
Informacja o przeprowadzonych kontrolach w 2020 r. przez Wydział Kontroli w Gabinecie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego 

 
 

Kontrole przeprowadzone w jednostkach służb statystyki publicznej 
 
 
 

I. Kontrola wycinkowa  
 
Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Gdańsku. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości oraz terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszarów: 
gospodarowanie majątkiem jednostki, stosowanie prawa administracyjnego oraz zapewnienie  
i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.   
 
Czas trwania kontroli: od dnia 14 stycznia do dnia 12 lutego 2020 r. 
 
Prezes GUS polecił Dyrektorowi Urzędu zintensyfikować nadzór służbowy oraz wyeliminować uchybienia  
z obszarów: gospodarowanie majątkiem jednostki, stosowanie prawa administracyjnego oraz zapewnienie  
i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.   
 
Dyrektor Urzędu poinformował Prezesa GUS o podjętych działaniach oraz sposobie zrealizowania zaleceń 
pokontrolnych. 
 
 
II. Kontrola wycinkowa  
 
Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości oraz terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszarów: pozostałe 
zadania statutowe, zakupy towarów i usług oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa 
przetwarzanych informacji.   
 
Czas trwania kontroli: od dnia 16 stycznia do dnia 5 lutego 2020 r. 
 
Prezes GUS polecił Dyrektorowi Urzędu wyeliminować uchybienia z obszarów: pozostałe zadania statutowe 
zakupy towarów i usług oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przetwarzanych 
informacji. 
 
Dyrektor Urzędu poinformował Prezesa GUS o podjętych działaniach oraz sposobie zrealizowania zaleceń 
pokontrolnych. 
 
 
III. Kontrola wycinkowa  
 
Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Poznaniu. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości oraz terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszarów: pozostałe 
zadania statutowe, stosowanie prawa administracyjnego oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur 
bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Czas trwania kontroli: od dnia 16 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r. 
 
Prezes GUS polecił Dyrektorowi Urzędu zintensyfikować nadzór służbowy oraz wyeliminować uchybienia  
z obszarów: pozostałe zadania statutowe, stosowanie prawa administracyjnego oraz zapewnienie  
i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Dyrektor Urzędu poinformował Prezesa GUS o podjętych działaniach oraz sposobie zrealizowania zaleceń 
pokontrolnych. 



2 

 

IV. Kontrola wycinkowa 
 
Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Olsztynie. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości oraz terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszarów: pozostałe 
zadania statutowe, stosowanie prawa administracyjnego oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur 
bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Czas trwania kontroli: od dnia 7 do dnia 29 maja 2020 r. 
 
Prezes GUS polecił Dyrektorowi Urzędu wzmocnić nadzór oraz wyeliminować nieprawidłowości i uchybienia 
z obszarów: pozostałe zadania statutowe, stosowanie prawa administracyjnego oraz 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: Centrum Informatyki Statystycznej. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości oraz terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszarów: zakupy 
towarów i usług oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 

Czas trwania kontroli: od dnia 26 czerwca do dnia 7 sierpnia 2020 r.  
 
Prezes GUS polecił Dyrektorowi Centrum wzmocnić nadzór oraz wyeliminować nieprawidłowości  
i uchybienia z obszarów: zakupy towarów i usług oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur 
bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 

Dyrektor Centrum poinformował Prezesa GUS o podjętych działaniach oraz sposobie zrealizowania zaleceń 
pokontrolnych. 
 
 
VI. Kontrola wycinkowa 
 
Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Krakowie. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości oraz terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszarów:  
gospodarowanie majątkiem jednostki, sprawozdawczość oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur 
bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Czas trwania kontroli: od dnia 2 lipca do dnia 14 sierpnia 2020 r. 
 
Prezes GUS polecił Dyrektorowi Urzędu zintensyfikować nadzór służbowy oraz wyeliminować 
nieprawidłowości i uchybienia z obszarów: gospodarowanie majątkiem jednostki, sprawozdawczość  
oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Dyrektor Urzędu poinformował Prezesa GUS o podjętych działaniach oraz sposobie zrealizowania zaleceń 
pokontrolnych. 
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VII. Kontrola wycinkowa  
 
Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Kielcach. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości oraz terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszarów: 
ewidencja księgowa, gospodarowanie majątkiem jednostki oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur 
bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Czas trwania kontroli: od dnia 29 lipca do dnia 9 września 2020 r.  
 
W związku z pozytywną oceną realizacji zadań zbadanych obszarów, zaleceń pokontrolnych  
nie sformułowano. 
 
 
VIII. Kontrola wycinkowa 
 
Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Lublinie. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości oraz terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszarów: inne 
prawne aspekty działania, zakupy towarów i usług oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur 
bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Czas trwania kontroli: od dnia 7 sierpnia do dnia 9 października 2020 r.  
 
Prezes GUS polecił Dyrektorowi Urzędu wzmocnić nadzór oraz wyeliminować nieprawidłowości  
i uchybienia z obszarów: zakupy towarów i usług oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur 
bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Dyrektor Urzędu poinformował Prezesa GUS o podjętych działaniach oraz sposobie zrealizowania zaleceń 
pokontrolnych. 
 
 
IX. Kontrola wycinkowa 
 
Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości oraz terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszarów: inne 
prawne aspekty działania, sprawozdawczość oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa 
przetwarzanych informacji. 
 
Czas trwania kontroli: od dnia 22 grudnia 2020 r. do dnia 8 lutego 2021 r.  
 
Prezes GUS polecił Dyrektorowi Urzędu aktualizację wewnętrznych aktów normatywnych z obszaru 
zapewnienie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Dyrektor Urzędu poinformuje Prezesa GUS o podjętych działaniach oraz sposobie zrealizowania zaleceń 
pokontrolnych, w terminie do dnia 8 kwietnia 2021 r.  
 
 
X. Kontrola pozaplanowa (wycinkowa) 
 
Jednostka kontrolowana: Centrum Informatyki Statystycznej. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości realizacji wybranych zagadnień z obszaru zakupy towarów i usług. 
 
Czas trwania kontroli: od dnia 11 do dnia 18 września 2020 r.  

 
Prezes GUS polecił Dyrektorowi Centrum wzmocnić nadzór oraz wyeliminować nieprawidłowości  
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i uchybienia z obszaru zakupy towarów i usług. 
 
Dyrektor Centrum poinformował Prezesa GUS o podjętych działaniach oraz sposobie zrealizowania zaleceń 
pokontrolnych. 
 
 


