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Za³¹czniki do zarządzenia nr 48
Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej 

z dnia 2 grudnia 2011 r.

Za³¹cznik nr 1

KATALOG ZDARZEŃ I DANYCH STATYSTYCZNYCH PODLEGAJĄCYCH MELDOWANIU

1. Zdarzenia podlegające meldowaniu:

1) zatrzymanie lub ustalenie osób za usiłowanie lub dokonanie pgpwp;

2) zatrzymanie lub ustalenie osób za pomocnictwo lub organizowanie pgpwp oraz umożliwianie lub ułatwianie 
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom;

3) ujawnienie pgpwp;

4) przelot statku powietrznego przez granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej na małych wysokościach;

5) przekazanie osób organom Straży Granicznej;

6) przekazanie osób z Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zatrzymanie lub ustalenie osób nielegalnie przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
w wyniku działań mających na celu kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

8) zatrzymanie lub ustalenie osób w wyniku działań mających na celu kontrolę legalności zatrudnienia na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) zatrzymanie lub ustalenie osób za przestępstwa z przyczyn innych niż wymienione w pkt 1, 2, 7, 8 i 10 oraz osób 
poszukiwanych przez organy wymiaru sprawiedliwości lub ścigania;

10) ujawnienie przemytu towarów, przedmiotów pochodzących z przestępstwa oraz zatrzymanie lub ustalenie osób 
powiązanych z tymi czynami;

11) przyjęcie wniosku o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej;

12) ucieczka osób kontrolowanych, zatrzymanych, doprowadzanych, konwojowanych przez SG lub przekazanych 
SG;

13) zdarzenia z udziałem osób zatrzymanych przez SG lub osadzonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, 
strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców i aresztach w celu wydalenia;

14) utrudnienia w ruchu granicznym;

15) działania stanowiące przeszkodę w swobodnym przepływie towarów pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii 
Europejskiej;

16) przywrócenie i zniesienie kontroli granicznej na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej;

17) wprowadzenie i odwołanie stanu służby wzmocnionej;

18) prowadzenie działań granicznych;

19) prowadzenie innych działań;

20) udział SG w operacjach międzynarodowych;

21) użycie broni palnej przez funkcjonariuszy;

22) użycie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy;

23) zdarzenia lotnicze z udziałem statku powietrznego;

24) zniszczenie, uszkodzenie, przesunięcie lub zaginięcie znaku granicznego;

25) zmiana koryta granicznych cieków wodnych;

26) nieostrożne obchodzenie się lub wypadek z bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi lub promieniotwór-
czymi, środkami zapalającymi, bojowymi środkami chemicznymi;

27) zdarzenia z udziałem funkcjonariuszy lub pracowników;

28) naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych;

29) utrata, kradzież mienia SG lub mienia przekazanego do użytkowania;

30) naruszenie przepisów na polskich obszarach morskich;

31) użycie statku powietrznego SG;
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32) użycie jednostki pływającej SG;

33) wykorzystanie samochodu z urządzeniami do kontroli bagaży i pojazdów;

34) pożar obiektu SG lub użytkowanego przez SG;

35) klęski żywiołowe, ekologiczne i katastrofy;

36) wykrycie skażeń promieniotwórczych albo uzyskanie informacji o wykryciu skażeń przez inne służby;

37) ujawnienie przez SG aktu terroru lub uzyskanie informacji dotyczących zdarzeń i działań o charakterze terrory-
stycznym lub planowaniu takich działań;

38) przypadki stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;

39) ujawnienie zanieczyszczenia wód granicznych lub polskich obszarów morskich;

40) zatrzymanie, zawrócenie, niezezwolenie przez SG na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wyjazd 
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej transportu z odpadami i materiałami szkodliwymi bądź promieniotwór-
czymi;

41) wizyty w jednostkach organizacyjnych (nie dotyczy KGSG);

42) kontrole w jednostkach organizacyjnych (nie dotyczy KGSG);

43) zmiany organizacyjne;

44) przydzielenie psa służbowego, pojazdu obserwacyjnego lub innego sprzętu specjalistycznego do pomocy 
służbom współdziałającym;

45) inne wydarzenia.

2. Dane statystyczne za dobę operacyjną podlegające meldowaniu: 

1) osobowy ruch graniczny;

2) czasy oczekiwania podróżnych na przekroczenie granicy w drogowych przejściach granicznych;

3) wydane decyzje o wydaleniu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku SG;

4) zobowiązania cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wykonanie decyzji o wydaleniu lub zobowiązaniu cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

6) przyjęcie osób wydalonych do Rzeczypospolitej Polskiej;

7) odmówienie wjazdu cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) odmówienie lub uniemożliwienie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) niezezwolenie na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10) trafienia w Systemie Informacyjnym Schengen;

11) kontrola szlaków komunikacyjnych;

12) zestawienie efektów działań;

13) informacja dotycząca bezpieczeństwa obiektów SG oraz sytuacji atmosferycznej mającej wpływ na tok pełnie-
nia służby w strefie nadgranicznej i jednostkach organizacyjnych;

14) liczba cudzoziemców osadzonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców i aresztach w celu wydalenia;

15) łączna liczba arkuszy meldunkowych wysłanych do izb celnych; 

16) łączna liczba nałożonych mandatów karnych;

17) łączna liczba wysłanych meldunków. 


