
 1

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 14 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

 
z dnia 27 czerwca 2011 r.  

 
 
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 

Urzędowi Morskiemu w Szczecinie 
 

 
Na podstawie § 4 statutu organizacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie, stanowiącego 
załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie 
nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie (Dz. Urz. MI Nr 3, poz. 16) zarządza się, 
co następuje: 
 

§ 1 
 
W załączniku do zarządzenia wewnętrznego Nr 22 Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Szczecinie z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 
Urzędowi Morskiemu w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 „3. Organizację i zadania Urzędu Morskiego w Szczecinie określa statut organizacyjny 

Urzędu Morskiego w Szczecinie, wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 12 Ministra 
Infrastruktury z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego 
Urzędowi Morskiemu w Szczecinie (Dz. Urz. MI Nr 3, poz. 16).”. 

 
2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 „3. Przy Dyrektorze Urzędu Morskiego w Szczecinie działa Komisja Egzaminacyjna.”. 
  
3) w § 3 w ust. 1: 
 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1/ w Pionie Ogólnym: 
a) Wydział Finansowo – Księgowy, 
b) Wydział Prawno – Organizacyjny, 
c) Wydział Spraw Pracowniczych, 
d) Wydział Współpracy Międzynarodowej i Strategii, 
e) Biuro Spraw Obronnych i Żeglugi, 
f) Biuro Dyrektora Urzędu, 
g) Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością, 
h) Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 
i) Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
j) Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego, 
k) Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej, 
l) Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej.”; 

 
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2/ w Pionie Inspekcji Morskiej: 
a) Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi, 
b) Inspektorat Państwa Portu, 
c) Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego, 
d) Wydział Dokumentów Marynarzy, 
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e) Kapitanat Portu Szczecin, 
f) Kapitanat Portu Świnoujście, 
g) Kapitanat Portu Dziwnów, 
h) Kapitanat Poru Trzebież, 
i) Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej.” 

 
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3/ w Pionie Technicznym: 
a) Inspektorat Ochrony Wybrzeża, 
b) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, 
c) Wydział Techniczno – Inwestycyjny, 
d) Wydział Dróg i Budowli Morskich, 
e) Wydział Zaopatrzenia i Transportu, 
f) Wydział Administracyjno – Gospodarczy, 
g) Wydział Administracji Budynków, 
h) Wydział Technologii Informatycznych.”. 

 
4) w § 5 w ust. 2 uchyla się pkt 22. 

 
5) w § 10 w ust. 1 uchyla się pkt 16. 
 
6) w § 10 w ust. 2: 

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
  „8/ utrzymania zgodnego z wymogami stanu technicznego obiektów budowlanych, 

będących na stanie majątkowym Urzędu.”; 
b) uchyla się pkt 18. 

 
7) w § 10 w ust. 3 uchyla się pkt 13. 

 
8) w § 11: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Główny Księgowy wykonuje zadania oraz posiada uprawnienia i kompetencje 
określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240 z późn. zm.).”; 

b) w ust. 3 uchyla się pkt 10.   
 
9) w § 21:  

a) w ust. 1 uchyla się pkt 6; 
b) w ust. 4 pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16/ rozliczanie działalności ośrodka szkolno – wypoczynkowego w Pobierowie,”; 
c) w ust. 5 pkt 10 otrzymuje brzmienie:   

„10/ sprawowanie nadzoru i kontroli księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo 
Pożyczkowej,”. 
 

10)  § 24 otrzymuje brzmienie: 
 
„ § 24. WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I STRATEGII (symbol: WMS) 
 
1. Do zakresu działania Wydziału należy: 
 

1/ opiniowanie i zgłaszanie wniosków do wpływających do Urzędu projektów 
strategii odnoszących się do rozwoju kraju i regionów, rozwoju przestrzennego, 
rozwoju transportu, portów, bezpieczeństwa żeglugi i do innych sektorów lub 
dziedzin w zakresie kompetencyjnym działalności Urzędu; 
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2/ koordynowanie prac przy wdrażaniu wyznaczonych przez Dyrektora strategii 
w Urzędzie; 

3/ bieżąca współpraca z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO), Europejską 
Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) i innymi instytucjami UE, Komisją 
Helsińską (HELCOM), Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO), 
przedstawicielstwami tych organizacji w Polsce oraz komórkami ds. współpracy 
międzynarodowej ministerstwa właściwego ds. gospodarki morskiej i pozostałych 
Urzędów Morskich, administracjami morskimi innych państw; 

4/ informowanie komórek organizacyjnych Urzędu o bieżącej działalności IMO, 
HELCOM, EMSA i innych instytucji UE, ILO, a także monitorowanie nowych 
inicjatyw tych organizacji oraz przygotowywanie opracowań; 

5/ opracowywanie raportów dla IMO, HELCOM, instytucji UE i innych organizacji 
wynikających m.in. z postanowień konwencji i przepisów dyrektyw, ściśle we 
współpracy z komórkami merytorycznymi Urzędu; 

6/ prowadzenie listy pracowników Urzędu biorących udział w pracach sekcji 
Ośrodka ds. IMO działającego przy Polskim Rejestrze Statków, Komitetów 
i Podkomitetów IMO, Grup HELCOM oraz innych instytucji międzynarodowych; 

7/ uczestniczenie w wybranych tematach obrad sesji Komitetów i Podkomitetów 
IMO, w spotkaniach seminaryjnych i eksperckich EMSA, HELCOM, VASAB i ILO, 
oraz innych instytucji i organizacji; 

8/ koordynowanie i przygotowywanie stanowiska Urzędu w wybranych 
zagadnieniach związanych z działalnością IMO, HELCOM, i instytucjami UE oraz 
uczestniczenie w przygotowywaniu stanowiska strony polskiej w sprawach 
wynikających z członkowstwa Rzeczypospolitej Polskiej w IMO, HELCOM, UE; 

9/ przygotowywanie opracowań na temat obowiązujących procedur w Unii 
Europejskiej związanych z administracją, transportem i gospodarką morską; 

10/ opiniowanie projektów aktów normatywnych mających na celu implementację 
przepisów unijnych; 

11/ prowadzenie serwisu informacyjnego w intranecie UMS zawierającego akty 
prawne UE, IMO, HELCOM, ILO zgodnie z wymogami ISO, materiały na 
spotkania ww. instytucji, sprawozdania, newslettery, itp.; 

12/ wsparcie merytoryczne i organizacyjne pobytu delegacji zagranicznych i spotkań 
międzynarodowych organizowanych przez UMS, przygotowywanie materiałów, 
prezentacji itp.; 

13/ pozyskiwanie informacji o dostępnych środkach unijnych możliwych do 
wykorzystania przez Urząd; 

14/ współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie oceny możliwości 
finansowania realizacji zadań Urzędu poprzez uczestniczenie w projektach 
współfinansowanych ze środków UE; 

15/ redagowanie serwisu intranetowego dot. pozyskiwanych i możliwych do 
pozyskania funduszy unijnych; 

16/ prowadzenie leżących w obszarze kompetencji Wydziału nieinwestycyjnych 
projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej;  

17/ kompletne zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne wyznaczonymi 
projektami; 

18/ wykonywanie zadań wynikających z Wytycznych Programów Operacyjnych, 
z których finansowane są projekty realizowane przez Wydział; 

19/ opracowywanie zbiorczych sprawozdań z realizacji projektów unijnych 
prowadzonych przez Urząd. 

 
 

2. W skład Wydziału wchodzą: 
- Naczelnik Wydziału, 
- Zastępca Naczelnika Wydziału, 
- Stanowisko ds. Współpracy Międzynarodowej (symbol: WMS – I), 
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- Stanowisko ds. Funduszy Unijnych (symbol: WMS – II), 
- Stanowisko pracy.  

