


1.3. Wskaźnik 7. Prowadzono racjonalną politykę kadrową.
skuteczności działań 100% 100% polegającą na monitorowaniu zatrudnienia

ochronnych związanych pracowników w SOP oraz ilość funkcjonariuszy
z ochroną polskich odchodzących ze służby w stosunku do nowo
przedstawicielstw przyjętych.
dyplomatycznych, 8. Dokonano zmiany struktury etatowej Służby

urzędów konsularnych Ochrony Pat\stwa.
oraz przedstawicielstw 9. Opracowano w porozumieniu z Ministrem Spraw

przy organizacjach Wewnętrznych i Administracji projekt z111ian
międzynarodowych poza regulaminu organizacyjnego Służby Ochrony

granicami RP. Państwa.
I O. Podej111owano czynności w zakn:sie

1.4 Wskaźnik 100% 85,61% zapobiegania i przeciwdziałania rozwoju epidemii
skuteczności wsparcia zgodnie z wydawanymi reko111endacjami przez
działań ochronnych. powołany Zespól ds. monitorowania koronawirusa

SARS-Cov-2 wywołującego cho ro be COV ID- I 9.
* Wska::nik wylic=any = : Wska:::nik sk111ec:ności pr01rad:enia d:ia/ań ochrony osób. Wska:::nik skutec=ności proll'ad=enia d=ia/ań ochrony obiektów. Zapewnienie be:piec:eńslll'a polskim placóll'kom dyp/0111atyc:ny111.

Wska::nik skutec:no.i ci ll'sparcia d=iala,i ochronnych. Warto.i'ć miernika pr:;j11111je ll'Grtość TAK,,. pr:ypadku osiqgnięcia pr=e= ll'Ska:::nik skwec:nm,'ci d=ialania SOP ll'OJ'/ości równej lub Hf:.s:ej ni::: 80%. 

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2020.
tnalc:iy krótko opisać n��j,,aYnil�j\h' prt.)l'l'�ny. kton: "Pl)rn;I) na 11i<..�1.n:ali:towanic cclb\,. "YSIHpir.:nic n)J11i....· ,, pli.m1n\Hll)ch i U'-liągni�tyd1 wan0Sc1ach milTnił•dl\\ lub p�>U_icck inil)Ch nii pla110\\anc 1adall ...,Juh1cych rcali1ac.i1 
.:d,,wl 

Ad cz. A 

ivl icrnik 1.4 .. Wska1.nik �kut1:uności \I ,parcia J,ialali odrn1n11:, c1i··. ll'choJ,:1cy \I skhiJ gł<l\111cg,1 micf'llika I ... v,;ska1.11 ik ,kutco.ności d/ial.1ni,1 SOI' .
.
. 11 : k,,n:1110 \I stopniu mni1:js1: 111 n ii planm1 ano 

,c 11 /g.lędu na: 
- pro11 ad/cni.:. 11· ra111:ich /arn,d,an ia flot,) sarno<:hPdmq :.;kicnl\\ an,1 do grup ochronn) eh. rotacji sprzęlll. /. u11.1gi na 11 ick poia1.dó11. stopić1i 11·:- cksploato1\ ani:.i _jak rti11 nici ,t1i: cie 1cch1wlogiC111c
,11 i a/ant: / gcncracj,J clanc•go modclt1. poj,u:d) /(biały skic:w11 ,me: do i nil ) dt /ada1·1 11 SOP nic 1.1\ i,)l.,lll}eh bc/pośn::dni,1 / ochron;) os<'>h:
- nic ukoi'tc1.cnic procesu nwdcf'lli1.acji flot:, smnochodo1łl'.i 11 SOI':
- n iC\\')'Starc1.aj,1cc ;rod ki lina11s011<: na ,a kup i modern i1.aeję Iloty samochod,n\ .:,i ora1. Jokon:, 11 anie pr/csuni<;cia pomi<;dl.) kall.'g,,riami po_ja1.dó11 . Kolt:jn) m l'/.) nnikic'nt 11 pl) waj,)C) rn była li'/.) kr,1tna
( w latach :!O 18-2020) zmiana nalc,i.ności spr1ylt1 lnmsp,,rtowcgo C/,ISll „I' 

..
. polt:g.a,i,,ca na ro/S/c'r /.ani u tych norm w celu d,,stosowania .ic:i do real i,ac.i i n aloi.Pn) eh 1.ada1i.

Pon,H.lto mając na 1111·,td/.c· S/) hkit: lc·111po /.lli) 11 ani a si.; spr/ylu satnochod,n\ l'go n ic·/.b.,:dnc jcsl koili) llllO\\ anie planu /akupó11 spr /.<;lu transportm1 ego flOI.\\ ahti,,cc na u1t1pclnicnic norm lransportn1\ ) eh
SOP ora1 prO\\ aJ1cnic' hici,,,c.i 1\ ) miany SJ)l'/<;111 kic-r,n1,mcgo do od1ron) naj\\ ai'.nic'.iSI.) eh o,tih 1, pa1isl\\ ic.
- 11 rai /. ro,1\ ojc1n no1\·) eh technolog.ii nast,;pujc ,11kcc>,) 1\ na 11) miana spr1.91u 1cleinf,1rn1<11yu11cgo na 1101\ y i liki\ iJac_ja 1\) ck,ploalo\\ ,mego ,pr/9tu. 1g,1dnit: 1 okr.:scm ymi pr /.cglqdarni 111it:nia:
- na pr/.t:sli-/.cni roku 20:!0 \\ skainik ukPmplclo\\ ani a w,rastal I li\\ agi m1 doch1tni bilatb 1unkcj,,11,1rius1y ub) ł) eh 1.t: sluib:· \\ s11,�unku I pr1:,j\'I) mi. .icd,wu,;nic· wsk,v.ać 11,tlci.). i.c· c·tal SOI' 1.nstal
/1\ i�·b/.on, \\ roku 2020 1. lio.b) 2(i60 funkc,i,111arius/.) cl,, 2808 tj. o 148 ctalÓ\\, Natomiast /.adania uslm\O\\O naloi.om.: na SOP /rcali1.l\\1·am1 ,,. 100%.
- dok,,n) ",lit<.' /a kup:, 1.a,,p,ilr/..:nia m11nd11ro\1 cg.o ,,rai 11\ i,van) 1 l) m pwt:c, cl: �Ir) bu,:,.in: 1.ahc1picC1a 1\ ) l,)t:Lll i.: funkc,i,111arius/.) l�tkl) u nic n:al i1uj,,c:, ,h 1ada11 ia ochronne'. l\ ic hranc "! pod U\\ ag<;
polr1cb) (ih•łci) ru11kcjonariUS/) \\:llika,i,,cc· / róiniC) llli\'d/) Slallc'lll Cla{()\\ )lll a fol-.t)C/ll)lll(l/\\, \lakal) ):
- spr/\'I i \\ 1 pnsa,i.,•nic 111brojcnia. ,,pe hem i t,drniki spc·cjalnc·,i pirotc·chn iki miernik u11 1gh;d11ia slopiet'1 uk(1111pkto11 an ia II spr/\"l pr1c·" id) 1\ an: \\ 1H1rnntch nalci11P;,i dla kaidcg(1 lt111kcjPnarius1a
\\ )datki r,ali;o\\ anc są\\ picrnvc.i koll.'jności na 1.akup \pr1.,:1u n kluuO\\ )lll /11.lC/c'niu Jla spra,\ nc:i i �kut<.:l'/.llc.i rc·ali1a,.ii usl,\1\0\\)Ch ,ad:.ni SOP.
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