowadzenia 
postępowań 
przygotowawczych. 

Procent postępowań 
karnych i karno 
skarbowych 
zakończonych 
wykryciem sprawcy 
czynu zabronionego 
do ogółu 
zakończonych 
przez SG 
postępowań. 

 
86% 

 
89,44% 

1. Przeprowadzenie czynności w ramach 
nadzoru merytorycznego sprawowanego 
nad prowadzeniem postępowań 
przygotowawczych, w 6 wytypowanych 
i wskazanych w ramach harmonogramu 
jednostkach i komórkach org. SG, celem 
ich oceny pod kątem zgodności 
z przepisami prawa, procedurami 
wewnętrznymi, a także skuteczności 
i efektywności. 
2. Sprawowanie merytorycznego nadzoru 
nad terminową realizacją czynności 
ewidencyjnych oraz weryfikacja 
wewnętrznych procedur regulujących 
zakres czynności koordynacyjnych 
podejmowanych w ramach realizacji 
zaleceń generowanych przez system CBD 
EWIDA w obszarze prowadzonych przez 
SG postępowań przygotowawczych. 

1. Przeprowadzono czynności w ramach nadzoru merytorycznego 
sprawowanego nad prowadzeniem postępowań przygotowawczych, 
w 6 wytypowanych i wskazanych w ramach harmonogramu 
jednostkach i komórkach org. SG, celem ich oceny pod kątem 
zgodności z przepisami prawa, procedurami wewnętrznymi,  
a także skuteczności i efektywności. 
2. Sprawowano merytoryczny nadzór nad terminową realizacją 
czynności ewidencyjnych oraz weryfikacja wewnętrznych procedur 
regulujących zakres czynności koordynacyjnych podejmowanych 
w ramach realizacji zaleceń generowanych przez system CBD 
EWIDA w obszarze prowadzonych przez SG postępowań 
przygotowawczych. 
 

4. 

Ograniczenie 
liczby osób 
przebywających 
nielegalnie na 
terytorium RP. 

Procentowy 
stosunek czynności 
administracyjnych 
przeprowadzonych 
przez SG 
w odniesieniu do 
cudzoziemców, 
w stosunku do 
czynności 
zleconych przez 
wojewodów oraz 
inne organy. 

 
100% 

 
99,8% 

Zapobieganie nielegalnej migracji poprzez 
przeprowadzanie czynności weryfikacyjno-
kontrolnych w toku postępowań 
prowadzonych na podstawie ustawy o 
cudzoziemcach, a w szczególności 
wywiadów środowiskowych, sprawdzeń 
lokalu oraz ustalania miejsca pobytu 
małżonka lub innego członka rodziny 
cudzoziemca. 

Zapobieganie nielegalnej migracji poprzez wykonywanie 
czynności weryfikacyjno-kontrolnych za pomocą takich 
instrumentów ustawowych jak wywiady środowiskowe, 
sprawdzenia lokalu oraz ustalanie miejsca pobytu małżonka lub 
innego członka rodziny cudzoziemca, w celu wspierania procedur 
legalizacyjnych, w szczególności: 
- postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt, prowadzonych 
przez wojewodów na podstawie ustawy o cudzoziemcach, 
- postępowań o zalegalizowanie nielegalnego dotychczas pobytu 
w trybie tzw. abolicji, prowadzonych przez wojewodów na 
podstawie wniosków składanych przez cudzoziemców 
w I półroczu 2012 roku. 
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Część B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku ………………. 
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A) 
 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Planowane podzadania budżetowe 
służące realizacji celu Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu nazwa 

planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego dotyczy 
sprawozdanie 

osiągnięta 
wartość na 

koniec roku, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. NIE DOTYCZY 2. 
 
Część C: Realizacja innych celów w roku 2012 
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie) 
 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsze planowane zadania 
służące realizacji celu Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu nazwa 

planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego dotyczy 
sprawozdanie 

osiągnięta 
wartość na 

koniec roku, 
którego dotyczy 
sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Zapewnienie 
odpowiedniej liczby 
miejsc i warunków 
w ośrodkach 
detencyjnych dla 
cudzoziemców. 

Procentowy 
stosunek 
możliwości 
infrastruktury 
(miejsc pobytu 
w strzeżonych 
ośrodkach) do 
potrzeb w tym 
zakresie (wydanych 
postanowień sądu). 

 
80% 

 
93,6% 

Funkcjonowanie strzeżonych ośrodków 
dla cudzoziemców i aresztów dla 
cudzoziemców. 