 
 

11) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 „2. W skład Biura Spraw Obronnych Żeglugi wchodzą: 

- Kierownik Biura Spraw Obronnych Żeglugi, 
- Zespół ds. Operacyjnych (symbol: BSOŻ – I), 
- Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego (symbol: BSOŻ – II).”. 
 
  

12) w § 28: 
a) tytuł otrzymuje brzmienie: „ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

(symbol: BHP)”; 
b) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Do zadań Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

należą sprawy:”; 
c) w ust. 1 uchyla się pkt 20), 21), 22) i 23); 
d) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W skład Zespołu wchodzą: 
– Stanowiska ds. BHP.”. 

 
13)  § 29 otrzymuje brzmienie:  
 

„§ 29. STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (symbol: AW) 

1. Do zadań Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy ogół działań obejmujących: 
1/ systematyczną, niezależną i obiektywną ocenę kontroli zarządczej w Urzędzie 

Morskim w Szczecinie, której celem jest wspieranie Dyrektora Urzędu w realizacji 
celów i zadań; 

2/ czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie 
funkcjonowania Urzędu. 

 
2. W szczególności do zakresu działania Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy: 

1/ przygotowywanie do końca roku w porozumieniu z Dyrektorem Urzędu rocznych 
planów audytu wewnętrznego z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka; 

2/ przeprowadzanie zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego zadań 
audytowych, tj.: 
a) zadań zapewniających podejmowanych w celu dostarczenia Dyrektorowi 

Urzędu obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności 
i efektywności kontroli zarządczej; 

b) czynności doradczych, tj. działań podejmowanych przez audytora 
wewnętrznego, w porozumieniu z Dyrektorem Urzędu mających na celu 
usprawnienie funkcjonowania Urzędu; 

3/ w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie audytów wewnętrznych poza 
planem, na wniosek Dyrektora Urzędu lub z własnej inicjatywy; 

4/ przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych zgodnie z założeniami lub 
programem Ministerstwa Finansów, Prezesa Rady Ministrów, Generalnego 
Inspektora Kontroli Skarbowej; 

5/ sporządzanie do końca stycznia każdego roku sprawozdania z wykonania planu 
audytu za rok poprzedni;  

6/ przeprowadzanie czynności sprawdzających poprzez ocenę działań Urzędu, 
podjętych w celu realizacji zaleceń;  

7/ sporządzanie i przesyłanie informacji o przeprowadzonych audytach 
wewnętrznych i innych informacji na podstawie Ustawy o finansach publicznych; 
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8/ współdziałanie i współpraca z kierownictwem Urzędu na wszystkich szczeblach 
zarządzania; 

9/ prowadzenie „stałych” i „bieżących” akt audytu wewnętrznego; 
10/ stałe doskonalenie technik i procedur audytu wewnętrznego; 
11/ współdziałanie w razie potrzeby z audytorami/kontrolerami  zewnętrznymi  

w zakresie wykonywania swoich zadań; 
12/ stosowanie i upowszechnianie standardów audytu wewnętrznego w Urzędzie.”. 

 
14) w § 30: 

a) tytuł otrzymuje brzmienie: „STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 
(symbol: KW)”; 

b) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Do zakresu działania Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej należy kontrolowanie 
pod względem legalności, gospodarności i celowości działalności komórek 
organizacyjnych Urzędu oraz Komisji Egzaminacyjnej przy Dyrektorze Urzędu 
Morskiego w Szczecinie.”; 

c) w ust. 2 wyrażenie „Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej” 
zastępuje się wyrażeniem „Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej”; 

d) uchyla się ust. 3. 
 

15) po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu: 
 

„§ 30a. STANOWISKO DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ (symbol: KZ) 
 
1. Do zakresu działania Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej należy koordynowanie 

ogółu działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań Urzędu 
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

2. W szczególności do zakresu działania Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej należy: 
1/ zapewnianie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli 

zarządczej w Urzędzie; 
2/ sporządzanie dla Dyrektora Urzędu propozycji planu działalności Urzędu 

z uwzględnieniem propozycji zawartych w planach złożonych przez kierowników 
komórek organizacyjnych; 

3/ przygotowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla 
Dyrektora Urzędu; 

4/ koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli 
zarządczej; 

5/ bieżące informowanie Dyrektora Urzędu o stanie kontroli zarządczej 
w Urzędzie; 

6/ opracowywanie sprawozdań o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie na 
potrzeby instytucji zewnętrznych; 

7/ koordynowanie przebiegu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej 
w Urzędzie; 

8/ przekazywanie Dyrektorowi Urzędu wyników samooceny oraz propozycji 
usprawnień systemu kontroli zarządczej; 

9/ prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu procedur kontroli zarządczej 
w Urzędzie; 

10/  koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem 
w Urzędzie i dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem; 

11/  podejmowanie działań mających na celu zapewnienie zgodności systemu 
kontroli zarządczej z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością; 

12/ współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu oraz doradztwo 
w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. 

 
16) § 31 otrzymuje brzmienie:   
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„§ 31. INSPEKTORAT BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (symbol: BŻ) 
 
1. Do zakresu działania Inspektoratu Bezpieczeństwa Żeglugi należą sprawy: 

1/ nadzór nad stanem bezpieczeństwa polskich statków morskich oraz ich 
wyposażeniem oraz statków bandery obcej na zlecenie administracji tej 
bandery; 

2/ przeprowadzanie inspekcji państwa bandery w zakresie bezpieczeństwa żeglugi  
i warunków pracy załóg statków morskich oraz wystawianie związanych z tym 
Dokumentów okrętowych oraz statków bandery obcej na zlecenie administracji 
tej bandery; 

3/ przeprowadzanie inspekcji państwa bandery w zakresie ochrony środowiska 
morskiego i wydawanie związanych z tym Dokumentów okrętowych oraz 
statków bandery obcej na zlecenie administracji tej bandery; 

4/ przeprowadzanie procedury weryfikacyjnej i wydawanie certyfikatów 
ubezpieczenia w sprawie  odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane 
zanieczyszczeniami olejami; 

5/ przeprowadzanie audytów w zakresie Międzynarodowego kodeksu zarządzania 
Bezpieczeństwem (Kodeks ISM) na statkach i w siedzibie armatora i wydawanie 
związanych z tym Dokumentów kodeksu ISM; 

6/ przeprowadzanie inspekcji statków państwa Bandery w zakresie ochrony 
statków i wydawanie związanych z tym Dokumentów ochrony statków; 

7/ analiza wyników inspekcji okrętowych oraz egzekwowanie poleceń 
poinspekcyjnych; 

8/ sprawowanie nadzoru rynku nad wyposażeniem morskim oraz rekreacyjnymi 
jednostkami pływającymi; 

9/ ustalanie niezbędnego pod względem ilości i kwalifikacji składu załogi  statków 
bandery polskiej oraz nadzór nad obsadzaniem statków odpowiednio 
wykwalifikowana załogą; 

10/ opiniowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi; 
11/ prowadzenie rejestru statków morskich zwolnionych od obowiązkowego wpisu 

do Rejestru Okrętowego albo Rejestru Jachtów oraz wydawanie dla nich 
dokumentów rejestracyjnych; 

12/ zatwierdzanie nazw statków morskich; 
13/ nadzór nad stacjami atestacji, w tym przeprowadzanie audytów stacji atestacji 

oraz wydawanie odpowiednich certyfikatów uznania dla stacji; 
14/ zatwierdzanie planów ochrony przeciwpożarowej, rozmieszczenia środków 

ratunkowych i ochrony statku, rozkładów alarmowych na statkach pasażerskie; 
15/ sprawowanie nadzoru nad towarzystwami klasyfikacyjnymi i monitorowanie 

działalności uznanych przez polską administrację morską instytucji 
klasyfikacyjnych; 

16/ współpraca z krajowym ośrodkiem ds. IMO oraz udział w pracach krajowych 
sekcji IMO; 

17/ współpraca z organami administracji publicznej i samorządowej w sprawach 
bezpieczeństwa żeglugi; 

18/ prowadzenie obsługi organizacyjno – administracyjnej Komisji Egzaminacyjnej 
działającej przy Dyrektorze Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

 
2. W skład Inspektoratu wchodzą: 

– Główny Inspektor, 
– Zastępca Głównego Inspektora, 
– Zespół Inspekcji i Dokumentów Okrętowych (symbol: BŻ-I), 
– Zespół Inspekcji i Dokumentów Okrętowych– filia w Świnoujściu (symbol: BŻ-II), 
– Zespół Nadzoru Rynku (symbol: BŻ-III), 
– Sekretariat Komisji Egzaminacyjnej. 
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3. Do zadań Głównego Inspektora należy nadzór organizacyjny i merytoryczny 

w zakresie realizacji zadań wymienionych w ust. 1 od pkt 1 do pkt 17. 
 
