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ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 19 

 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

z dnia 19 października 2007 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego  
Urzędowi Morskiemu w Szczecinie 

 
 
Na podstawie § 5 statutu organizacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie, stanowiącego 
załącznik do zarządzenia Nr 31 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 
1995 r. (Dz. Urz. MTiGM Nr 7, poz. 17, z późń. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 
W regulaminie organizacyjnym Urzędu Morskiego w Szczecinie nadanym zarządzeniem 
wewnętrznym Nr 22 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 17 listopada 2006 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) 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 ds. Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Unijnych, 
e) Biuro Spraw Obronnych śeglugi, 
f) Biuro Dyrektora Urzędu, 
g) Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością, 
h) Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 
i) Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony PrzeciwpoŜarowej, 
j) Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego,  
k) Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej.”, 

 
b) w pkt 3 uchyla się lit. d i h, 
 
c) w pkt 4 po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu: 

       
      „da) Wydział Morskich Dróg Wodnych,”; 
 
2) w § 5 w ust. 2 po pkt 14 dodaje się pkt od 14a do 14c w brzmieniu: 

 
„14a/ zatwierdza plany kontroli wewnętrznej, analizuje sprawozdania z działalności kontroli              
         wewnętrznej, wydaje zarządzenia pokontrolne, 
14b/  współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami  
         związanymi z administracją, gospodarką i transportem morskim, 

    14c/  pozyskuje fundusze pozabudŜetowe (unijne) na finansowanie zadań Urzędu;”; 
 
3) w § 10: 

 
a) w ust. 2 uchyla się pkt 7 i 14, 
 
b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3/ utrzymania właściwych parametrów nawigacyjnych i stanu technicznego torów   
     wodnych, red i kotwicowisk oraz portów i przystani morskich,”; 

 
4) w § 22: 
 

a) nazwa Wydziału otrzymuje brzmienie: „WYDZIAŁ PRAWNO-ORGANIZACYJNY                
      (symbol: PO)”, 
 
b) w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt od 11 do 23  

w brzmieniu: 
 

    „11/ prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu, 
12/ przygotowywanie wniosków z zakresu organizacji zarządzania i organizacji pracy  

w    Urzędzie, 
13/ opracowywanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami 

organizacyjnymi, wewnętrznych aktów normatywnych wydawanych przez Dyrektora 
Urzędu, 

14/ prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów regulaminu 
organizacyjnego Urzędu oraz zmian do regulaminu,  

15/ rozpatrywanie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi, 
16/ wydawanie opinii i stanowisk z zakresu spraw związanych z organizacją Urzędu, 
17/ prowadzenie spraw związanych z udzielanymi upowaŜnieniami i pełnomocnictwami, 
18/ prowadzenie centralnego rejestru wewnętrznych aktów normatywnych upowaŜnień  

i pełnomocnictw, za wyjątkiem upowaŜnień do przeprowadzania inspekcji kontrolnych 
na statkach morskich oraz pełnomocnictw procesowych, 

19/ opiniowanie „Kart obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników” pod 
względem ich zgodności z regulaminem organizacyjnym Urzędu, 

20/ prowadzenie spraw zawiązanych z udostępnianiem informacji publicznej, 
21/ zatwierdzanie treści i wzorów pieczątek nagłówkowych i funkcyjnych oraz treści tablic 

stosowanych w Urzędzie, 
22/ prowadzenie spraw związanych z posiedzeniami Rady Koordynacyjnej Dyrektorów 

Urzędów Morskich,  
23/ przygotowywanie, we współpracy z właściwymi pod względem merytorycznym 

komórkami organizacyjnymi, odpowiedzi na skargi i wnioski oraz sporządzanie 
sprawozdań ze sposobu załatwienia skarg i wniosków.”, 

 
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

      „2. W skład Wydziału wchodzą: 
        - Naczelnik Wydziału – Radca Prawny, 
        - Z-ca Naczelnika Wydziału – Kierownik Zespołu ds. Organizacyjnych, 
        - Zespół ds. Prawnych (symbol: PO-I), 
        - Zespół ds. Zamówień Publicznych (symbol: PO-II), 
        - Zespół ds. Organizacyjnych (symbol: PO-III).”, 
 

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
 

    „5. Do zakresu działania Zespołu ds. Organizacyjnych (symbol: PO-III) naleŜy: 
1/ prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu, 
2/ przygotowywanie wniosków z zakresu zarządzania i organizacji pracy w Urzędzie, 
3/ opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego i schematów organizacyjnych 

z uwzględnieniem wszystkich komórek organizacyjnych i stanowisk pracy  
w Urzędzie,  

