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Za³¹cznik nr 5

WZÓR MELDUNKU OKRESOWEGO

………………..........…………………..                                                                    Miejscowość, data

  (Nazwa jednostki organizacyjnej 

             Straży Granicznej)

                                                                                                      ………......................................................……………………

                                                                                                                  (Oznaczenie numerowe jednostki organizacyjnej1)

   

                                                                                 …………….………………

                                                                                                       (Adresat)

MELDUNEK OKRESOWY NR …….2

1. Osobowy ruch graniczny.

 –  liczba osób wjeżdżających:  …………………………….....................................................…………………….……..…,

 –  liczba osób wyjeżdżających: ……………………...............................................….....………………………….………..,

 –  ogólna liczba osób, które przekroczyły granicę: ………………………………....................................................…….

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:

Na podstawie wniosku SG, wydano ………...................…..3 decyzji administracyjnych o wydaleniu cudzoziemców 
z terytorium RP, z powodu:

a)  …………………………………..........…..............………  – ………………….....……….....…………..................…....….…,

                         (przyczyna)                                                                           (liczba osób i obywatelstwo)

b)  ……………………………………..........…..............……  – ……….....………………….....…………..................……..……

                       (przyczyna)                                                                             (liczba osób i obywatelstwo)

4. Zobowiązania cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

zobowiązano ……...........……. cudzoziemców do opuszczenia terytorium, z powodu:

             (liczba osób)

a)  …………………………………...........……….............…  – …………….............................………………………….…...…,

                       (przyczyna)                                                                              (liczba osób i obywatelstwo)

b)  ……………………………………...........….............……  – ………..........……....................………………………….…...….

                       (przyczyna)                                                                               (liczba osób i obywatelstwo)

5. Wykonanie decyzji o wydaleniu/zobowiązaniu cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Na podstawie decyzji administracyjnej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydalono ..................… cudzo-
ziemców, z powodu:                                                                                                                        (liczba osób)

a)  ………………………………….............……...........……  – ……………...................….............……………………….……,

                                    (przyczyna)                                                               (liczba osób i obywatelstwo)

b)  …………………………………………........................…  – ……………...................………….............……………….……;

                                     (przyczyna)                                                              (liczba osób i obywatelstwo)
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2) Na podstawie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z Polski wyjechało …….......…… 
cudzoziemców, z powodu:                                                                                                                          (liczba osób)

a)  …………………................…………………………  – ……………..................................………………………….……,

                             (przyczyna)                                                                        (liczba osób i obywatelstwo)

b)  ……………………………………................………  – ………….................................…………………………….…….

                                           (przyczyna)                                                                        (liczba osób i obywatelstwo)

6. Przyjęcie osób wydalonych do Rzeczypospolitej Polskiej.

w trybie administracyjnym do Rzeczypospolitej Polskiej wydalono …............................................... osób, z powodu:
                                                                                                                               (liczba osób)

a) ………………………………………….........................…  – ……………………..............................…………………….……,

                                            (przyczyna)                                                                          (liczba osób i obywatelstwo)

b)  ……………........................………………………………  – ………..............................………………………………….…….

                                           (przyczyna)                                                                          (liczba osób i obywatelstwo)

7. Odmówienie wjazdu cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogółem odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  …….…....................…………. cudzoziemcom.
                                                                                                                         (liczba osób)

1) na granicy lądowej – odmówiono wjazdu ….....................................................……….. cudzoziemcom, z powodu: 
                                                                                      (liczba osób)

a)  …………………………….................………………  – ……...............................…………………………………….……,

                               (przyczyna)                                                                      (liczba osób i obywatelstwo)

b)  …………………………………..................…………  – ………..............................………………………………….……;

                                           (przyczyna)                                                                    (liczba osób i obywatelstwo)

2) na granicy lotniczej – odmówiono wjazdu …………............................................……… cudzoziemcom, z powodu:
                                                                                        (liczba osób)

a)  …………………………………..................…………  – ……………..............................…………………………….……,

                               (przyczyna)                                                                      (liczba osób i obywatelstwo)

b)  …………………………………..................…………  – ………………...............................………………………….……;

                              (przyczyna)                                                                       (liczba osób i obywatelstwo)

3) na granicy morskiej – odmówiono wjazdu ………................................................……. cudzoziemcom, z powodu:
                                                                                              (liczba osób)

a)  ………………………..................……………………  – ………………..............................………………………….……,

                               (przyczyna)                                                                       (liczba osób i obywatelstwo)

b)  ………………………………………..................……  – ……………….............................………………………….…….

