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WYKAZ CELÓW PIORYTETOWYCH  
dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej na rok 2012 

 
1. Dostosowanie ilości oraz charakter realizowanych w Ośrodku szkoleń do tematyki i potrzeb 

identyfikowanych przez terenowe jednostki organizacyjne Straży Granicznej. 
 

2. Podniesienie świadomości funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie zagrożeń korupcyjnych 
oraz nadzór nad realizacją zadań celem niedopuszczenia do zjawisk korupcji. 
 

3. Koordynacja działań związanych ze wsparciem przez COSSG Nadbużańskiego i 
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w związku z przygotowaniem przez Polskę  
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej – Euro 2012 zgodnie z „Planem operacyjnym wykorzystania 
kadry ośrodków szkolenia”. 

4. Dostosowanie i wdrożenie rozwiązań legislacyjnych w zakresie ewidencjonowania budżetu 
państwa obok ewidencji w układzie tradycyjnym – ewidencję wykonania budżetu w układzie 
zadaniowym. 
 

5. Przy wykonywaniu budżetu przestrzegać zasad gospodarki finansowej poprzez dokonywanie 
wydatków w granicach kwot określonych w planach finansowych, z uwzględnieniem prawidłowo 
dokonanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z 
zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

6. Realizacja zadań zmierzających do pozyskania pozabudżetowych środków finansowych z UE lub 
innych źródeł finansowania na inwestycje i szkolenia. 
 

 
Cele dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej 

do działań Straży Granicznej w układzie budżetu zadaniowego  na rok 2012 
 

1. Zwiększenie poziomu kompetencji funkcjonariuszy i pracowników SG w zakresie działań w 
strefie nadgranicznej i szlakach komunikacyjnych. 
 

2. Zwiększenie poziomu kompetencji funkcjonariuszy i pracowników SG w zakresie technicznej 
ochrony granicy państwowej. 

 
3. Zwiększenie poziomu kompetencji funkcjonariuszy i pracowników SG w zakresie 

rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz ścigania ich sprawców. 
 
4. Zwiększenie poziomu kompetencji funkcjonariuszy i pracowników SG w zakresie kontroli osób. 
 
5. Zwiększenie poziomu kompetencji funkcjonariuszy i pracowników SG w zakresie kontroli 

środków transportu. 
 
6. Zwiększenie poziomu kompetencji funkcjonariuszy i pracowników SG w zakresie działań 

kontrolnych oraz weryfikacyjnych wobec cudzoziemców. 
 

 
K O M E N D A N T 

       Centralnego Ośrodka Szkolenia 
Straży Granicznej  

        im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 

 
                                                 płk SG Przemysław SCHIELKE 


