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ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 18 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

 
z dnia 30 listopada 2015 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 z późn. zm.) 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) § 35 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 35  KAPITANAT PORTU SZCZECIN (symbol: KPn) 
 

1. Do zakresu działania Kapitanatu Portu Szczecin należą sprawy: 
1/ nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi w portach, na torze wodnym 

Świnoujście-Szczecin (od I Bramy Torowej do Szczecina, tj. do północnej 
krawędzi Trasy Zamkowej na Odrze Zachodniej, wschodniej krawędzi Mostu 
Portowego, styku rzek Parnica i Regalica wraz z nabrzeżami na rzece 
Regalica), na torach podejściowych oraz nad bezpieczeństwem statków 
podczas postoju w porcie,  

2/ kontrola parametrów nawigacyjnych torów wodnych, red i kotwicowisk oraz 
morskich portów i przystani w obszarze właściwości terytorialnej Kapitanatu,  
z wyłączeniem portów lub ich części przekazanych innym jednostkom, 

3/ nadzór nad transportem i przeładunkami materiałów niebezpiecznych  
w granicach właściwości terytorialnej Kapitanatu,  

4/ sprawowanie ogólnego nadzoru nad stanem zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w granicach właściwości terytorialnej Kapitanatu, 

5/ zabezpieczanie śladów i dowodów oraz współpraca w zakresie prowadzenia 
dochodzeń izb morskich i badań Państwowej Komisji Badań Wypadków 
Morskich,  

6/ prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o wymierzanie 
kary pieniężnej za naruszenie obowiązujących przepisów,  

7/ nadzór nad ratownictwem życia na morzu oraz zabezpieczenie mienia 
porzuconego, znalezionego na morzu bądź wyrzuconego przez morze,  

8/ kontrola dokumentów i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej 
poruszających się po wodach morskich, 

9/ prowadzenie akcji przeciwsztormowych, przeciwlodowych  
i przeciwpowodziowych na terenie administrowanego obszaru oraz 
przygotowywanie sprawozdań z akcji, 
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10/ nadzór nad pilotażem, holowaniem i cumowaniem statków w porcie,  
11/ wydawanie zezwoleń dotyczących zwolnień z obowiązku korzystania z usług 

pilota morskiego na wodach administrowanych przez Urząd w granicach 
właściwości terytorialnej Kapitanatu oraz zwolnień od obowiązku korzystania  
z usług holowniczych,  

12/ przygotowanie i zbieranie danych statystycznych ruchu statków na obszarze 
administrowanym przez Kapitanat, 

13/ przyjmowanie, kontrola i ewidencja dokumentów statków wchodzących  
i wychodzących z portu,  

14/ właściwe wykorzystanie przydzielonego do dyspozycji Kapitanatu taboru 
pływającego,  

15/ udział w opiniowaniu projektów planów zagospodarowania przestrzennego  
i projektów budowlanych na obszarze właściwości działania, a także projektów 
pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji  
i urządzeń oraz na układanie kabli i rurociągów na obszarach morskich 
objętych właściwością terytorialną Kapitanatu, 

16/ organizacja, koordynacja oraz nadzór nad przebiegiem służb dyżurnych 
Kapitanatu,  

17/ udział w opiniowaniu analiz nawigacyjnych, 
18/ sporządzanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym 

porządku portowo - żeglugowego, 
19/ 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/ współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie przekazywania 
danych statystycznych dotyczących nabrzeży oraz danych otrzymanych  za 
pomocą Formularza ewidencyjnego w transporcie morskim, 

21/ realizacja zadań oficera ochrony portu i procedur Regionalnego Punktu 
Kontaktowego UMS z przypisanym zakresem zadań, 

22/ organizacja obsługi systemu PHICS w zakresie uzgodnionym z innymi 
użytkownikami, 

23/ udziału w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
dotyczących merytorycznych zadań Kapitanatu, 

24/ wydawanie pozwoleń i określanie warunków dotyczących uprawiania żeglugi 
w celach rekreacyjno-sportowych,  

25/ wydawanie zezwoleń na jednokrotne/wielokrotne wykonywanie prac 
podwodnych na małych głębokościach na obszarach morskich. 

