
Informacja o przeprowadzonych kontrolach w 2015 r. przez Wydział Kontroli  

w Gabinecie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

 

 

Kontrole przeprowadzone w jednostkach służb statystyki publicznej 

 

 

I. Kontrola problemowa 

 

Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Szczecinie 

 

Cel kontroli: ocena terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszaru: prace 

statystyczne. 

 

Czas trwania kontroli: od dnia 29 maja 2015 r. do dnia 22 czerwca 2015 r. 

 

W dniu 21 lipca 2015 r. Prezes GUS polecił Dyrektorowi Urzędu wzmocnienie nadzoru  

w obszarze: prace statystyczne. 

 

Pismem znak: USSZC-WO.091.1.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. Zastępca Dyrektora Urzędu 

poinformował Prezesa GUS, o sposobie zrealizowania zaleceń pokontrolnych. 

 

 

II. Kontrola problemowa 

 

Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Olsztynie 

 

Cel kontroli: ocena terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszarów: prace 

statystyczne oraz planowanie i gospodarowanie środkami publicznymi. 

 

Czas trwania kontroli: od dnia 28 maja 2015 r. do dnia 10 czerwca 2015 r. 

 

W dniu 24 czerwca 2015 r. Prezes GUS przekazał Dyrektorowi Urzędu Wystąpienie 

pokontrolne. 

 

 

III. Kontrola problemowa 

 

Jednostka kontrolowana: Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca 

 

Cel kontroli: ocena terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszaru: planowanie  

i gospodarowanie środkami publicznymi. 

 

Czas trwania kontroli: od dnia 7 sierpnia 2015 r. do dnia 28 sierpnia 2015 r. 

 

W dniu 22 września 2015 r. Wiceprezes GUS polecił Dyrektorowi Jednostki wzmocnienie 

nadzoru oraz wyeliminowanie nieprawidłowości i uchybień z obszaru: planowanie  

i gospodarowanie środkami publicznymi. 
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Pismem znak: CBS.DYR.-CBS.091.2015.4 z dnia 30 września 2015 r. Dyrektor Jednostki 

poinformował Prezesa GUS, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. 

 

 

IV. Kontrola problemowa 

 

Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Krakowie 

 

Cel kontroli: ocena prawidłowości i terminowości realizacji wybranych zagadnień  

z obszarów: planowanie i gospodarowanie środkami publicznymi oraz ewidencja księgowa. 

 

Czas trwania kontroli: od dnia 3 marca 2015 r. do dnia 27 marca 2015 r. 

 

W dniu 28 maja 2015 r. Prezes GUS polecił Dyrektorowi Urzędu wzmocnienie nadzoru  

oraz wyeliminowanie uchybień z obszaru: ewidencja księgowa. 

 

Pismem znak: KRK-WE.091.21.2015.1 z dnia 22 czerwca 2015 r. Dyrektor Urzędu 

poinformował Prezesa GUS, o sposobie wykonania zaleceń lub przyczynach ich 

niezrealizowania. 

 

 

V. Kontrola problemowa 

 

Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

 

Cel kontroli: ocena terminowości realizacji wybranych zagadnień z obszaru: planowanie  

i gospodarowanie środkami publicznymi. 

 

Czas trwania kontroli: od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 19 czerwca 2015 r. 

 

W dniu 29 lipca 2015 r. Wiceprezes GUS polecił Dyrektorowi Urzędu wzmocnienie nadzoru  

w obszarze: planowanie i gospodarowanie środkami publicznymi. 

 

Pismem znak: BDG-WO.091.2.2015.23 z dnia 21 sierpnia 2015 r. Dyrektor Urzędu 

poinformował Prezesa GUS, o sposobie zrealizowania zalecenia pokontrolnego. 

 

 

VI. Kontrola problemowa 

 

Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Warszawie 

 

Cel kontroli: ocena prawidłowości realizacji wybranych zagadnień z obszaru: ewidencja 

księgowa. 

 

Czas trwania kontroli: od dnia 4 sierpnia 2015 r. do dnia 24 sierpnia 2015 r. 

 

W dniu 30 września 2015 r. Prezes GUS polecił Dyrektorowi Urzędu wzmocnienie nadzoru  

i wyeliminowanie uchybień z obszaru: ewidencja księgowa. 
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Pismem znak: WAW-WO.091.1.2015 z dnia 19 października 2015 r. Dyrektor Urzędu 

poinformował Prezesa GUS, o sposobie zrealizowania zaleceń pokontrolnych. 

 

 

VII. Kontrola problemowa 

 

Jednostka kontrolowana: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance 

 

Cel kontroli: ocena prawidłowości realizacji wybranych zagadnień z obszaru: ewidencja 

księgowa. 

 

Czas trwania kontroli: od dnia 3 września 2015 r. do dnia 6 października 2015 r. 

 

W dniu 9 listopada 2015 r. Prezes GUS polecił Dyrektorowi Jednostki wprowadzenie nadzoru  

oraz wyeliminowanie nieprawidłowości i uchybień z obszaru: ewidencja księgowa. 

 

Pismami znak: L.dz. D/009/2/2016 r. z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz L.dz. D/012/2/2016  

z dnia 8 lutego 2016 r. Dyrektor Jednostki poinformował Prezesa GUS oraz Dyrektora 

Gabinetu Prezesa GUS, o sposobie i zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych  

oraz wykorzystania wniosków. 

 

 

VIII. Kontrola wycinkowa 

 

Jednostka kontrolowana: Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

Cel kontroli: ocena prawidłowości realizacji wybranych zagadnień z obszarów: zakupy 

towarów i usług oraz gospodarowanie majątkiem jednostki. 

 

Czas trwania kontroli: od dnia 16 września 2015 r. do dnia 16 października 2015 r. 

 

W dniu 12 listopada 2015 r. Prezes GUS polecił Dyrektorowi Urzędu wprowadzenie nadzoru  

w obszarze: gospodarowanie majątkiem jednostki. 

 

Pismem znak: RZE-WO.091.1.2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. Dyrektor Urzędu poinformował 

Prezesa GUS, o sposobie zrealizowania zaleceń pokontrolnych. 

 

 

IX. Kontrola wycinkowa 

 

Jednostka kontrolowana: Zakład Wydawnictw Statystycznych 

 

Cel kontroli: ocena prawidłowości realizacji wybranych zadań z obszaru: gospodarowanie 

majątkiem jednostki. 

 

Czas trwania kontroli: od dnia 7 września 2015 r. do dnia 25 września 2015 r. 

 

W dniu 19 października 2015 r. Prezes GUS polecił Dyrektorowi Jednostki wprowadzenie 

nadzoru oraz wyeliminowanie uchybień w obszarze: gospodarowanie majątkiem jednostki.  
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Pismem znak: ZWS-02.0912.1.2015.102 z dnia 2 listopada 2015 r. Dyrektor Jednostki 

poinformował Prezesa GUS, o sposobie zrealizowania zaleceń pokontrolnych. 
 


