Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w ZMPSiŚ S.A. w 2018 r.
Nazwa organu
przeprowadzającego kontrolę
1.

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Delegatura w Szczecinie

2.

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych

3.

Urząd Morski w Szczecinie

4.

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

5.

Państwowy Graniczny Inspektor
Sanitarny w Szczecinie

Tytuł i zakres kontroli
Kontrola podejmowania i realizacji decyzji
w zakresie zawierania przez ZMPSiŚ S.A.
umów na obsługę prawna w latach
2011-2016
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania
składek na ubezpieczenia społeczne oraz
innych składek, do których pobierania
zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania
do
ubezpieczeń
społecznych
i
ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z
ubezpieczeń społecznych i wypłacania
tych świadczeń oraz dokonywania
rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość
i
terminowość
opracowywania wniosków o świadczenia
emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie
danych
dla
celów
ubezpieczeń
społecznych.
Weryfikacja obiektów portowych:
1. Huk – Snop
2. Bulk Cargo Szczecin
3. Drobnica Port Szczecin
4. Port Handlowy Świnoujście
5. Terminal Promowy Świnoujście
6. Nabrzeże Władysława IV
Przestrzeganie warunków ustalonych w
decyzjach wydanych na podstawie ustawy
Prawo wodne oraz w pozwoleniach
zintegrowanych, w zakresie:
1. wprowadzania ścieków do wód lub
do ziemi
2. poboru wody powierzchniowej
3. odprowadzania do wód – wód
opadowych lub roztopowych,
ujętych w otwarte lub zamknięte
systemy kanalizacji deszczowej
służące do odprowadzania opadów
atmosferycznych w granicach
administracyjnych miast
Pobór próbki wody – pobór próbki wody na
podstawie zgłoszenia z dnia 11.07.2018r. –
próba kontrolna

Termin przeprowadzenia
kontroli
17.10.2017 r. – 16.03.2018 r.

12.03.2018 r. – 22.03.2018 r.

08.05.2018 r.
10.05.2018 r.
15.05.2018 r.
17.05.2018 r.
22.05.2018 r.
05.06.2018 r.

24.05.2018 r.

26.07.2018 r.
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Kontrola gospodarowania wodami

6.

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

7.

Minister Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

8.

Państwowy Graniczny Inspektor
Sanitarny w Szczecinie

9.

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

10.

Państwowy Graniczny Inspektor
Sanitarny w Szczecinie

11.

Urząd Transportu Kolejowego
Oddział Terenowy w Poznaniu

Przestrzeganie warunków ustalonych
w decyzjach wydanych na podstawie ustawy
Prawo wodne oraz w pozwoleniach
zintegrowanych, w zakresie:
1. wprowadzania ścieków do wód lub
do ziemi
2. odprowadzania do wód – wód
opadowych lub roztopowych,
ujętych w otwarte lub zamknięte
systemy kanalizacji deszczowej
służące do odprowadzania opadów
atmosferycznych w granicach
administracyjnych miast
Kontrola realizacji zadań obronnych oraz
zadań na rzecz obronności państwa w
ZMPSiŚ S.A.
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 Służbie Ratowniczej
Kontrola gospodarowania wodami
Przestrzeganie warunków ustalonych
w decyzjach wydanych na podstawie Prawo
wodne oraz w pozwoleniach
zintegrowanych, w zakresie:
1. wprowadzania ścieków do wód lub
do ziemi
2. odprowadzania do wód – wód
osadowych lub roztopowych,
ujętych w otwarte lub zamknięte
systemy kanalizacji deszczowej
służące do odprowadzania opadów
atmosferycznych w granicach
administracyjnych miast
Kontrola w zakresie przestrzegania
przepisów określających warunki zdrowotne
środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania
powstawaniu chorób zawodowych i innych
chorób związanych z warunkami pracy
Nadzór nad bezpieczeństwem eksploatacji
granic kolejowych

25.06.2018 r. – 28.08.2018 r.

12.09.2018 r.

17.09.2018 r.

12.10.2018 r.

10.12.2018 r.

11.12.2018 r. –28.12.2018 r.
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