 
2. W skład Kapitanatu wchodzą:  

 
- Kapitan Portu Szczecin,  
- Z-ca Kapitana Portu Szczecin,  
- Zespół ds. Inspekcji (symbol: KPn-I), 
- Zespół ds. Nabrzeży (symbol: KPn-II), 
- Sekretariat Kapitanatu Portu Szczecin (symbol: KPn-III),  
- Służba Dyżurna Kapitanatu Portu Szczecin (symbol: KPn- IV), 
- Zespół ds. Systemu PHICS (symbol: KPn –V). 
-  

3. Obszar właściwości terytorialnej działania Kapitanatu:  
1/ port morski w Szczecinie, 
2/ port morski w Policach, 
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3/ tor wodny Świnoujście – Szczecin na południe od I Bramy Torowej, 
4/ Zalew Szczeciński poza obszarem VTS, gdzie granicami Zalewu w rozumieniu 

niniejszego Regulaminu są: granica państwa, I Brama Torowa, linia 
równoleżnika przechodząca przez dolną stawę nabieżnika Lubin łącząca 
wyspę Wolin i wyspę Wielki Krzek, z wyłączeniem toru podejściowego   
biegnącego od granicy portu Wolin do pławy „W4”, 

5/ cały Zalew Szczeciński i Roztoka Odrzańska dla jednostek, które nie są 
zobowiązane do korzystania z systemu VTS na mocy Przepisów Portowych. 

 

4.  Do zadań Zespołu ds. Inspekcji (symbol: KPn-I) należą sprawy:  

1/ przeprowadzanie kontroli oraz inspekcji statków i obszarów portowych  
w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów, 

2/ przeprowadzanie doraźnych kontroli stanu załadowania statków,  
3/ sprawowanie nadzoru nad ratownictwem życia na morzu,  
4/ prowadzenie dochodzeń w sprawach wypadków morskich, awarii  

i przypadków naruszeń prawa dla potrzeb Urzędu,  
5/ zabezpieczanie śladów i dowodów oraz współpraca w zakresie prowadzenia 

dochodzeń izb morskich i badań Państwowej Komisji Badań Wypadków 
Morskich,  

6/ prowadzenie ewidencji dochodzeń w sprawach wypadków morskich,  
7/ sprawowanie ogólnego nadzoru nad stanem zabezpieczenia 

przeciwpożarowego na administrowanym przez Kapitanat obszarze,  
8/ sprawowanie kontroli nad przeładunkiem na statkach i składowaniem w porcie 

materiałów niebezpiecznych, 
9/ przygotowywanie treści komunikatów i ostrzeżeń nawigacyjnych,  
10/ prowadzenie ewidencji sondaży torów wodnych i basenów portowych oraz 

współpraca z użytkownikami portu w zakresie utrzymania właściwych 
głębokości i określania maksymalnych dopuszczalnych zanurzeń statków przy 
eksploatowanych nabrzeżach, pomostach i przystaniach, 

11/ wydawanie zezwoleń na jednokrotne/wielokrotne wykonywanie prac 
podwodnych na małych głębokościach na obszarach morskich. 

 

5.  Do zadań Zespołu ds. Nabrzeży (symbol: KPn-II) należą sprawy: 

1/ opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i projektów 
budowlanych na obszarze właściwości działania, a także opiniowanie 
projektów pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, 
konstrukcji i urządzeń oraz na układanie kabli i rurociągów na obszarach 
morskich objętych właściwością terytorialną Kapitanatu,  

2/ kontrola stanu urządzeń cumowniczych i odbojowych oraz środków 
ratunkowych na nabrzeżach, przystaniach i pomostach portowych, a także 
stanu technicznego ścieżek cumowniczych, 

3/ kontrola i egzekwowanie przestrzegania Przepisów Portowych na nabrzeżach  
i przystaniach portowych,  

4/ zgłaszanie wniosków i wydawanie zaleceń w sprawach robót remontowo – 
konserwacyjnych nabrzeży, pomostów i przystani, 

5/ udział w dochodzeniach dotyczących uszkodzeń nabrzeży i urządzeń 
portowych, powstałych na skutek wypadku morskiego, 

6/ prowadzenie rejestrów i inwentaryzacji nabrzeży portowych, 
7/ wydawanie opinii w zakresie działalności inwestycyjno-modernizacyjnej 

obiektów portowych, 
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8/ udział w zabezpieczeniach mienia porzuconego, znalezionego bądź 
wyrzuconego przez morze oraz likwidacji tego mienia na podległym obszarze 
działania. 

 
6.  Do zadań Sekretariatu Kapitanatu (symbol: KPn-III) należą sprawy:  

1/ wystawianie zwolnień z obowiązku korzystania z usług pilota dla kapitanów 
statków morskich i śródlądowych,  

2/ wystawianie zwolnień statków z asysty holowniczej,  
3/ wystawianie wydanych przez Kapitana Portu decyzji oraz w sprawach 

związanych z uprawianiem żeglugi i funkcjonowaniem portu,  
4/ prowadzenie ewidencji pism oraz list określonych w pkt 1/ – 3/ oraz 

wystawianie nakazów płatniczych zgodnie z obowiązującymi cennikami,  
5/ prowadzenie listy pilotów wraz z aktualizacją danych dotyczących ich 

kwalifikacji i uprawnień,  
6/ prowadzenie listy agentów statkowych wraz z aktualizacją ich danych 

dotyczących koncesji i rejestracji sądowej,   
7/ ewidencja decyzji administracyjnych wydanych przez pracowników Kapitanatu 

Portu wraz z kopiami decyzji, 
8/ obsługa kancelaryjno- biurowa Kapitanatu, 
9/ prowadzenie na bieżąco archiwizacji dokumentów oraz podręcznego 

archiwum, 
10/ przeprowadzanie operacji kasowych w zakresie ustalonym z Wydziałem 

Finansowo – Księgowym. 
 

