
 

 

Informacja o przeprowadzonych kontrolach w 2019 r. przez Wydział Kontroli w Gabinecie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego 

 
 

Kontrole przeprowadzone w jednostkach służb statystyki publicznej 
 
 
 

 
I. Kontrola wycinkowa 
 
Jednostka kontrolowana: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości oraz terminowości realizacji wybranych zadań z obszarów: 
gospodarowanie majątkiem jednostki, zapewnienie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa 
przetwarzanych informacji oraz sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, zawartych w wystąpieniu 
pokontrolnym z kontroli problemowej z dnia 9 listopada 2015 r. 
 
Czas trwania kontroli: od dnia 23 sierpnia do dnia 31 października 2019 r.  
 
Prezes GUS polecił Dyrektorowi Centrum wzmocnić nadzór i wyeliminować nieprawidłowości w obszarach: 
gospodarowanie majątkiem jednostki, zapewnienie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa 
przetwarzanych informacji. Ponadto, Dyrektorowi Centrum polecono weryfikację wewnętrznych aktów 
normatywnych.  
 
Dyrektor Centrum poinformuje Prezesa GUS o podjętych działaniach oraz sposobie zrealizowania zaleceń 
pokontrolnych, w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. 
 
 
II. Kontrola wycinkowa  
 
Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Łodzi. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości oraz terminowości realizacji zadań z obszarów: pozostałe zadania 
statutowe oraz prace statystyczne. 
 
Czas trwania kontroli: od dnia 28 lutego do dnia 27 marca 2019 r. 
 
Prezes GUS polecił Dyrektorowi Urzędu wzmocnić nadzór oraz wyeliminować uchybienia  
z obszarów: pozostałe zadania statutowe oraz prace statystyczne. 
 
Dyrektor Urzędu poinformował Prezesa GUS o podjętych działaniach oraz sposobie zrealizowania zaleceń 
pokontrolnych. 
 
 
III. Kontrola wycinkowa 
 
Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Katowicach. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości i terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszarów: ewidencja 
księgowa oraz planowanie i gospodarowanie środkami publicznymi. 
 
Czas trwania kontroli: od dnia 27 sierpnia do dnia 17 września 2019 r. 
 
Prezes GUS nie sformułował zaleceń pokontrolnych. 
 
 
 
 



 

 

IV. Kontrola wycinkowa 
 
Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Opolu. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości oraz terminowości realizacji wybranych zadań z obszarów: planowanie 
i gospodarowanie środkami publicznymi, przestrzeganie przepisów kancelaryjno-archiwalnych  
oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 

Czas trwania kontroli: od dnia 23 października do dnia 4 grudnia 2019 r.  
 
Prezes GUS polecił Dyrektorowi Urzędu wzmocnić nadzór oraz wyeliminować nieprawidłowości  
z obszaru zapewnienie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Dyrektor Urzędu poinformował Prezesa GUS o podjętych działaniach oraz sposobie zrealizowania zaleceń 
pokontrolnych. 
 
 
V. Kontrola wycinkowa 
 
Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości i terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszarów:  
planowanie i gospodarowanie środkami publicznymi oraz przestrzeganie przepisów kancelaryjno-
archiwalnych. 
 
Czas trwania kontroli: od dnia 9 maja do dnia 31 maja 2019 r. 
 
Prezes GUS nie sformułował zaleceń pokontrolnych. 
 
 
VI. Kontrola wycinkowa 
 
Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Warszawie. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości oraz terminowości realizacji wybranych zadań z obszarów: ewidencja 
księgowa, planowanie i gospodarowanie środkami publicznymi oraz prace statystyczne. 
 
Czas trwania kontroli: od dnia 21 października do dnia 22 listopada 2019 r.  
 
Prezes GUS polecił Dyrektorowi Urzędu wzmocnić nadzór nad realizacją zadań z obszaru prace statystyczne. 
 
Dyrektor Urzędu poinformował Prezesa GUS o podjętych działaniach oraz sposobie zrealizowania zaleceń 
pokontrolnych. 
 
 
VII. Kontrola wycinkowa 
 
Jednostka kontrolowana: Zakład Wydawnictw Statystycznych. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości realizacji wybranych zadań z obszarów: gospodarowanie majątkiem 
jednostki oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Czas trwania kontroli: od dnia 13 czerwca do dnia 9 sierpnia 2019 r. 
 
Prezes GUS polecił Dyrektorowi Zakładu wzmocnić nadzór oraz wyeliminować nieprawidłowości  
z obszarów: gospodarowanie majątkiem jednostki oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur 
bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Dyrektor Zakładu poinformował Prezesa GUS o podjętych działaniach oraz sposobie zrealizowania zaleceń 
pokontrolnych. 



 

 

VIII. Kontrola sprawdzająca  
 
Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny we Wrocławiu.  
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości oraz terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszarów: 
przestrzeganie prawa pracy (w tym dyscypliny pracy) oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur 
bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Czas trwania kontroli: od dnia 10 kwietnia do dnia 5 lipca 2019 r. 
 
Prezes GUS polecił Dyrektorowi Urzędu wyeliminować nieprawidłowości i uchybienia z obszarów: 
przestrzeganie prawa pracy (w tym dyscypliny pracy) oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur 
bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Dyrektor Urzędu poinformował Prezesa GUS o podjętych działaniach oraz sposobie zrealizowania zaleceń 
pokontrolnych. 
 
 


