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cERTYFTKACf A

CERTYFIKAT
Nr 1 447

B/01

1201

Ten Certyfikat nadaje się jako dowód, że system zarządzanla:
This Certificate is granted as evidence that the management system of:

URZĄD MoRsKl
w Szczecinie
Maritime Office
in Szczecin
70-207 Szczecin, Plac Stefana Batorego 4; Polska

Potand

spełnia wymagania Normy:
complies with the requirements of the Standard:

ISO 90012201 5
w zakresie:
in the scope of:
of sea navigation,

- bezpieczeństwo żeglugi.

- safety

- inspekcja statków,

-

ship inspection,

- nadzór rynku segmentu morskiego,
- nadzdr nad stacjami atestacji,

-

supervision of the maritime market of equipment segment,

-

supervision of the maritime equipment servicing station,

- nadzór nad warunkami pracy na statkach
i agencjami zatrudnienia marynazy,

- supervision of work conditions of seafarers and private

- nadzór nad prawami pasaźerów podróżujących drogą
_

morska,

wydawanie dokumentów marynarzyl

seafarers recruitment and placement services,

supervision of the rights of passangers when travelling by sea,
- issuance of seafarers' documents,
-

- nadzór nad ochroną środowiska morskiego,

-

supervision over marine environment protection,

- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu statków,

-

supervision over vessel traffic safety,

- issuance oł permis,

wydawanie zezwoleń,
- investigation of marine accidents,
dochodzeń w sprawie wypadków morskich,
- obsluga i utrzymanie dostępności oznakowania nawigacyjnego, - maintenance and ensuring availability of navigational aids,
-

- prowadzenie

- wykonanie pomiarów

morskich

- kontrola nad bezpiecznym
masowców na terminalach

załadunkiem i wyladunkiem

' hydrographic surveying
- supervision over safety loading and unloading of bulk carriers

Urząd posiada certyfikat od 12 maja 2006
Office has held a certificate since 12

th of

May 2006

oł

Szwoch

Waznośćcertyfikatu:
Expiry date:

25.02.2024

26.02.2021

AC 070
Zakres certfikacji dotyczy lokalizacji wyszczególnionych w

łączniku

This scope of cenification refers to the locations specified in the

P\HZ Certyfikacja Sp. z o.o.; 81-332 Cdynia, ul. Kołłątaja1, Polska

POLSKA IZBA HANDLU ZACRANICZNEGO
CERTYFIKACIA
Polish Chamber of Foreign Trade
Ce rtif i cation

ffit'"

CERTYFIKACIA

Załączni k do Certyfi katu
nr 1447 /2018/01
Enclosure to certificate
no.1447/2015/01
Zakres certyfi kacj i dotyczy lokal izacj

i:

This scope of certification refers to the following locations:
Urząd Morski w Szczecinie: 7o-2o7 Szczecin, Plac Stefana Batorego 4; Polska (Poland)
superuision of the rights of passangers when travelling by sea
- maintenance and ensuring availability of navigational aids

- nadzór nad prawami pasaźerów podróżujących drogą morska
- obsługa i utrzymanie

-

dosĘpnościoznakowania nawigacyjnego

oddział w Słupsku: 76_200 SlupsĘ al. Sienkiewicza 18; Polska (Poland)
- bezpieczeństwo

żeglugi

- safety of sea navigation

- inspekcja statków

- ship inspection

- nadzór nad stacjami atestacji

- supervision of the maritime equipment servicing station

- nadzór nad warunkami pracy na statkach i agencjami

- supervision of work conditions of seafarers and private seafarers

recruitment and placemenl seruices

zatrudnienia marynarzy
wydawanie dokUmentów marynarzy
- nadzór nad ochroną środowiska morskiego

- issuance of seafarers' documents

_

- superuision over marine environment protection

Kapitanat Pońu Szczecinz 71-6o3 Szczecin, ul. |ana z Kolna 9; Polska (Poland)
- bezpieczeństwo
_

żeglugi

-

nfety of

sea navigation

- ship inspection

inspekcja statków

supervision of the maritime market of equipment segment
supervision of the maritime equipment servicing station
- superuision of work conditions of seafarers and private seafarers
recruitment and placement services

- nadzór rynku segmentu morskiego
- nadzór nad staciami atestacji

-

- nadzór nad warunkami pracy na statkach i agencjami

zatrudnrenra marynaruy

- wydawanie dokumentów

-

_

- supervision over marine environment protection

marynarzy
nadzór nad ochroną środowiska morskiego

issuance of seafarers' documents

- supervision over vessel traffic safety
- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu statków
_ wydawanie zezwoleń
- issuance of permits
- investigation of marine accidents
- prowadzenie dochodzeń w sprawie wypadków morskich
_ kontrola nad bezpiecznym załadunkiem i wyladunkiem masowców na terminalach - supervision over safety loading and unloading of bulk carriers

Baza oznakowania Nawigacyinego w Szczeciniez71-727 Szczecin, ul. światowida 16c; Polska (Poland)
Baza oznakowania Nawigacyjnego w świnouiściu:72-6o2świnoujście;u!. Fińska 5; Polska (Poland)
_

wykonywanie pomiarów morskich

-

hydrographic surueyi n6

Kapitanat Pońu Świnouiście: 72-600 świnouiście,ul. Wybrzeże Władysława lV 7; Polska (Poland)
_

-

bezpieczeństwo żeglugi
inspekcja statków
wydawanie zezwoleń

dochodzeń w sprawie wypadków morskich
kontrola nad bezpiecznym załadunkiem i wyładunkiem masowców na

ship inspection

-

- prowadzenie
_

safety of sea navigation

-

supervision over marine environment protection
- issuance of permits

- nadzór nad ochroną środowiska morskiego
_

-

- investigation of marine accidents

terminalach

- supervision

over safety loading and unloading of bulk carriers

Punkt obserwacyjny świnouiście;72-6o2świnouiście,uI. Ku Morzu 1; Polska (Poland)
- nadzór nad bezpieczeństwem

ruchu statków

-

supervision over vessel traffic safeĘ

IQpitanat Pońu Trzebież: 72-o2oftzebież, uI. Pońowa 23; Polska (Poland)
Kapitanat Pońu Dziwnówz 72-42o Dziwnów, ul. Płzymorze 4; Polska (Poland)
Kapitanat Pońu Kołobrzeg: 78-1 00 Kołobrzeg ul. Morska 2; Polska (Poland)
Kapitanat Pońu Darłowo:76-153 Darłowo, ul. Zachodnia 2; Poland (Poland)
- prowadzenie

dochodzeń w sprawie wypadków morskich

- investigation of marine accidents

t?'

Szwoch

Ważnośćceńyfikatu:

/

Expiry date:

2s.o2.2024

)

AC 070

PRESIDENT

26.02.2021

P\HZ Certlikacja Sp. z o.o.; 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja1 , Polska

