
 

Zarządzenie Wewn ętrzne Nr 19 
 

Dyrektora Urz ędu Morskiego w Szczecinie 
z dnia 08 lipca  2004 r. 

 
w  sprawie opłat  za  przeprowadzenie czynno ści urz ędowych zwi ązanych z wydaniem 

dokumentów ochrony dla obiektów portowych i statków  
 

 
W celu wykonania postanowień § 8 zarządzenia porządkowego Nr 5 Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru Potwierdzenia 
Zgodności Obiektu Portowego, Międzynarodowego Certyfikatu Ochrony Statku, 
Tymczasowego Międzynarodowego Certyfikatu Ochrony Statku, zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1. 
1. Ustala się taryfę opłat za przeprowadzanie czynności urzędowych związanych z 

wydaniem dokumentów ochrony dla obiektów portowych i statków.  
2.   Taryfa opłat, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. 

1. Stawki opłat za przeprowadzanie czynności urzędowych związanych z wydaniem 
dokumentów ochrony dla obiektów portowych i statków podawane są w jednostkach 
taryfowych. 

2. Wartość złotowa jednostki taryfowej stanowi równowartość 0,2 SDR - Specjalnych Praw 
Ciągnienia liczona według średniego kursu walutowego z poprzedniego tygodnia 
podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego.  

3. Wartość opłaty o której mowa w ust. 1 stanowi iloczyn stawki opłaty oraz wartości 
złotowej jednostki taryfowej. 

  
 

§ 3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie może – 
na umotywowany wniosek strony – zastosować zniżkę 50 % od wszelkich stawek określonych  
w taryfie opłat. 
 

§ 4. 
Taryfa opłat ma zastosowanie w rozliczeniach z płatnikami krajowymi  i zagranicznymi. 
 

§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
rozdzielnik A i B 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

TARYFA OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE CZYNNO ŚCI URZĘDOWYCH 
ZWIĄZANYCH Z WYDANIEM DOKUMENTÓW OCHRONY DLA OBIEKTÓW 
PORTOWYCH I STATKÓW. 

 
 

1. Opłaty za wydanie dokumentów ochrony dla obiektó w portowych. 
 

1.1. Za wydanie Potwierdzenia Zgodności Obiektu Portowego             500 j.t. 
 
1.2. Za zatwierdzenie oceny ochrony obiektu portowego              300 j.t. 

 
1.3. Za zatwierdzenie planu ochrony obiektu portowego              300 j.t. 

 
1.4. Za zatwierdzenie poprawek do oceny ochrony obiektu portowego            100 j.t.  

 
1.5. Za zatwierdzenie poprawek do planu ochrony obiektu portowego            100 j.t. 

 
1.6. Za przeprowadzenie weryfikacji w celu stwierdzenia zgodności obiektu portowego  

z zatwierdzonym planem i wymaganiami Kodeksu ISPS              500 j.t.  
 
 

2. Opłaty za wydanie dokumentów ochrony dla statków . 
 

2.1. Za wydanie Tymczasowego Międzynarodowego Certyfikatu Ochrony Statku lub  
Międzynarodowego Certyfikatu Ochrony Statku               350 j.t. 
 
2.2. Za zatwierdzenie Planu Ochrony Statku                300 j.t. 
 
2.3. Za zatwierdzenie poprawek do Planu Ochrony Statku              100 j.t.  

 
2.4. Za przeprowadzenie weryfikacji w celu stwierdzenia zgodności statku z 

zatwierdzonym planem i wymaganiami Kodeksu ISPS              500 j.t.  
 

2.5. Za wydanie Zapisu Historii Statku                 300 j.t.  
 

2.6. Zaprowadzenie poprawek do Zapisu Historii Statku              50 j.t. 
 
 
     

3. Uwagi dodatkowe. 
 

3.1. Opłata za potwierdzenie ważności dokumentu ochrony wynosi 50% wartości stawki 
określonej za wydanie dokumentu ochrony. 

 
3.2. W przypadku, gdy weryfikację pozytywną poprzedziła weryfikacja negatywna opłata 

za weryfikację i opłata za wydanie dokumentu ochrony wynosi 200% opłat 
podstawowych.  

 
3.3. W przypadku, gdy weryfikacja – z powodów niezależnych od Urzędu – zostanie w 

całości lub częściowo przeprowadzona poza godzinami pracy Urzędu Morskiego w 
Szczecinie opłaty za weryfikację i wydanie dokumentu ochrony wynoszą 130% 
opłaty podstawowej. 



 

 
3.4. Koszty przejazdów oraz pobytu inspektorów/audytorów poza siedzibą Urzędu 

Morskiego w Szczecinie, związane z przeprowadzaniem inspekcji lub audytu, ponosi 
zleceniodawca. W przypadku, gdy wartość netto tej opłaty wynosi poniżej 10 j.t., 
odstępuje się od jej pobrania. 

 
 

 
 
 


