Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w ZMPSiŚ S.A. w 2020 r.
Lp.

Nazwa organu
przeprowadzającego kontrolę

1.

Zachodniopomorski
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska

2.

Państwowa Straż Pożarna

3.

Państwowy Graniczny
Inspektor Sanitarny

4.

Państwowy Graniczny
Inspektor Sanitarny

Tytuł i zakres kontroli
Przestrzeganie przepisów i decyzji
administracyjnych w zakresie ochrony
środowiska
Przeprowadzenie czynności kontrolnorozpoznawczych na terenie biologicznochemicznej oczyszczalni ścieków
w Świnoujściu przy ul. Fińskiej 5, w zakresie:
1. Kontrola przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych.
2. Rozpoznawanie warunków i możliwości
prowadzenia działań ratowniczych
przez jednostki ochrony
przeciwpożarowej.
3. Postępowanie z substancjami
kontrolowanymi, nowymi substancjami
i fluorowanymi gazami cieplarnianymi,
w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015
r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2158),
wykorzystywanymi w ochronie
przeciwpożarowej, a także systemami
ochrony przeciwpożarowej oraz
gaśnicami zawierającymi substancje
kontrolowane, nowe substancje lub
fluorowane gazy cieplarniane lub od
nich uzależnionymi.
Kontrola w zakresie przestrzegania
przepisów określających warunki zdrowotne
środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania
powstawaniu chorób zawodowych i innych
chorób związanych z warunkami pracy
w Portowej Straży Pożarnej
Kontrola w zakresie przestrzegania
przepisów określających warunki zdrowotne
środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania
powstawaniu chorób zawodowych i innych
chorób związanych z warunkami pracy w
Laboratorium Badań Środowiska
i Higieny Pracy

Termin
przeprowadzenia
kontroli
23.01.-06.03.2020 r.

02-03.03.2020 r.

09.03.2020 r.

09.03.2020 r.
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5.

Centrum Unijnych
Projektów Transportowych

6.

Urząd Morski w Szczecinie

7.

Centrum Unijnych Projektów
Transportowych

8.

Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Poznaniu

9.

Centrum Unijnych Projektów
Transportowych

Kontrola Projektu „Rozbudowa
infrastruktury portowej w południowej
części portu w Świnoujściu”
Kontrola w zakresie weryfikacji
następujących zagadnień:
− czy w Projekcie nie nastąpiły znaczące
modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1
rozporządzenia ogólnego, a więc
w szczególności czy majątek
wytworzony w wyniku realizacji
Projektu jest wykorzystywany zgodnie
z przeznaczeniem,
− czy cel Projektu został zachowany,
− czy Beneficjent wypełnia obowiązki
w zakresie informacji i promocji
Projektu,
− czy Beneficjent przechowuje we
właściwy sposób dokumentację
związaną z Projektem,
− czy nie została złamana zasada zakazu
podwójnego finansowania.
Weryfikacja obiektów portowych:
1. „Nabrzeże Władysława IV”
2. „Port Handlowy Świnoujście”
3. „Drobnica Port Szczecin”
4. „Huk – Snop”
5. „Bulk Cargo Szczecin”
Audyt finansowy Sprawozdania finansowego
za okres 01.09.2016 – 31.12.2018 r. oraz za
okres 01.01.2019 – 31.12.2019 w ramach
projektu nr 2014-EU-TMC-0641-M „SwedenPoland Sustainable Sea-Hinterland Services
"Sustainable Świnoujście - Trelleborg MoS
based on upgrading port infrastructure,
developing intermodal transport and
integrating hinterland corridors”.
Bezpieczeństwo eksploatacji bocznicy
kolejowej dla wybranej bocznicy na terenie
Szczecina

10-13.03.2020 r.

21.05.2020 r.
21.05.2020 r.
22.05.2020 r.
01.06.2020 r.
09.06.2020 r.

15.06.2020 r. –
03.07.2020 r.

17– 26.08.2020 r.
Kontrolą objęto część bocznicy ”Rejon
Przeładunków Masowych” – Nabrzeże
Katowickie
Kontrola Projektu nr POIS.07.04.00-00007/10 pn. Budowa Terminalu
Kontenerowego na Ostrowie Grabowskim
w Porcie Szczecin – etap I faza I

10.09.2020 r.

Strona 2 z 2