4. Do zadań Zespołu Inspekcji i Dokumentów Okrętowych należy: 

1/ przeprowadzanie inspekcji statków morskich w zakresie bezpieczeństwa 
żeglugi i życia na morzu, ochrony środowiska morskiego oraz warunków pracy 
na statkach morskich; 

2/ analizowanie wyników inspekcji, wykonywanie okresowych opracowań 
i raportów oraz kontrola wykonania poleceń poinspekcyjnych; 

3/ kontrola wyposażenia morskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi wyposażenia morskiego; 

4/ przekazywanie do Zespołu Nadzoru Rynku stwierdzonych niezgodności 
w wyposażeniu morskim na statkach morskich; 

5/ zatwierdzanie planów ochrony przeciwpożarowej, rozmieszczenia środków 
ratunkowych i ochrony statku dla statków morskich, oraz rozkładów alarmowych 
dla statków pasażerskich; 

6/ wystawianie dokumentów bezpieczeństwa morskim statkom; 
7/ prowadzenie i przechowywanie akt statków, dla których wystawia się 

dokumenty bezpieczeństwa; 
8/ przeprowadzanie inspekcji doraźnych statków śródlądowych uprawiających 

żeglugę na wodach morskich; 
9/ wydawanie dokumentów bezpieczeństwa na jednorazową podróż na żeglugę 

krajową dla statków śródlądowych; 
10/ analiza przepisów krajowych i międzynarodowych i aktualizowanie wymagań 

inspekcyjnych; 
11/ wnioskowanie o opracowanie nowych aktów prawnych lub korektę istniejących; 
12/ wnioskowanie o wydanie i opiniowanie aktów prawa miejscowego; 
13/ naliczanie opłat i wystawianie faktur, nakazów płatniczych i rachunków za 

czynności wykonywane przez Inspektorat; 
14/ prowadzenie rejestru statków morskich, zwolnionych od obowiązkowego wpisu 

do rejestru okrętowego albo polskiego rejestru jachtów oraz wydawanie 
dokumentów rejestracyjnych; 

15/ wydawanie certyfikatów ubezpieczenia w sprawie odpowiedzialności cywilnej za 
szkody spowodowane zanieczyszczeniami olejowymi; 

16/ przeprowadzanie audytów i wydawanie certyfikatów uznania stacjom atestacji; 
17/ przeprowadzanie audytów na zgodność z kodeksem bezpiecznego zarządzania 

(ISM) i ochrony statku (ISPS); 
18/ przeprowadzanie kontroli wyposażenia statków morskich w urządzenia 

zabezpieczające środowisko morskie przed zanieczyszczeniami przy okazji 
innych inspekcji; 

19/ przeprowadzanie kontroli dokumentów statkowych związanych z ochroną 
środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków przy okazji innych 
inspekcji; 

20/ przekazywanie do Inspektoratu Ochrony Środowiska Morskiego informacji na 
temat niezgodności z wymaganiami w zakresie wyposażenia technicznego lub 
dokumentacji statku związanych z ochroną środowiska morskiego; 

21/ opiniowanie pism armatorów; 
22/ zatwierdzanie nazw statków; 
23/ współpraca z towarzystwami kwalifikacyjnymi oraz innymi instytucjami 

krajowymi i zagranicznymi w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem 
statków i ludzi; 

24/ wykonywanie okresowych opracowań oraz raportów dotyczących 
przeprowadzonych inspekcji ze szczególnym uwzględnieniem zatrzymań 
statków. 
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5. Do zadań Zespół Inspekcji i Dokumentów Okrętowych – filia w Świnoujściu należą 

sprawy wymienione w ust. 4 w odniesieniu do obszaru przypadającego właściwości 
terytorialnej filii z wyjątkiem pkt 14, 17 i 22. 

 
6. Do zadań Zespołu Nadzoru Rynku należą sprawy: 

1/ nadzoru rynku w zakresie producentów i dostawców wyposażenia morskiego; 
2/ kontrola spełniania przez wyroby oraz rekreacyjne jednostki pływające 

zasadniczych wymagań; 
3/ prowadzenie postępowań, w tym wnioskowanych przez inspektorów BŻ-I, BŻ-II, 

PSC w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych 
z zasadniczymi wymaganiami; 

4/ współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi 
inspekcjami systemu kontroli wyrobów wprowadzanych do obrotu. 

 
7. Do zadań Sekretariatu Komisji Egzaminacyjnej należą sprawy z zakresu: 

1/ prowadzenie obsługi organizacyjno – administracyjnej Komisji Egzaminacyjnej; 
2/ aktualizowanie oraz zapoznawanie członków Komisji Egzaminacyjnej 

z „Regulaminem pracy Komisji Egzaminacyjnej”; 
3/ sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej; 
4/ wykonywanie innych poleceń Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.”. 
 
 

17) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu: 
 

„§ 31a. INSPEKTORAT PAŃSTWA PORTU (symbol: PSC) 
 
1. Do zakresu działania Inspektoratu Państwa Portu należy realizacja oraz wdrażanie 

postanowień i zaleceń Memorandum Paryskiego (MOU) oraz Dyrektyw Unii 
Europejskiej w sprawie kontroli Państwa Portu, w tym w szczególności: 
1/ przeprowadzanie kontroli Państwa Portu w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, 

w tym: 
a) kontrola dokumentów statkowych, 
b) kontrola kwalifikacji i składu załóg , 
c) kontrola stanu bezpieczeństwa w zakresie budowy  statku, jego stałych 

urządzeń i  wyposażenia, 
d) przeprowadzanie alarmów ćwiczebnych załóg w zakresie obsługi 

mechanizmów, urządzeń i wyposażenia statku, 
e) analiza wyników kontroli statku oraz egzekwowanie poleceń pokontrolnych, 

z wykorzystaniem bazy danych systemu „THETIS”, 
2/ sporządzanie raportów z wykonywanych inspekcji, przekazywanie wyników 

inspekcji do bazy danych systemu „THETIS” oraz stosownie powiadamianie 
państwa bandery, towarzystwa kwalifikacyjnego, uznanej organizacji, a także 
PSC następnego portu przeznaczenia o wyniku inspekcji; 

3/ współpraca z administracjami państwa bandery państw członkowskich 
Memorandum Paryskiego w zakresie prowadzącym do zharmonizowania 
działań; 

4/ monitorowanie statków obcych bander zawijających do polskich portów; 
5/ udział na zasadach eksperckich w postępowaniach wyjaśniających w sprawach 

naruszeń przepisów w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i zanieczyszczenia 
środowiska morskiego; 

6/ udział na zasadach eksperckich w postępowaniach wyjaśniających w sprawach 
dotyczących wypadków morskich; 

7/ naliczanie opłat za ponowne kontrole po zatrzymaniu statku; 



 9

8/ prowadzenie szkoleń dla oficerów PSC oraz FSC w zakresie procedur kontroli 
statków; 

9/ współpraca z towarzystwami klasyfikacyjnymi oraz innymi instytucjami 
krajowymi w zakresie działania Inspektoratu; 

10/ opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących 
bezpieczeństwa żeglugi statków i życia ludzi na morzu; 

11/ współpraca z krajowym Ośrodkiem ds. IMO oraz udział w pracach krajowych 
sekcji IMO; 

12/ współpraca z izbami morskimi, Strażą Graniczą i Marynarką Wojenną, 
w zakresie działania Inspektoratu. 