4/ nadzór nad porządkiem organizacyjnym, 
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5/ ostateczne opracowanie treści i formy oraz dystrybucja wewnętrznych aktów 
normatywnych Dyrektora Urzędu, 

6/ sporządzanie i aktualizowanie wykazów wydanych wewnętrznych aktów 
normatywnych, 

7/ ostateczne opracowanie, przy współpracy z zainteresowanymi komórkami 
organizacyjnymi, zakresów czynności pracowników, 

8/ prowadzenie spraw związanych z upowaŜnieniami i pełnomocnictwami udzielanymi 
pracownikom Urzędu,  

9/ przygotowywanie, we współpracy z właściwymi w sprawie komórkami 
organizacyjnymi, odpowiedzi na skargi i wnioski, 

10/ prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz sporządzanie sprawozdań ze skarg  
i wniosków, 

11/ obsługa administracyjna Rady Koordynacyjnej Dyrektorów Urzędów Morskich, 
12/ przygotowywanie konferencji i innych spotkań organizowanych przez Dyrektora 

Urzędu, 
13/ prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej oraz udział  

w redakcji serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.”; 
 
5) § 24 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 24. WYDZIAŁ ds. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I FUNDUSZY UNIJNYCH      
(symbol: WMF) 
  

  1. Do zakresu działania Wydziału naleŜy: 

1/ bieŜąca współpraca z Międzynarodową Organizacją Morską  (IMO), Europejską 
Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), Komisją Helsińską (HELCOM), 
Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO),  przedstawicielstwami tych  organizacji  
w Polsce oraz komórkami ds. współpracy międzynarodowej Ministerstwa Gospodarki  
Morskiej i pozostałych Urzędów Morskich, 

2/ opracowywanie dokumentów oraz informowanie komórek organizacyjnych Urzędu  
o bieŜącej działalności IMO, HELCOM, EMSA, ILO, a takŜe monitorowanie nowych 
inicjatyw tych organizacji, 

3/ opracowywanie raportów dla IMO i Komisji Europejskiej wynikających z postanowień 
konwencji i przepisów dyrektyw, ściśle we współpracy z komórkami merytorycznymi 
Urzędu, 

4/ prowadzenie listy pracowników Urzędu biorących udział w pracach sekcji lub grup 
Ośrodka ds. IMO działającego przy Polskim Rejestrze Statków, Grupy ds. Morskich 
HELCOM oraz w innych instytucjach międzynarodowych, 

5/ uczestniczenie bądź typowanie z listy, o której mowa w pkt 4, pracowników do 
udziału w obradach sesji Komitetów i Podkomitetów IMO, w spotkaniach 
seminaryjnych i eksperckich EMSA, HELCOM i ILO, 

6/ koordynowanie i przygotowywanie stanowiska Urzędu w zagadnieniach związanych  
z działalnością IMO oraz uczestniczenie w przygotowywaniu stanowiska strony 
polskiej w sprawach wynikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w IMO, 

7/ przygotowywanie opracowań na temat rozwiązań prawnych oraz obowiązujących 
procedur w Unii Europejskiej związanych z administracją, transportem i gospodarką 
morską, 

8/ koordynowanie i przygotowanie projektów aktów normatywnych mających na celu 
implementację przepisów unijnych, 

9/ pełnienie roli punktu kontaktowego w Urzędzie dla zagranicznych instytucji  
i administracji morskich, 

10/ organizowanie pobytu delegacji międzynarodowych, 
11/ planowanie  przedsięwzięć przewidzianych do finansowania ze środków Unii 

Europejskiej, 
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12/ współudział w przygotowywaniu umów na opracowania projektowe prac 
finansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

13/ przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o środki z Unii Europejskiej we współpracy  
z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu, 

14/ współudział w przygotowywaniu procedur przetargowych na prace finansowane ze 
środków Unii Europejskiej i na inne zadania związane z tymi pracami, 

15/ prowadzenie banku informacji na temat programów pomocowych Unii Europejskiej, 
które mogą być wykorzystane w Urzędzie, 

16/ koordynowanie programów pomocowych Unii Europejskiej dla Urzędu, 
17/ redagowanie serwisu internetowego i intranetowego w sprawach dotyczących 

funduszy unijnych, 
18/ koordynacja realizacji projektów i ich rozliczania. 

