
 

 

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

 
 

Kontrole przeprowadzone w komórkach organizacyjnych Głównego Urzędu Statystycznego 
 

 
I. Kontrola wycinkowa 
 

Komórka kontrolowana: Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów. 

Cel kontroli: ocena prawidłowości i terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszaru zapewnienie  
i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 

Czas trwania kontroli: od dnia 30 września do dnia 20 listopada 2020 r. 
 
Dyrektor Generalny GUS polecił Dyrektorowi Departamentu zintensyfikować nadzór służbowy  
oraz wyeliminować uchybienia i nieprawidłowości wybranych zadań związanych z obszarem zapewnienie  
i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Dyrektor Departamentu poinformuje Dyrektora Generalnego GUS o podjętych działaniach oraz sposobie 
zrealizowania zaleceń pokontrolnych, w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. 
 
 
II. Kontrola wycinkowa 
 
Komórka kontrolowana: Departament Handlu i Usług. 
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości i terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszarów: prace  
statystyczne oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Czas trwania kontroli: od dnia 4 do dnia 25 listopada 2020 r. 
 
Dyrektor Generalny GUS polecił Dyrektorowi Departamentu zweryfikowanie wybranych zadań związanych 
z obszarem zapewnienie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Dyrektor Departamentu poinformował Dyrektora Generalnego GUS o podjętych działaniach oraz sposobie 
zrealizowania zaleceń pokontrolnych. 
 

 
III. Kontrola wycinkowa 
 
Komórka kontrolowana: Departament Rolnictwa. 
 

Cel kontroli: ocena prawidłowości i terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszarów: prace  
statystyczne oraz zapewnienie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 

Czas trwania kontroli: od dnia 30 listopada do dnia 18 grudnia 2020 r. 
 
Dyrektor Generalny GUS polecił Dyrektorowi Departamentu zweryfikowanie wybranych zadań związanych 
z obszarem zapewnienie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. 
 
Dyrektor Departamentu poinformował Dyrektora Generalnego GUS o podjętych działaniach oraz sposobie 
zrealizowania zaleceń pokontrolnych. 
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IV. Kontrola wycinkowa 
 
Komórka kontrolowana: Biuro Organizacji i Kadr. 

Cel kontroli: ocena prawidłowości i 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 11 grudnia 2020 r. do dnia 15 stycznia 2021 r. 
 
Dyrektor Generalny GUS polecił Dyrektorowi Biura zintensyfikować nadzór służbowy nad realizacją przez 
pracowników zadań związanych z obszarem przestrzeganie prawa pracy (w tym dyscypliny pracy). 
 
Dyrektor Biura poinformował Dyrektora Generalnego GUS o podjętych działaniach oraz sposobie 
zrealizowania zaleceń pokontrolnych. 
 
 
V. Kontrola wycinkowa 
 
Komórka kontrolowana: Gabinet Prezesa.  
 
Cel kontroli: ocena prawidłowości i terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszaru przestrzeganie 
prawa pracy (w tym dyscypliny pracy). 
 
Czas trwania kontroli: od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 1 lutego 2021 r. 
 
Dyrektor Generalny GUS polecił Dyrektorowi Gabinetu zintensyfikować nadzór służbowy nad realizacją 
przez pracowników zadań związanych z obszarem przestrzeganie prawa pracy (w tym dyscypliny pracy). 
 
Dyrektor Gabinetu poinformuje Dyrektora Generalnego GUS o podjętych działaniach oraz sposobie 
zrealizowania zaleceń pokontrolnych, w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. 
 
 
 
 
 