 
3. W skład Inspektoratu wchodzą: 

- Główny Inspektor,  
- Zespół Inspekcji Państwa Portu w Szczecinie (symbol: PSC - I), 
- Zespół Inspekcji Państwa Portu w Świnoujściu (symbol: PSC - II).”. 

 
  
18) w § 32 w ust. 1 po pkt 31 dodaje się pkt 32 i pkt 33 w brzmieniu: 

„32/udostępniania informacji z zakresu merytorycznych zadań Inspektoratu 
niezbędnych do sporządzenia profilu wody w kąpielisku; 

33/ przygotowywanie stanowiska dla Dyrektora Urzędu oraz udostępniania informacji 
z zakresu merytorycznych zadań Inspektoratu, do których Urząd jest zobligowany 
ustawowo.”. 

 
 
 
19) w § 35  w ust. 1 po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu: 

„21a/ przygotowywanie stanowiska urzędu w zakresie opiniowania projektów uchwał 
gmin w sprawie wykazu kąpielisk, w porozumieniu z innymi komórkami 
organizacyjnymi, w szczególności z Inspektoratem Ochrony Wybrzeża i Inspektoratem 
Ochrony Środowiska Morskiego;”. 

. 
20) w § 36:  

a) w ust. 2 w tiret piąte otrzymuje brzmienie: 
„- Zespół ds. Nabrzeży (symbol: KPe-II): 

• st. oficer/oficer ds. nabrzeży, 
• st. bosmani/bosmani portu, 
• Bosmanat Portu Międzyzdroje (symbol: BMZ).”; 

b) w ust. 3 po pkt 5 stawia się przecinek i dodaje pkt 6 w brzmieniu: 
„6/ Morski Port Rybacki w Lubiniu, Morski Port Rybacki w Wapnicy, Morski Port 
Rybacki w Przytorze, Morski Port Rybacki w Świnoujściu-Karsiborze oraz Morską 
Przystań Rybacką w Międzyzdrojach i Morską Przystań Pasażerską 
w Międzyzdrojach.”; 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 
„5a. Do zadań Bosmanatu Portu w Międzyzdrojach należy: 

  
1/ naliczanie i pobieranie opłat portowych w portach i przystaniach 

wymienionych w ust. 3 pkt 6; 
2/ sporządzanie umów na wywóz odpadów stałych i wód zaolejonych z portów 

i przystani wymienionych w ust. 3 pkt 6;  
3/ sporządzanie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania 

portowych urządzeń odbiorczych w portach i przystaniach wymienionych w 
ust. 3 pkt 6; 

4/ kontrola i egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w 
portach i przystaniach wymienionych w ust. 3 pkt 6.”. 
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21)   w § 37 w ust. 1 po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu: 
”24a/ przygotowywanie stanowiska urzędu w zakresie opiniowania projektów uchwał 
gmin w sprawie wykazu kąpielisk w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi, 
w szczególności z Inspektoratem Ochrony Wybrzeża i Inspektoratem Ochrony 
Środowiska Morskiego;”. 
 
 

22) w § 37a  w ust. 1 po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu: 
„23a/ przygotowywanie stanowiska urzędu w zakresie opiniowania projektów uchwał 
gmin w sprawie wykazu kąpielisk w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi, 
w szczególności z Inspektoratem Ochrony Wybrzeża i Inspektoratem Ochrony 
Środowiska Morskiego;”. 
 
 

23) po § 37a dodaje się § 37b w brzmieniu: 
 

„§ 37b. STANOWISKO DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (symbol: P.POŻ) 
 
Do zakresu działania Stanowiska ds. Ochrony Przeciwpożarowej należy nadzór nad 
zabezpieczeniem przeciwpożarowym w polskich obszarach morskich oraz morskich 
portach i przystaniach należących do właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Szczecinie, w tym w szczególności: 
 
1/ kreowanie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, podnoszących 

bezpieczeństwo pożarowe w obszarze terytorialnej właściwości Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Szczecinie; 

2/ przeprowadzanie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w polskich 
obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach należących do 
właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie; 

3/ przeprowadzanie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, 
obiektów budowlanych i terenów oraz jednostek pływających Urzędu Morskiego 
w Szczecinie;  

4/ dokonywanie okresowych i doraźnych kontroli wyposażenia  obiektów i jednostek 
pływających w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz chemiczne środki gaśnicze; 

5/ organizowanie i prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych pracowników Urzędu 
Morskiego w Szczecinie; 

6/ opracowywanie projektów zarządzeń i instrukcji dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Szczecinie; 

7/ współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
realizującymi w ramach swojego działania zadania z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, w tym opiniowanie wszystkich dokumentów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej w obszarze właściwości miejscowej Dyrektora Urzędu; 

8/ uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski 
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla obiektów Urzędu Morskiego 
w Szczecinie; 

9/ udział w pracach sztabu akcji ratowniczej podczas pożarów na statkach, 
w morskich portach i przystaniach, w budynkach, obiektach budowlanych i na 
terenach Urzędu Morskiego w Szczecinie, jak również podczas klęsk żywiołowych 
lub innych miejscowych zagrożeń; 

10/ udział w dochodzeniach popożarowych na obszarze należącym do właściwości 
terytorialnej Dyrektora Urzędu; 

11/ prowadzenie statystyki i ewidencji pożarów na obszarze należącym do właściwości 
terytorialnej Dyrektora Urzędu; 



 11

12/ opracowywanie sprawozdań o stanie bezpieczeństwa pożarowego, oraz 
o zagrożeniach pożarowych w podległych Dyrektorowi Urzędu Morskiego 
w Szczecinie portach i przystaniach morskich; 

13/ współpraca z Komendą Wojewódzką i Miejską Państwowej Straży Pożarnej 
w Szczecinie, Portową Służbą Ratowniczą w Szczecinie oraz z Komendą 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach, Świnoujściu, Kamieniu 
Pomorskim, Gryficach i Goleniowie i Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.”. 

 
 

24) w § 38: 
a) w ust. 1 w pkt 3 lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g) nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zachowania się w pasie 
technicznym,”; 

b) w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zachowania 
się w pasie technicznym,”.  
 

25) § 41 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 41. WYDZIAŁ DRÓG I BUDOWLI MORSKICH (symbol: DBM). 
 
1/ Do zakresu działania Wydziału Dróg i Budowli Morskich należą sprawy: 

1/ nadzór nad stanem technicznym morskich budowli hydrotechnicznych będących 
na stanie majątkowym Urzędu, znajdujących się w granicach portów i przystani 
morskich oraz pól refulacyjnych i związanych z nimi budowli, z wyjątkiem 
budowli oznakowania nawigacyjnego, w zakresie określonym w art. 62 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 

2/ zlecanie pogłębiania torów wodnych, red i kotwicowisk oraz akwatoriów 
morskich portów i przystani z wyłączeniem portów i przystani lub ich części 
przekazanych innym jednostkom, we współpracy z Wydziałem Oznakowania 
Nawigacyjnego i właściwymi Kapitanatami Portów oraz sprawowania nadzoru 
inwestorskiego nad tymi pracami; 

3/ opracowywanie bieżących i długofalowych planów remontów i budowli obiektów 
hydrotechnicznych o których mowa w pkt 1; 

4/ wykonywanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych budowli, 
wymienionych w pkt 1; 

5/ opiniowanie i wnioskowanie w sprawach inwestycji, prac sondażowych, 
remontów kapitalnych i zmian sposobu użytkowania budowli i akwenów, 
wymienionych w pkt 1 i 2; 