 
 2.  W skład Wydziału wchodzą: 

   - Naczelnik Wydziału, 
         - Z-ca Naczelnika Wydziału, 
         - Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej (symbol: WMF -I), 
         - Zespół ds. Funduszy Unijnych (symbol: WMF-II). 
 

 3.  Do zadań Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej (symbol: WMF-I) naleŜy 
prowadzenie współpracy z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi związanymi   
z administracją, gospodarką i transportem morskim, a w szczególności sprawy 
wymienione w  ust. 1 w pkt 1 - 13. 

 
 4. Do zadań Zespołu ds. Funduszy Unijnych (symbol: WMF-II) naleŜy realizacja spraw 
związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych w zakresie programowania, oceny 
projektów infrastrukturalnych i ich wdraŜania w Urzędzie, a w szczególności sprawy 
wymienione w ust. 1 w pkt 14 - 21.”; 

 
6) po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu: 
       
„§ 25a. BIURO DYREKTORA URZĘDU (symbol: BDU)  
 

1. Do zadań Biura Dyrektora Urzędu naleŜy: 
1/ obsługa prasowa Urzędu, 
2/ prowadzenie biblioteki i czytelni Urzędu, 
3/ prowadzenie sekretariatów Dyrektora Urzędu i Zastępców Dyrektora. 
 

2. W skład Biura Dyrektora Urzędu wchodzą: 
- Kierownik Biura - Rzecznik Prasowy (symbol: BDU-I), 
- Asystent Dyrektora (symbol: BDU-II), 
- biblioteka (symbol: BDU-III) 
- sekretariaty (symbol: BDU-IV), w tym: sekretariat Dyrektora Urzędu i Zastępcy 
Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego (symbol: BDU-IV-I) oraz sekretariat 
Zastępcy Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej i Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych 
(symbol: BDU-IV-II). 

 
3. Do zadań Rzecznika Prasowego naleŜy: 

1/ kontaktowanie się z mediami, 
2/ bieŜące czytanie publikacji prasowych związanych z gospodarką morską  

i przedstawianie ich Dyrektorowi, 
3/ przygotowywanie projektów odpowiedzi, których udziela Dyrektor Urzędu, 

sporządzanie odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową oraz opracowywanie 
publikacji przedstawiających stanowisko Urzędu,  
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4/ udział w przygotowaniu materiałów na spotkania Dyrektora z przedstawicielami 
innych jednostek organizacyjnych, 

5/ opracowywanie referatów i wystąpień Dyrektora, 
6/ opracowywanie korespondencji okolicznościowej wysyłanej przez Dyrektora, 
7/ redagowanie serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, 
8/ redagowanie serwisu internetowego i intranetowego Urzędu, 
9/ opracowywanie programu ankietyzacji wśród pracowników i klientów Urzędu. 

  
      4. Do zadań Asystenta Dyrektora naleŜy: 

1/ sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją poleceń Dyrektora, 
2/ monitorowanie terminowego udzielenia odpowiedzi na pisma kierowane do      
    Dyrektora Urzędu, 
3/ przygotowanie materiałów na spotkania Dyrektora z przedstawicielami innych          
    jednostek organizacyjnych, 
4/ organizowanie i obsługa narad Dyrektora. 

   
5. Do zadań biblioteki naleŜy: 

1/ prowadzenie biblioteki i czytelni Urzędu, 
2/ gromadzenie i katalogowanie księgozbioru,  
3/ dokonywanie zakupów nowych pozycji i prenumerata czasopism dla Urzędu, 
4/ prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem, zlecaniem i ewidencjonowaniem 
    tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych, 
5/ rozliczanie i ewidencjonowanie dokumentów finansowych biblioteki. 

      
6. Do zadań sekretariatów naleŜy: 

1/ przekazywanie Dyrektorowi i Zastępcom Dyrektora korespondencji otrzymywanej  
                z Kancelarii ogólnej i komórek organizacyjnych Urzędu, 

2/  kierowanie korespondencji zgodnie z dekretacją, 
3/  prowadzenie terminarza pracy Dyrektora i Zastępców Dyrektora, w tym: 

a) organizowanie wizyt oficjalnych, 
b) organizowanie spotkań Dyrektora i Zastępców Dyrektora z indywidualnymi 

interesantami po zebraniu materiałów merytorycznych w sprawie, 
c) organizowanie kontaktów interesantów z kierownictwem Urzędu według 

kompetencji, 
4/ przyjmowanie interesantów zgłaszających się do Dyrektora w sprawach skarg  

                 i wniosków, protokołowanie przyjętych skarg i wniosków,  
5/  prowadzenie KsiąŜki Kontroli Urzędu, 
6/  gromadzenie aktów prawnych dotyczących zakresu spraw prowadzonych przez   

