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PLAN KONTROLI NA ROK 2021

I. KONTROLE WEWNĘTRZNE

1. Kontrola dotycząca sposobu sprawowania nadzoru nad realizacją zapisów umów na 

zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony 

międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nazwa kontrolowanego podmiotu: Departament Pomocy Socjalnej.

Termin realizacji: 2021 rok.

Uzasadnienie: Zadanie nadzoru nad realizacją umów na zakwaterowanie i wyżywienie 

cudzoziemców w ośrodkach niebędących w trwałym zarządzie Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców należy do zadań regulaminowych Departamentu Pomocy Socjalnej. 

Kontrola ma na celu sprawdzenie sposobu realizacji tego zadania.

Kontrola wpisuje się w priorytet: Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w umowach 

zawieranych przez administrację rządową.1

2. Kontrola dotycząca realizacji wypłaty świadczeń socjalnych dla cudzoziemców 

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.

Nazwa kontrolowanego podmiotu: Biuro Finansów i Departament Pomocy Socjalnej.

Termin realizacji: 2021 rok.

Uzasadnienie: Cudzoziemcowi ubiegającemu się o udzielenie ochrony międzynarodowej 

oraz osobie, w imieniu której występuje, zapewnia się pomoc socjalną i opiekę medyczną. 

Kontrola ma na celu ocenę procesu wypłaty świadczeń socjalnych cudzoziemcom 

pozostającym pod opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Kontrola wpisuje się w priorytet: Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność 

instytucji państwa.

1 Priorytety do uwzględnienia w planowaniu działalności kontrolnej na 2021 r. określił Szef KPRM w piśmie sygn. DNK.ZKK.5840.2.2020.MG



3. Kontrola w zakresie terminowości wydawania na wniosek cudzoziemców zaświadczeń, 

o których mowa w art. 35 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.

Nazwa kontrolowanego podmiotu: Departament Postępowań Uchodźczych.

Termin realizacji: 2021 rok.

Uzasadnienie: Kontrola ma na celu ocenę procesu wydawania zaświadczeń pozostającym 

pod opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców cudzoziemcom ubiegającym się o udzielnie 

ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kontrola wpisuje się w priorytet: Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność 

instytucji państwa.

II. KONTROLE ZEWNĘTRZNE

1. Kontrola postępowań w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na kształcenie się na studiach, prowadzonych przez 

Wojewodę Podkarpackiego, na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach.

Nazwa kontrolowanego podmiotu: Wojewoda Podkarpacki.

Termin realizacji: 2021 rok.

Uzasadnienie: ze względu na sytuację epidemiczną związaną z epidemią SARS-CoV-2 

kontrola nie została zrealizowana w 2020 r. Z uwagi na fakt, iż czynności kontrolne 

wymagają przeprowadzenia weryfikacji postępowań administracyjnych w siedzibie organu 

kontrolowanego, kontrola zostanie zrealizowana jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Kontrola wpisuje się w priorytet: Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność 

instytucji państwa.

2. Kontrola postępowań w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na kształcenie się na studiach, prowadzonych przez 

Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach.

Nazwa kontrolowanego podmiotu: Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Termin realizacji: 2021 rok.

Uzasadnienie: ze względu na sytuację epidemiczną związaną z epidemią SARS-CoV-2 

kontrola nie została zrealizowana w 2020 r. Z uwagi na fakt, iż czynności kontrolne 

wymagają przeprowadzenia weryfikacji postępowań administracyjnych w siedzibie organu 

kontrolowanego, kontrola zostanie zrealizowana jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Kontrola wpisuje się w priorytet: Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność 

instytucji państwa.



3. Kontrola realizacji przez Wojewodę Łódzkiego warunków określonych w art. 453 ustawy, 

umożliwiających udostępnianie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, 

ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych 

przez pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Nazwa kontrolowanego podmiotu: Wojewoda Łódzki

Termin realizacji: 2021 rok.

Uzasadnienie: Realizacja uprawnień Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców spełnienia 

określonego w przepisach ustawy o cudzoziemcach, które weszły w życie z dniem 1 maja 

2014 r.

Kontrola wpisuje się w priorytet: Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług 

i procesów w administracji.
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