6/ zgłaszanie właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym uwag 
w zakresie stanu technicznego obiektów i budowli, działania znaków 
nawigacyjnych i urządzeń sygnalizacyjnych oraz naruszania przez 
użytkowników portów wydawanych zaleceń bądź podejmowania działań 
o charakterze inwestycyjnym bez wymaganych uzgodnień; 

7/ współpraca z Kapitanatami Portów przy prowadzeniu spraw kolizji morskich, 
spowodowanych przez jednostki pływające na obiektach, wymienionych w pkt 
1; 

8/ uzgadnianie planów realizacyjnych i projektów budowlanych we współpracy 
z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Geodezji; 

9/ prowadzenie książek obiektów dla budowli hydrotechnicznych wymienionych 
w pkt 1, oraz archiwum dokumentacji technicznej tych obiektów; 

10/ współpraca z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Geodezji w zakresie 
gospodarki gruntami w portach administrowanych przez Urząd; 
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11/ sporządzanie sprawozdawczości rzeczowo-finansowej z zakresu prowadzonych 
spraw; 

12/ zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne wyznaczoną inwestycją; 
13/ zatwierdzanie i poświadczanie dokumentów potwierdzających prawidłowe 

wykonanie zakresu rzeczowego i finansowego części lub całości wyznaczonej 
inwestycji; 

14/ przygotowanie postępowań o zamówienie publiczne w zakresie wyznaczonej 
inwestycji; 

15/ monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji wyznaczonej 
inwestycji oraz zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i 
wspólnotowego; 

16/ prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w wyznaczonej inwestycji; 
17/ uczestniczenie w kontrolach realizacji umów zawartych w ramach wyznaczonej 

inwestycji i składanie wyjaśnień do informacji pokontrolnych; 
18/ współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu przy opiniowaniu 

Wytycznych i Rozporządzeń oraz innych dokumentów związanych 
z programami operacyjnymi; 

19/ wykonywanie zadań wynikających z Wytycznych i Rozporządzeń Programu 
Operacyjnego, z którego finansowana jest wyznaczona inwestycja; 

20/ opracowywanie sprawozdań do instytucji uczestniczących w systemie realizacji 
programu operacyjnego w ramach którego realizowana jest wyznaczona 
inwestycja. 

 
2/ W skład Wydziału wchodzą: 

– Naczelnik Wydziału, 
– Zastępca Naczelnika Wydziału, 
– Zespół ds. hydrotechnicznych (symbol: DBM-I), 
– Stanowisko ds. pogłębiarskich i utrzymania pól refulacyjnych (symbol: DBM-II), 
– Stanowisko ds. administracji budowli hydrotechnicznych (symbol: DBM-III), 
– Zespół ds. Inwestycji Unijnych – Przebudowa falochronu wschodniego 

w Świnoujściu (symbol: ZIU – I), 
– Zespół ds. Inwestycji Unijnych - Modernizacja toru wodnego Świnoujście-

Szczecin (Kanał Piastowski-Mieliński)-etap II, strona wschodnia i zachodnia 
(symbol: ZIU – II).  

 
3/ Do zadań Naczelnika Wydziału należy nadzór organizacyjny i merytoryczny nad 

komórkami wymienionymi w ust. 2 z wyjątkiem tiret szóste i siódme, nad którymi 
nadzór sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Technicznych. 

 
4/ Do zadań Zespołu ds. Inwestycji Unijnych (symbol: ZIU – I) należą sprawy 

wymienione w ust. 1 w pkt. 12 do pkt. 20 w zakresie realizacji projektu pn. 
„Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu”. 

 
5/ Do zadań Zespołu ds. Inwestycji Unijnych (symbol: ZIU – II) należą sprawy 

wymienione w ust. 1 w pkt. 12 do pkt. 20 w zakresie realizacji projektu pn. 
„Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin (Kanał Piastowski-Mieliński) -
etap II, strona wschodnia i zachodnia.”. 

 
 

26) § 43 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 43. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPDARCZY (symbol: AG) 
 
1. Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należą sprawy: 



 13

1/ planowanie zakupu mebli i wyposażenia biurowego i nadzór nad realizacją 
zakupów w tym zakresie; 

2/ znakowanie składników majątkowych objętych ewidencją majątkową z wyjątkiem 
sprzętu komputerowego; 

3/ wykonywanie drobnych napraw (stolarskich, mechanicznych, itp.) i usług 
(przeprowadzki); 

4/ zawieranie umów na wykonywanie napraw i konserwację sprzętu biurowego;  
5/ utrzymywanie czystości i porządku w budynkach oraz wokół budynków: Czerwony 

Ratusz, Kapitanat Portu Szczecin, Kapitanat Portu Świnoujście i Punkt 
Obserwacyjny w Świnoujściu;  

6/ zawieranie umów na dostawę wody, odprowadzenie ścieków oraz wywóz 
nieczystości stałych z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Urzędu, 
z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych budynkami: Czerwonego Ratusza, 
Kapitanatu Portu Szczecin, Kapitanatu Portu Świnoujście, Latarni Morskiej 
w Świnoujściu i Latarni Morskiej w Niechorzu; 

7/ regulowanie należności z tytułu dostaw wody, odprowadzenia ścieków oraz wywozu 
nieczystości stałych z nieruchomości o których mowa w pkt 6;  

8/ zlecanie konserwacji i przeglądu gaśnic p.poż.; 
9/ sporządzanie obciążeń dla abonentów (w tym najemców) za przeprowadzone 

rozmowy telefoniczne; 
10/ realizowanie potrzeb pracowników w zakresie: 

- odzieży ochronnej i roboczej, z wyjątkiem pracowników Baz Oznakowania 
Nawigacyjnego w Szczecinie i Świnoujściu, naliczanie należnego ekwiwalentu, 

- środków czystości, wyposażenia apteczek, 
- posiłków regeneracyjnych, 
- sortów mundurowych i ich rozliczania, 
- pieczątek służbowych, 
- materiałów kancelaryjno-biurowych, 
- wizytówek, kalendarzy, druków na zamówienie, 
- rozliczanie rachunków za okulary korygujące wzrok, zalecone przez lekarza 

pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi; 
11/ określanie potrzeb socjalnych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS; 
12/ udział przy ustalaniu zasad podziału ZFŚS; 
13/ administrowanie pokojami socjalnymi (udostępnianie, zgłaszanie potrzeb 

remontowych, wyposażanie); 
14/ prowadzenie spraw dotyczących ośrodka szkolno - wypoczynkowego w Pobierowie; 
15/ organizowanie wycieczek turystycznych dla pracowników; 
16/ realizacja świadczeń socjalnych w zakresie udzielania pomocy socjalnej, 

mieszkaniowej, kulturalnej, wypoczynku; 
17/ prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków 

trwałych w użytkowaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych; 
18/ uzgadnianie z ewidencją syntetyczną Wydziału Finansowo-Księgowego salda 

analitycznego środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu 
i wartości niematerialnych i prawnych; 

19/ dokonywanie wyceny zinwentaryzowanych składników majątkowych i ustalenie 
różnic inwentaryzacyjnych; 

20/ prowadzenie ewidencji deklaracji odpowiedzialności materialnej; 
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21/ prowadzenie spraw ubezpieczeń osobowych i rzeczowych na koszt zakładu pracy 
i likwidacji szkód; 

22/ sporządzanie dokumentacji i regulowanie podatku od środków transportowych; 
23/ zapewnienie obsługi kancelaryjnej Urzędu: 

- odbiór przesyłek, 
- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, 
- prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 
- doręczanie korespondencji sekretariatom i kierownikom komórek 

organizacyjnych, 
- obsługa faxu na potrzeby Urzędu – nadawanie, odbiór i rejestracja; 

24/ prowadzenie Archiwum Zakładowego: 
- archiwizowanie dokumentów przekazanych przez komórki organizacyjne, 
- prowadzenie składnicy akt, 
- brakowanie akt, 
- udostępnianie i wypożyczanie akt, 
- przekazywanie akt do Archiwum Państwowego; 

25/ prowadzenie Małej Poligrafii: 
- wykonywanie odbitek dokumentów, 
- bindowanie dokumentów; 

26/ planowanie środków finansowych na realizację zadań przez Wydział 
i ewidencjonowanie wydatków; 

27/ sporządzanie sprawozdań statystycznych i rzeczowo-finansowych z zakresu spraw 
prowadzonych przez komórki Wydziału. 