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania strzeżonych ośrodków 
dla cudzoziemców i aresztów w celu wydalenia, w tym 
dostosowywanie liczby miejsc w tych ośrodkach w sposób 
racjonalny do zdefiniowanych w tym zakresie potrzeb, 
w szczególności poprzez: 
- wyłączenie z użytkowania aresztu w celu wydalenia w Kętrzynie 
i przekształcenie jego pomieszczeń w oddział męski 
funkcjonującego tam strzeżonego ośrodka, 
- wyłączenie z użytkowania aresztu w celu wydalenia w Białej 
Podlaskiej i przekształcenie jego pomieszczeń w pomieszczenia 
dla osób zatrzymanych, 
- wyłączenie z użytkowania aresztu w celu wydalenia w Warszawie 
i przeznaczenie go na  pomieszczenia techniczne wydziału 
ds. cudzoziemców, 
- wyłączenie z użytkowania aresztu w celu wydalenia w Kłodzku 
i przekształcenie jego pomieszczeń w pomieszczenia dla osób 
zatrzymanych. (2) 
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2. 

Przeciwdziałanie 
przestępczości 
transgranicznej. 

Średnia ilość 
działań kontrolnych 
w trakcie działań 
prewencyjnych 
przypadających na 
1 funkcjonariusza. 

 
powyżej 8 

 
12,81 

1. Prowadzenie nadzoru nad realizacją 
działań w strefie nadgranicznej i szlakach 
komunikacyjnych przez terenowe organy 
SG. 
2. Opracowanie metod i sposobów 
działania terenowych organów SG. 
Przygotowania do EURO 2012, 
przygotowania do misji ewaluacyjnych. 
3. Zapewnienie warunków do realizacji 
zadania przez terenowe organy SG, 
poprzez wdrożenie Systemu Wsparcia 
Kierowania. 

1. W ramach nadzoru merytorycznego przeprowadzono wizyty 
monitorujące nad: 
- funkcjonowaniem Systemu Wspomagania Kierowania  
(CBD SG SWK),  
- realizacją zadań w ochronie granicy państwowej. 

2. Prowadzono korespondencję z zarządzającymi drogami 
w zakresie propozycji tworzenia dogodnych miejsc do 
prowadzenia kontroli. 

3. Wykorzystywano produkty analizy ryzyka w zakresie miejsc 
planowania służby i typowania do kontroli. 

4. Opracowano metody i sposoby działania terenowych organów 
SG. W trakcie EURO 2012: 
- prowadzone były wspólne polsko-ukraińskie patrole  
w pasie drogi granicznej i w strefie nadgranicznej, 
- planowane były dodatkowe służby. 

5. Ustalono termin misji ewaluacyjnej na granicy lądowej  
(7-18 lipca 2013 r.). 

6. Zapewniono warunki do realizacji zadania przez terenowe 
organy SG poprzez wdrożenie w kwietniu 2012 r. Systemu 
Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK). (1) 

3. 

Zapewnienie 
skutecznej ochrony 
granicy państwowej 
przy wykorzystaniu 
środków 
technicznych. 

Procent sprawności 
i ukompletowania 
sprzętu 
technicznego 
wykorzystywanego 
do ochrony granicy 
państwowej. 

 
powyżej 90% 

 
87,9 % 

1. Pozyskanie środków finansowych. 
2. Utrzymanie w sprawności 
i modernizacja posiadanego sprzętu 
technicznego. 
3. Zakup i doposażenie jednostek 
organizacyjnych SG w nowy sprzęt 
techniczny. 

1. pozyskano dodatkowe środki finansowe pochodzące 
z następujących źródeł: 
- środki UE, 
- rezerwy celowe, 
- budżet SG w ramach przesunięć, 
- fundusz wsparcia SG; 

2. sprzęt techniczny utrzymano w sprawności poprzez: 
- obsługi techniczne, 
- przeglądy, 
- naprawy, 
- remonty; 

3. zakupiono 13 sztuk nowych pojazdów lądowych, które 
doposażyły wszystkie  jednostki organizacyjne SG 
zlokalizowane na zewnętrznej granicy UE. (3) 

4. 

Zapewnienie udziału 
Straży Granicznej 
w Systemie 
Informacyjnym 
Schengen II 
– SIS II. 

Dostosowanie 
systemu 
Odprawa SG do 
SIS II. 

 
100% 

 
0% 

Pozyskanie środków finansowych. BŁiI KGSG w 2012 r. uzyskało rekomendację Instytucji 
Odpowiedzialnej w zakresie przyznania środków finansowych 
z Funduszu Granic Zewnętrznych na przedmiotowy cel (w ramach 
alokacji 2012). (4) 

 