        Dyrektora i Zastępców Dyrektora, 
   7/  gromadzenie aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora Urzędu, 
   8/  sukcesywne przekazywanie akt do Archiwum Zakładowego, 
   9/  dokonywanie zestawień statystycznych oraz prowadzenie ewidencji z zakresu     
        spraw prowadzonych przez Dyrektora i Zastępców Dyrektora, 

          10/  sporządzanie pism i obsługa kancelaryjna, 
          11/  pełnienie funkcji dyspozytora samochodów słuŜbowych w celu  realizacji potrzeb    
                 przewozowych Dyrektora i Zastępców Dyrektora, 
          12/  organizowanie i obsługa narad oraz spotkań zleconych przez Dyrektora lub                
                 Zastępców Dyrektora, 
          13/  prowadzenie ewidencji osób, którym udostępniane są klucze do sali   
                 konferencyjnej, 
          14/  zaopatrywanie Dyrektora i Zastępców Dyrektora w materiały biurowe i inne 
                 związane z wykonywaną pracą.”; 
 
7) w § 32 w ust. 1 w pkt 29 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 30 w brzmieniu: 
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         „30/ uzgadnianie pozwoleń wodnoprawnych w zakresie ochrony środowiska we   
współpracy z innymi komórkami Urzędu”; 

 
8) uchyla się § 41; 
 
9) w § 43: 
 

a) w ust. 1 w pkt 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu: 
 

      „18/ prowadzenie kancelarii ogólnej, archiwum zakładowego i małej poligrafii.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

     „2. W skład Wydziału wchodzą: 

- Naczelnik Wydziału, 
- Z-ca Naczelnika Wydziału – Kierownik Oddziału Socjalnego, 
- Oddział Gospodarczy i Świadczeń Rzeczowych (symbol: AG-I), 
- Oddział Socjalny (symbol: AG-II), 
- Zespół ds. Administracyjno - Majątkowych (symbol: AG-III), 
- Zespół ds. Techniczno-Budowlanych (symbol: AG-IV), 
- Zespól ds. Kancelarii, Archiwum Zakładowego i Małej Poligrafii (symbol:AG - V).”, 

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

      „7. Do zadań Zespołu ds. Kancelarii, Archiwum Zakładowego i Małej Poligrafii (symbol: 
AG-V) naleŜy: 

1/ przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, 
2/ prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 
3/ doręczanie korespondencji sekretariatom i kierownikom komórek 

organizacyjnych, 
4/   archiwizowanie dokumentów przekazanych przez komórki organizacyjne, 
5/   prowadzenie składnicy akt, 
6/   brakowanie akt, 

            7/   przekazywanie akt do dalszego składowania w Archiwum Państwowym w                 
                  Szczecinie, 

8/   udostępnianie i wypoŜyczanie akt,                                                                           
9/   wykonywanie odbitek na kserokopiarkach oraz bindowanie dokumentów.”; 

10) uchyla się § 45; 

11) po § 47 dodaje się § 47a w brzmieniu: 

„§ 47a. WYDZIAŁ MORSKICH DRÓG WODNYCH (symbol: MDW) 

       1. Do zakresu działania Wydziału Morskich Dróg Wodnych naleŜą sprawy: 

1/ nadzoru nad stanem technicznym i utrzymaniem: 
a) morskich budowli hydrotechnicznych, wchodzących w skład infrastruktury 
zapewniającej dostęp do portów Świnoujście i Szczecin (z wyłączeniem obiektów, 
urządzeń i instalacji oznakowania nawigacyjnego), do których zalicza się: 
- falochrony zewnętrzne w porcie Świnoujście, 
- falochrony I Bramy Torowej, 
- umocnienia brzegowe Kanału Mielińskiego, 
- ostrogę palisadową na połączeniu Starej Świny z Kanałem Piastowskim, 
- wyspę Chełminek, 
- pola refulacyjne przy podejściowym torze wodnym Świnoujście-Szczecin, 

będące w administracji  Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
b)  przystani pól refulacyjnych „Mańków” i „D”, 
c)  nabrzeŜy i basenów Kapitanatu Portu Szczecin, Bazy Oznakowania   
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     Nawigacyjnego w Świnoujściu i Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w   
     Szczecinie, 