2. W skład Wydziału wchodzą: 

- Naczelnik Wydziału, 
- Zastępca Naczelnika Wydziału, 
- Zespół ds. Gospodarczych i Świadczeń Rzeczowych (symbol: AG-I), 
- Zespół ds. Socjalnych (symbol: AG-II), 
- Zespół ds. Majątkowych (symbol: AG-III), 
- Zespół ds. Kancelarii, Archiwum Zakładowego i Małej Poligrafii (symbol:AG-IV). 

3. Do zadań Zespołu ds. Gospodarczych i Świadczeń Rzeczowych (symbol: AG-I)    
należy: 

1/ przygotowywanie preliminarzy budżetowych i nadzór nad realizacją zakupów: 
- mebli, 
- wyposażenia biurowego: kserokopiarki, aparaty telefoniczne/telefonia 

stacjonarna/faksy, urządzenia wielofunkcyjne (z wyjątkiem drukarek), 
- środków czystości na potrzeby Urzędu, 
- materiałów kancelaryjno – biurowych, 
- materiałów eksploatacyjnych do wyposażenia biurowego, 
- odzieży BHP, 
- świadczeń rzeczowych przysługujących pracownikom w postaci środków 

higieny osobistej, posiłków profilaktycznych, wody mineralnej; 
2/ znakowanie składników majątkowych objętych ewidencją majątkową z wyjątkiem 

sprzętu komputerowego; 
3/ wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (naprawy mebli 

w pomieszczeniach biurowych, wymiany i naprawy zamków, z wyjątkiem zamków 
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elektrycznych i elektronicznych, drobne naprawy mechaniczne z wyjątkiem 
klimatyzatorów) i  organizowanie przeprowadzek; 

4/ nadzór nad realizacją zleceń (w tym przygotowywanie umów) na wykonywanie 
napraw i konserwację sprzętu biurowego: kserokopiarek, faksów, niszczarek, 
urządzeń wielofunkcyjnych (z wyjątkiem drukarek); 

5/ utrzymywanie czystości i porządku w budynkach oraz wokół następujących 
budynków Urzędu (w tym odśnieżanie): Czerwony Ratusz, Kapitanat Portu 
Szczecin, Kapitanat Portu Świnoujście, Punkt Obserwacyjny Świnoujście; 

6/ zawieranie umów na dostawę wody, odprowadzenie ścieków oraz wywóz 
nieczystości stałych z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Urzędu, 
z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych budynkami: Czerwonego Ratusza, 
Kapitanatu Portu Szczecin, Kapitanatu Portu Świnoujście, Latarni Morskiej 
w Świnoujściu i Latarni Morskiej w Niechorzu; 

7/ regulowanie należności z tytułu dostaw wody, odprowadzenia ścieków oraz 
wywozu nieczystości stałych z nieruchomości, o których mowa w pkt 6;  

8/ prowadzenie spraw i przygotowywanie umów na usługi konserwacji, naprawy, 
przeglądu gaśnic p.poż, hydrantów (próby ciśnieniowe) z wyłączeniem taboru 
samochodowego i taboru pływającego; 

9/ sporządzanie obciążeń dla abonentów (w tym najemców) za przeprowadzone 
rozmowy telefoniczne; 

10/ prowadzenie spraw związanych z sortami mundurowymi, w tym naliczanie 
i rozliczanie sortów mundurowych, oraz prowadzenie spraw związanych 
z zakupami dotyczącymi sortów mundurowych; 

11/ ewidencja ponoszonych wydatków, wystawianie dokumentów księgowych na 
zakupiony sprzęt, odzież, świadczenia rzeczowe; 

12/ przygotowywanie i prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w zakresie: 
- gospodarki odzieżą ochronną i roboczą oraz sprzętem BHP, z wyjątkiem Baz 

Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie i  w  Świnoujściu, w tym naliczanie 
ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej i pranie odzieży oraz rozliczanie 
pracowników zwolnionych i zmieniających stanowiska, 

- zakupu świadczeń rzeczowych przysługujących pracownikom Urzędu: środki 
higieny osobistej, herbata, woda mineralna, 

- zakupu posiłków profilaktycznych i bonów żywnościowych w okresie jesienno-
zimowym,  

- innych zakupów realizowanych ze środków finansowych Wydziału,  
- przygotowywania umów na wykonanie wizytówek, pieczątek służbowych, 

druków na zamówienie, 
- przygotowywania umów na usługi pralnicze na potrzeby sekretariatów i pokoi 

stałego dyżuru, 
- wyposażenia apteczek dla  Urzędu w tym jednostek pływających, 
- ewidencji środków czystości dla Urzędu i komórek terenowych, 
- uzgadniania z komórkami organizacyjnymi Urzędu potrzeb oraz zlecania do 

wykonania kalendarzy, 
- ewidencji i rozliczania rachunków za okulary korygujące wzrok (w tym oprawka) 

i szkła korekcyjne, zalecone przez lekarza okulistę pracownikom zatrudnionym 
na stanowiskach z monitorami ekranowymi, 
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- wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska tj. za wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza oraz wód opadowych lub roztopowych pochodzących 
z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujętych w systemy 
kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej; 

13/ zawieranie, rozwiązywanie oraz dokonywanie zmian w umowach najmu, 
dzierżawy i użyczenia lokali mieszkalnych i użytkowych oraz przyległych do nich 
gruntów niebędących w trwałym zarządzie Urzędu; 

14/ sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu spraw prowadzonych 
przez komórki Wydziału. 

4. Do zadań Zespołu ds. Socjalnych (symbol: AG-II) należy: 

1/ określanie zasad przeznaczenia środków ZFŚS i ich wydatkowania na 
poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej w oparciu o „roczny plan 
dochodów i wydatków ZFŚS”; 

2/ administrowanie pokojami gościnnymi (udostępnianie, zgłaszanie potrzeb 
remontowych, wyposażenie); 

3/ prowadzenie spraw dotyczących ośrodka szkolno - wypoczynkowego 
w Pobierowie; 

4/ prowadzenie działalności socjalnej w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 
5/ organizowanie imprez  kulturalnych i świadczeń rzeczowych na potrzeby dzieci; 
6/ organizowanie wycieczek turystycznych dla pracowników; 
7/ realizacja świadczeń socjalnych w zakresie: udzielania zapomóg bezzwrotnych, 

pomocy na cele mieszkaniowe, kulturalno-sportowe, wypoczynku rodzinnego tzw. 
”Wczasów pod gruszą”, pomocy finansowej w okresie świąt. 

5. Do zadań Zespołu ds. Majątkowych (symbol: AG-III) należy: 

1/ prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków 
trwałych w użytkowaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych; 

2/ uzgadnianie z ewidencją syntetyczną Wydziału Finansowo-Księgowego salda 
analitycznego środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu 
i wartości niematerialnych i prawnych; 

3/ rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz 
ustalanie różnic inwentaryzacyjnych; 

4/ prowadzenie ewidencji deklaracji odpowiedzialności materialnej; 
5/ prowadzenie inwentaryzacji w drodze weryfikacji gruntów, środków trwałych 

trudnodostępnych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenia środków 
trwałych trudnodostępnych i wartości niematerialnych i prawnych; 

6/ prowadzenie spraw ubezpieczeń osobowych i rzeczowych na koszt zakładu pracy 
i likwidacji szkód; 

7/ sporządzanie dokumentacji i regulowanie podatku od środków transportowych; 
8/ przygotowywanie danych dla sprawozdawczości budżetowej; 
9/ sporządzanie sprawozdań statystycznych z ruchu środków trwałych. 