                                           (przyczyna)                                                                      (liczba osób i obywatelstwo)

8. Odmówienie lub uniemożliwienie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogółem odmówiono lub uniemożliwiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ….….……………. osobom.
                                                                                                                                                  (liczba osób)

1) na granicy lądowej – odmówiono lub uniemożliwiono wjazd ……........................................ osobom, z powodu:
                                                                                                                           (liczba osób)

a)  …………………………………..................…………  – ……………………................................………………….……,

                             (przyczyna)                                                                  (liczba osób i obywatelstwo)

b)  ………………………………….................…………  – ………………………………................................……….……;

                                           (przyczyna)                                                                      (liczba osób i obywatelstwo)

2) na granicy morskiej – odmówiono lub uniemożliwiono wjazd ……….................................….. osobom, z powodu:
                                                                                                                               (liczba osób)

a)  ………………….................…………………………  – ……….............................………………………………….……,

                                (przyczyna)                                                                       (liczba osób i obywatelstwo)

b)  …………………….................………………………  – …………………………………………..............................…….

                                 (przyczyna)                                                                                  (liczba osób i obywatelstwo)
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9. Niezezwolenie na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie zezwolono ………….............................…. osobom na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z powodu:

                                  (liczba osób)

a)  …………………….......................………………………  – ………............................………………………………….…….,

                               (przyczyna)                                                                    (liczba osób i obywatelstwo)

b)  ……………………………………......................………  – ……………………............................…………………….……..

                                           (przyczyna)                                                                           (liczba osób i obywatelstwo)

10. Trafienia w Systemie Informacyjnym Schengen.

–    art. 95        – ………………………………
                                       (liczba trafień)

–    art. 96        – ………………………………
                                       (liczba trafień)

–    art. 97        – ………………………………
                                       (liczba trafień)

–    art. 98        – ………………………………
                                       (liczba trafień)

–    art. 99        – ………………………………
                                       (liczba trafień)

–    art. 100      – ………………………………
                                       (liczba trafień)

–    razem – ………………………………
                                       (liczba trafień)

11.  Kontrola szlaków komunikacyjnych.

…………………………………………………………………........................................................………………………………
                                                  (wyniki przeprowadzonych kontroli na szlakach komunikacyjnych)

12.  Zestawienie efektów działań.
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międzynarodowym
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zatrudnienia

kontrola legalności 
pobytu

inne działania

13. Informacja dotycząca bezpieczeństwa obiektów SG oraz sytuacji atmosferycznej mającej wpływ na tok pełnienia 
służby w strefie nadgranicznej i jednostkach organizacyjnych: ………………………......…………………………………

                                                                                                                                   (treść informacji)

14. Liczba cudzoziemców osadzonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców i aresztach w celu wydalenia - ……
…………………………....................................................................................................................…………………….……

15. Łączna ilość arkuszy meldunkowych wysłanych do izb celnych – ……...........................................................…….……

16. Łączna ilość nałożonych mandatów karnych – …………..........................................................…………………….……..

17. Łączna ilość wysłanych meldunków – ………………………………..........................................................…………..……. 
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18. Zdarzenia z otwartego katalogu incydentów i zdarzeń zgłaszanych do Centrum Antyterrorystycznego Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

l.p. Nr działu katalogu Nr punktu Treść informacji

1.  

19. Wybrane przypadki odmowy wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - tabela stanowiąca 
załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

                                                                                             …………………………………………………….

                                                                                                     (Stanowisko, stopień, imię i nazwisko 

                                                                                   podpisującego meldunek) 

Uwaga

Do meldunku okresowego należy dołączyć wszystkie meldunki sytuacyjne wysłane za daną dobę operacyjną.

1  Oznaczenie numerowe (tylko oddziały i ośrodki szkolenia SG).
2  Numer doby operacyjnej.
3  Łączna liczba wydanych decyzji w dobie operacyjnej.
* niepotrzebne skreślić.
 