2/ zlecania pogłębiania torów wodnych, red i kotwicowisk oraz  portów i przystani  
morskich, będących w administracji Urzędu Morskiego w Szczecinie, we 
współpracy z Wydziałem Oznakowania Nawigacyjnego, Inspektoratem Portów 
i Kapitanatami Portów oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zlecanymi 
pracami, 

3/ wykonywanie przeglądów okresowych budowli hydrotechnicznych, wymienionych 
w ust.1, w zakresie określonym w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 
Prawo budowlane, 

4/ wykonywanie bieŜących prac konserwacyjno-remontowych budowli 
hydrotechnicznych, wymienionych w pkt 1, 

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

6/ uzgadnianie planów realizacyjnych i projektów budowlanych z Wydziałem 
Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych  
w granicach portów Szczecin i Świnoujście, 

7/ prowadzenie spraw kolizji morskich, spowodowanych przez jednostki pływające 
na obiektach, wymienionych w pkt 1, we współpracy z Kapitanatami Portów, 

8/ prowadzenie ksiąŜek obiektów dla budowli hydrotechnicznych wymienionych 
 w pkt 1, 

9/ sporządzanie sprawozdawczości rzeczowo – finansowej z zakresu prowadzonych 
spraw, 

     10/ obsługa kancelaryjno – administracyjna Wydziału. 
 

   2.  W skład Wydziału wchodzą: 
- Naczelnik Wydziału, 
- Z-ca Naczelnika Wydziału, 
- Samodzielne Stanowisko ds. pogłębiarskich i utrzymania pól refulacyjnych (symbol:  

    MDW-I), 
- Samodzielne Stanowisko ds. hydrotechnicznych (symbol: MDW-I), 
- Samodzielne Stanowisko  (symbol: MDW-III). 

 
 3. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. pogłębiarskich i  utrzymania pól refulacyjnych 
(symbol: MDW-I)  naleŜy: 
 

1/ pogłębianie torów wodnych, red i kotwicowisk oraz 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 sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad tymi pracami, 

2/ planowanie i zlecanie remontów i konserwacji pól refulacyjnych i budowli związanych 
z tymi polami oraz sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym i prawidłową 
eksploatacją tych pól i budowli, 

3/ sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi i konserwacyjnymi 
na polach refulacyjnych w sposób zgodny z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, przepisami i normami oraz rozliczanie tych robót. 

 4. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. hydrotechnicznych (symbol: MDW-II) naleŜy: 

1/ dokonywanie przeglądów okresowych budowli hydrotechnicznych wymienionych 
w ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane, 

2/ planowanie i zlecanie bieŜących prac konserwacyjno - remontowych budowli 
hydrotechnicznych, wymienionych ust. 1 pkt 1, 
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3/ sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi w sposób zgodny  
z obowiązującymi  przepisami, odbiór tych robót od wykonawcy i ich rozliczanie, 

4/ prowadzenie spraw kolizji morskich, zgodnie z ust. 1 pkt 7, 
5/ uzgadnianie planów realizacyjnych i projektów budowlanych, zgodnie z ust. 1 pkt 6. 

   
5. Do zadań Samodzielnego Stanowiska (symbol: MDW-III) naleŜy: 
       1/ przyjmowanie, rejestrowanie i przechowywanie dokumentacji technicznej Wydziału, 
       2/ przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do Archiwum zakładowego, 
       3/ prowadzenie ksiąŜek obiektów budowlanych administrowanych przez Wydział, 
       4/ prowadzenie spraw finansowo – księgowych Wydziału, 
       5/ obsługa administracyjno - kancelaryjna Wydziału.” 
 

§ 2 

1. Naczelnika Wydziału Spraw Pracowniczych zobowiązuję do dokonania odpowiednich 
zmian kadrowych wynikających z postanowień niniejszego zarządzenia. 

2. Kierowników komórek organizacyjnych nowoutworzonych bądź przeorganizowanych, 
zobowiązuję do opracowania podległym pracownikom „Kart obowiązków, uprawnień         
i odpowiedzialności” zgodnych z postanowieniami niniejszego zarządzenia. 

3. Kierowników komórek organizacyjnych, w których nastąpiły zmiany organizacyjna 
zobowiązuję do przekazania – przyjęcia agend, zgodnie z postanowieniami zarządzenia. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od dnia 1 listopada 
2007 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
Pełny rozdzielnik 
  
 

 

 

 

  

 

 

 