6.  Do  zadań Zespołu ds. Kancelarii, Archiwum Zakładowego i Małej Poligrafii (symbol: 
AG-IV) należy: 

1/ zapewnienie obsługi kancelaryjnej Urzędu: 
- odbiór przesyłek, 
- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, 
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- prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 
- doręczanie korespondencji sekretariatom i kierownikom komórek 

organizacyjnych, 
- obsługa faxu na potrzeby Urzędu – nadawanie, odbiór i rejestracja; 

2/ prowadzenie Archiwum Zakładowego: 
- archiwizowanie dokumentów przekazanych przez komórki organizacyjne, 
- prowadzenie składnicy akt, 
- brakowanie akt, 
- udostępnianie i wypożyczanie akt, 
- przekazywanie akt do Archiwum Państwowego; 

3/ prowadzenie Małej Poligrafii: 
- wykonywanie odbitek dokumentów, 
- bindowanie dokumentów.”. 

  
27) po § 43 dodaje się § 43a w brzmieniu: 
 

„§ 43a. WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDYNKÓW (symbol: AB) 
  

1. Do zakresu działania Wydziału Administracji Budynków należą sprawy: 
1/ administrowanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami biurowymi oraz 

przyległymi do nich terenami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu wraz 
z budynkami Latarni Morskiej Niechorze i Latarni Morskiej Świnoujście, 
z wyłączeniem pozostałych budynków będących w użytkowaniu lub pod 
nadzorem Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie i w Świnoujściu, 
w tym: 
- gospodarka lokalami mieszkalnymi i biurowymi, 
- zawieranie i realizacja umów najmu, dzierżawy i użyczenia, 
- prowadzenie postępowania dotyczącego przekazywania/nabywania 

nieruchomości zabudowanymi budynkami; 
2/ prowadzenie bieżąco aktualizowanej ewidencji nieruchomości pozostających 

w trwałym zarządzie Urzędu; 
3/ prowadzenie spraw podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości 

pozostających w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: 
- sporządzanie deklaracji podatkowych, 
- regulowanie należności; 

4/ współdziałanie z Zespołem ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami przy 
przejmowaniu nieruchomości i sprawowaniu trwałego zarządu; 

5/ regulowanie opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami; 
6/ współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzonej 

gospodarki nieruchomościami;   
7/ zawieranie umów na dostawę wody, odprowadzenie ścieków oraz wywóz 

nieczystości stałych z nieruchomości zabudowanych budynkami: Czerwonego 
Ratusza, Kapitanatu Portu Szczecin, Kapitanatu Portu Świnoujście, Latarni 
Morskiej w Świnoujściu i Latarni Morskiej w Niechorzu oraz regulowanie 
należności z tego tytułu; 

8/ zabezpieczanie i dozorowanie administrowanych budynków, w tym: 
- zawieranie umów na monitorowanie i ochronę budynków,  
- zlecanie i nadzorowanie wykonywania systemów alarmowych; 
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9/ wykonywanie drobnych prac ogólnobudowlanych i konserwacyjnych, napraw 
wyposażenia technicznego budynków i usług (naprawa stolarki okiennej, 
drzwiowej, instalacji, zamków elektrycznych i elektronicznych, usuwanie awarii, 
itp. – rzemieślnicy); 

10/ sprawowanie kontroli w zakresie właściwego użytkowania budynków, 
pomieszczeń oraz przyległych terenów; 

11/ nadzór techniczno-budowlany nad utrzymaniem budynków zajmowanych przez 
Urząd wraz z budynkami LM Niechorze, LM Świnoujście, z wyjątkiem budynków 
i pomieszczeń na terenie Baz Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie 
i w Świnoujściu oraz innych będących pod nadzorem tych baz; 

12/ planowanie i realizowanie bieżących robót konserwacyjno-remontowych 
w podległych budynkach; 

13/ sporządzanie protokołów awaryjnych dla budynków; 
14/ sporządzanie umów na roboty konserwacyjno-remontowe w budynkach, 

kosztorysów, rozliczanie zleconych prac i udział w odbiorach; 
15/ współpraca z organami samorządu terytorialnego i nadzoru budowlanego 

w ramach realizowanych zadań; 
16/ wykonywanie okresowej kontroli administrowanych budynków; 
17/ prowadzenie dokumentacji technicznej podległych budynków i wyposażenia 

technicznego, w tym książek obiektu budowlanego; 
18/ zlecanie niezbędnych ekspertyz wynikających z przeglądów budynków; 
19/ prowadzenie spraw dotyczących zakupu, montażu i serwisowania urządzeń 

klimatyzacyjnych; 
20/ zapewnienie dostaw energii cieplnej do budynku Czerwonego Ratusza; 
21/ regulowanie należności za dostawę energii elektrycznej i gazu do nieruchomości 

Urzędu; 
22/ planowanie środków finansowych na realizację zadań przez poszczególne 

komórki Wydziału i ewidencjonowanie wydatków; 
23/ sporządzanie sprawozdań statystycznych i rzeczowo-finansowych z zakresu 

spraw prowadzonych przez komórki Wydziału. 

 
2. W skład Wydziału wchodzą: 

- Naczelnik Wydziału, 
- Zastępca Naczelnika Wydziału, 
- Zespół ds. Administrowania Budynkami (symbol: AB-I), 
- Zespół ds. Techniczno-Remontowych (AB-II). 

 
3. Do zadań Zespołu ds. Administrowania Budynkami (symbol: AB-I) należy: 

1/ gospodarka lokalami mieszkalnymi, pomieszczeniami biurowymi i innymi lokalami 
użytkowymi będącymi w zarządzie Urzędu oraz w kompetencji Wydziału; 

2/ przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania dotyczącego 
przekazywania/nabywania nieruchomości zabudowanymi budynkami; 

3/ prowadzenie na potrzeby podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu trwałego 
zarządu, bieżąco aktualizowanej ewidencji nieruchomości pozostających 
w trwałym zarządzie Urzędu; 
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4/ prowadzenie spraw podatku rolnego i podatku od nieruchomości, sporządzanie 
deklaracji podatkowych, regulowanie należności, utrzymywanie ścisłego kontaktu 
z gminami w sprawach podatkowych; 

5/ regulowanie opłat  z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami; 
6/ współdziałanie z Zespołem ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami przy 

przejmowaniu nieruchomości i sprawowaniu trwałego zarządu; 
7/ współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzonej 

gospodarki nieruchomościami;  
8/ zawieranie, rozwiązywanie oraz dokonywanie zmian w umowach najmu, 

dzierżawy i użyczenia lokali mieszkalnych i użytkowych oraz przyległych do nich 
gruntów będących w trwałym zarządzie Urzędu oraz wystawianie obciążeń 
z tytułu najmu i dzierżawy lokali i terenów;         

9/ ustalanie stawek czynszu za najem i dzierżawę; 
10/ sprawowanie kontroli w zakresie właściwego użytkowania budynków, 

pomieszczeń oraz przyległych terenów; 
11/ sporządzanie zestawień gruntów będących w trwałym zarządzie Urzędu dla celów 

ich zinwentaryzowania drogą weryfikacji; 
12/ prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia i dozorowania administrowanych 

budynków, w tym zawieranie umów z firmami ochroniarskimi na monitorowanie 
budynków; 

13/ zapewnienie dostaw energii cieplnej do budynku Czerwonego Ratusza; 
14/ zawieranie umów na dostawę wody, odprowadzenie ścieków oraz wywóz 

nieczystości stałych z nieruchomości zabudowanych budynkami: Czerwonego 
Ratusza, Kapitanatu Portu Szczecin, Kapitanatu Portu Świnoujście, Latarni 
Morskiej w Świnoujściu i Latarni Morskiej w Niechorzu oraz regulowanie 
należności z tego tytułu; 

15/ regulowanie należności za dostawę energii elektrycznej i gazu do nieruchomości 
będących w trwałym zarządzie Urzędu; 

16/ przygotowywanie preliminarzy budżetowych i ewidencjonowanie ponoszonych 
przez Wydział wydatków; 

17/ sporządzanie  zbiorczych  sprawozdań  statystycznych  i  rzeczowo-finansowych 
z zakresu spraw prowadzonych przez komórki Wydziału.  

