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            KOMENDANT

    Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
           gen. bryg. SG Jacek SZCZĄCHOR
      (podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym PKI)

    
ANEKS NR 1

do ROCZNEGO PLANU KONTROLI DO REALIZACJI PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI 
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ w CHEŁMIE w 2022 ROKU1

L.p. Pozycja 
w planie 
kontroli

Temat kontroli Po zmianie  Uzasadnienie  

1.

Poz. 1

Kary administracyjne nakładane na przewoźnika 
w świetle ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach, w tym egzekwowanie i windykacja 
należności z tytułu nałożonych kar.

Podmiot kontrolowany: 
PSG Dorohusk
Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli: 
I kwartał

 Kary administracyjne nakładane na przewoźnika 
w świetle ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach, w tym egzekwowanie i windykacja 
należności z tytułu nałożonych kar.

Podmiot kontrolowany: 
PSG Dorohusk
Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli: 
IV kwartał

2. Poz. 2 Prowadzenie oraz dokumentowanie kontroli ruchu 
drogowego.

Podmiot kontrolowany: 
PSG Hrubieszów 
Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli: 
I kwartał

Prowadzenie oraz dokumentowanie kontroli ruchu 
drogowego.

Podmiot kontrolowany: 
PSG Hrubieszów 
Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli: 
IV kwartał

Wprowadzenie zmian i niezbędnych przesunięć w planie 
kontroli determinowane jest sytuacją migracyjną na granicy 
zewnętrznej na odcinku odpowiedzialności Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej, w tym w szczególności 
panującą obecnie w Placówkach Straży Granicznej 
obsługujących przejścia graniczne. 
Z uwagi na ustawowe zabezpieczenie interesów jednostki 
kontrolowanej, nakładające na jednostkę kontrolującą 
obowiązek takiego prowadzenia kontroli, który w sposób 
najmniej zauważalny wpłynie na funkcjonowanie całej 
jednostki kontrolowanej, w tym na wykonywanie przez 
jednostkę powierzonych zadań, które stanowią priorytet –  
wymaganym staje się dokonanie przesunięć w planie 
kontroli i skupienie się na kontrolach kadrowo/finansowych 
oraz finansowo/gospodarczych (I kwartał). 

1 Roczny plan kontroli do realizacji przez Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2022 r. z dnia 10.11.2021 r. (RPW nr 76539/2021).
2 Pismo Departamentu Kontroli i Nadzoru MSWiA z dnia 21.05.2020 r. (DKiN-090-2/2020).
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3. Poz. 10 Wydatkowanie środków pieniężnych na nagrody 
uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych 
w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających 
na zwolnieniach lekarskich.

Podmiot kontrolowany: 
PSG Lublin
Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli: 
IV kwartał

Wydatkowanie środków pieniężnych na nagrody 
uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych 
w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających 
na zwolnieniach lekarskich.

Podmiot kontrolowany: 
PSG Lublin
Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli: 
I kwartał

4. Poz. 11 Postępowania mandatowe oraz prowadzona polityka 
mandatowa (kontrola zadań regulaminowych/
ustawowych oraz finansowo – gospodarcza).

Podmiot kontrolowany: 
PSG Skryhiczyn
Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli: 
IV kwartał

Postępowania mandatowe oraz prowadzona polityka 
mandatowa (kontrola zadań regulaminowych/
ustawowych oraz finansowo – gospodarcza).

Podmiot kontrolowany: 
PSG Skryhiczyn
Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli: 
I kwartał

Proponowane zmiany w pełnym zakresie zapewnią ciągłość 
działalności kontrolnej w ramach kontroli instytucjonalnej 
z wykorzystaniem wskazówek pracy zdalnej wynikających 
z przygotowanego przez Centrum Oceny Administracji 
KPRM Poradnika kontroli zdalnej (ograniczenie czynności 
w siedzibie jednostki kontrolowanej, minimalizacja 
bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostki oraz 
konieczność szerszego niż dotychczas stosowania 
bezpiecznych rozwiązań i technologii informatycznych).2

Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności, wprowadzone 
zmiany uważa się za uzasadnione. 

Naczelnik Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

ppłk SG Janusz KORKOSZ

(podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym PKI)

Wyk. w 1 egzemplarzu
Wyk. K. M.-I., Tel. IP 6655127
04.03.2022 r.  
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