 
4. Do zadań Zespołu ds. Techniczno-Remontowych  (symbol: AB-II) należy: 

1/ nadzór techniczno - budowlany nad utrzymaniem sprawności technicznej 
budynków zajmowanych przez Urząd wraz z budynkami Latarni Morskiej 
Niechorze, Latarni Morskiej Świnoujście, z wyjątkiem budynków i pomieszczeń na 
terenie BON Szczecin i Świnoujście oraz innych będących pod nadzorem baz; 

2/ sporządzanie protokołów awaryjnych dla budynków; 
3/ wykonywanie przewidzianych prawem budowlanym przeglądów w podległych 

wydziałowi budynkach; 
4/ prowadzenie dokumentacji technicznej podległych budynków i wyposażenia 

technicznego, w tym książek obiektu budowlanego (uzupełnianie wpisów 
odnośnie wykonanych prac remontowych, wydanych opinii i ekspertyz, 
przeglądów instalacji kominowych zleconych przez Wydział oraz przeglądów 
okresowych budynków); 

5/ prowadzenie spraw formalno-prawnych dotyczących zlecanych remontów 
budynków i  innych obiektów położonych na terenie administrowanych 
nieruchomości, w tym: 
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- planowanie środków na realizacje poszczególnych zadań, 
- przygotowywanie kosztorysów i opisów przedmiotu zamówienia niezbędnych do 

zlecenia zamówienia publicznego, 
- sporządzanie projektów umów na roboty i usługi oraz sprawowanie kontroli nad 

terminowością realizacji zobowiązań umownych, 
- przekazywanie placu budów, nadzór nad prowadzonymi robotami oraz udział 

w pracach odbiorowych, 
- zlecanie wykonania dokumentacji projektowej dla potrzeb realizowanych 

remontów, 
- przygotowywanie umów na opracowania projektowe, 
- odbiór dokumentacji ze sprawdzeniem kompletności i zgodności z umową lub 

zleceniem, a w szczególności kompletności opinii, uzgodnień i pozwoleń 
organów administracji architektoniczno-budowlanej; 

6/ wykonywanie drobnych prac ogólnobudowlanych i konserwacyjnych wraz 
z obsługą w tym zakresie sieci energetycznej wewnątrz budynków (siłami 
własnymi-rzemieślnicy): 
- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usterek, 
- naprawa i wymiana zamków elektrycznych i elektronicznych, 
- rozdział prac dla rzemieślników i rozliczanie z powierzonych zadań, 
- zamawianie materiałów eksploatacyjnych i rozliczanie materiałów użytych do 

prac; 
7/ zgłaszanie do serwisu wszelkich awarii i usterek urządzeń poddozorowych (wind 

w budynku Czerwonego Ratusza); 
8/ zlecanie wykonania systemów alarmowych w administrowanych budynkach; 
9/ prowadzenie spraw dotyczących zakupu, montażu i serwisowania urządzeń 

klimatyzacyjnych; 
10/ opracowywanie sprawozdawczości z działalności Zespołu.”. 

 
 
28) uchyla się § 44a;  
 
29) uchyla się § 44b;  
 
30) w § 46:  

a) w ust. 1 uchyla się pkt 7; 
b) w ust. 1 po pkt. 13 dodaje się pkt 14, 15, 16, 17 i 18 w brzmieniu: 

„14/ ogólny nadzór nad obiegiem w Urzędzie informacji o sytuacji hydrologiczno – 
meteorologicznej otrzymywanych z PSHM; 
15/ wydawanie pozwoleń na przeszukiwanie wraków statków i ich pozostałości 
w uzgodnieniu z właściwymi Kapitanatami Portów. 
16/ prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach naruszenia przepisów 
dotyczących przeszukiwania wraków statków lub ich pozostałości oraz wydawanie 
decyzji administracyjnych w tych sprawach; 
17/ koordynowanie spraw związanych z wykonywaniem nurkowań na wraki statków 
i ich pozostałości oraz prowadzenie rejestru tych nurkowań; 
18/ nadzorowanie prac podwodnych i wydobywania porzuconego mienia z morza”. 

 
 
31) w § 47: 

a) w ust. 1 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie: 
„9/ prowadzenia ewidencji i wydawania zezwoleń na wykonawstwo prac 
hydrograficznych na akwenach portowych w obrębie morskich wód wewnętrznych,  
w szczególności na wewnętrznych torach wodnych; 
10/ sporządzanie umów na prace hydrograficzne i rozliczanie wykonanych prac 
zgodnie z zawartymi umowami;”; 
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b) w ust. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 13, 14 i 15 w brzmieniu: 
„13/ prowadzenie spraw w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz 
ewidencji tych zabytków znajdujących się na polskich obszarach morskich 
należących do właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie; 
14/ koordynowanie spraw związanych z ewidencją i badaniami wraków oraz ich 
pozostałości będących we właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu; 
15/ zarządzanie systemem osłony hydrologicznej i meteorologicznej opartej na 
urządzeniach pomiarowych Urzędu Morskiego w Szczecinie”. 

 
 
32) w § 48: 

a) w ust. 1:  
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1/ prowadzenie spraw związanych z gospodarką energetyczną Urzędu,”; 
- pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7/ zapewnienie sprawności technicznej urządzeń poddozorowych oraz nadzór  
nad eksploatacją urządzeń podlegających organom Dozoru Technicznego.”; 

b) w ust. 6: 
- po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a/ zapewnienie dostaw gazu do kotłowni,”; 
- po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a/ zawieranie umów na serwisowanie urządzeń poddozorowych,”. 
 

33) w § 49: 
a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

 „3a/ zapewnienie przewodowej łączności telefonicznej w budynkach Urzędu,”; 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

” 2. W skład Wydziału wchodzą: 
– Naczelnik Wydziału, 
– Zastępca Naczelnika Wydziału, 
– Stanowisko ds. Elektroniki Morskiej, 
– Zespół Elektroniki (symbol: EŁ-I), 
– Zespół Łączności Radiowej (symbol: EŁ-II), 
– Zespół Łączności Przewodowej (symbol: EŁ-III).”; 

c) w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 
„4a/ zapewnienie przewodowej łączności telefonicznej dla Urzędu,” . 

 
34) Załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia określają strukturę organizacyjną 

Urzędu Morskiego w Szczecinie po uwzględnieniu zmian niniejszego zarządzenia. 
 

 
§ 2 

 
1. Naczelnika Wydziału Spraw Pracowniczych w Urzędzie Morskim w Szczecinie 

zobowiązuje się do dokonania odpowiednich zmian kadrowych, wynikających 
z postanowień niniejszego zarządzenia. 

2. Kierowników nowoutworzonych, bądź przeorganizowanych komórek organizacyjnych, 
zobowiązuje się w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do 
opracowania podległym pracownikom „Kart obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień”, 
zgodnych z postanowieniami niniejszego zarządzenia. 

3. Kierowników nowoutworzonych, bądź przeorganizowanych komórek organizacyjnych, 
zobowiązuje się w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do 
opracowania „opisów stanowisk pracy” w podległej komórce, zgodnie z postanowieniami 
niniejszego zarządzenia. 
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§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 roku. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