7. Do zadań Służby Dyżurnej Kapitanatu (symbol: KPn-IV) należą sprawy: 

1/ prowadzenie bieżącej kontroli właściwego wykonywania przepisów portowych 
przez wszystkich użytkowników portu, w tym wykorzystując dostępne 
narzędzia systemu VTS, 

2/ wydawanie decyzji o pozwoleniu na wejście/wyjście statku z portu,  
z przekazaniem do VTS, podjętych po dokonaniu kontroli prawidłowości 
składanych zgłoszeń, wydanych not zatrzymań statku lub obostrzeń ruchu 
statków wydanych przez uprawnione instytucje,  

3/ wykonywanie przypisanych czynności administracyjnych związanych  
z: wykonywaniem prac podwodnych, hydrotechnicznych, realizacją 
wykonywania zapisów uzgodnionych planów bezpieczeństwa, kontrolą 
uprawnień pilotów oraz PEC kapitanów statków, informowaniem służby NCA  
i PKBWM o sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi, ludzi lub 
środowiska naturalnego, ochroną portu zgodnie z wymogami ISPS, 
wypełnianiem elementów współpracy z Marynarką Wojenną, Strażą 
Graniczną, SAR, Policją, Służbą Celną, Portową Strażą Ratowniczą, Miejskim 
Centrum Reagowania Kryzysowego oraz Centrum Reagowania Kryzysowego 
Wojewody,  

4/ przeprowadzanie działań zgodnie z procedurami przypisanymi Służbie 
Dyżurnej Kapitanatu Portu oraz sporządzanie raportów do tych procedur  
w sytuacjach awaryjnych obejmujących w szczególności przypadki: akcji 
ratowania życia na akwenach portowych, akcji ratowniczej na statkach 
objętych pożarem, rozlewów, zagrożeń wynikających ze zmieniających się 
warunków hydrometeorologicznych,  

5/ poprzez obsługę elektronicznego systemu obiegu informacji nautycznej, 
komunikaty radiowe i bezpośrednie zgłoszenia zainteresowanym podmiotom, 
realizacja obiegu informacji w zakresie: szczegółowych warunków uprawiania 
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żeglugi wystawianych przez kapitanów portów, przyjętych powiadomień  
o niesprawnościach oznakowania nawigacyjnego i ujawnionych przeszkód 
nawigacyjnych, warunków nawigacyjnych i hydrometeorologicznych 
uprawiania żeglugi,  

6/ udzielanie zgody na wejście/wyjście z portu statków nie korzystających  
z systemu VTS, 

7/ prowadzenie korespondencji radiowej zgodnie z obowiązującymi procedurami 
oraz dystrybuowanie łączności telefonicznej w obrębie służby dyżurnej 
kapitanatu portu i VTS, 

8/ przeprowadzanie doraźnych inspekcji akwenów portowych i zacumowanych 
statków w zakresie kontroli przestrzegania przepisów portowych oraz 
posiadania niezbędnych dokumentów,  

9/ sporządzanie analiz i zestawień statystycznych z baz danych systemu VTS,  
w tym dla Głównego Urzędu Statystycznego. 

 
8. Do zadań Zespołu ds. Systemu PHICS (symbol: KPn-V) należą sprawy: 

1/ nadzór nad  poprawnością działania Systemu Kontrolno-Informacyjnego dla 
Portów Polskich (PHICS), 

2/ zgłaszanie wykrytych nieprawidłowości w obrębie funkcjonowania systemu 
PHICS, 

3/ wnoszenie propozycji zmian do systemu PHICS, 
4/ nadawanie uprawnień użytkownikom systemu PHICS, 
5/ kontrola pracy operatorów obsługujących system PHICS, 
6/ przyjmowanie audytów i inspekcji systemu PHICS, 
7/ uaktualnianie w systemie PHICS bazy adresowej agentów, 
8/ szkolenie z obsługi systemu PHICS, 
9/ współpraca z organami Służby Celnej, Straży Granicznej, administracji 

rybołówstwa morskiego, Marynarki Wojennej w zakresie udostępniania 
informacji zamieszczonych w systemie PHICS, 

10/ współpraca z krajowym organem National Competent Authority w zakresie 
przekazywania informacji do wspólnotowego systemu SafeSeaNet. 

 
2) § 36 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 36  KAPITANAT PORTU ŚWINOUJŚCIE (symbol: KPe) 

1. Do zakresu działania Kapitanatu Portu Świnoujście należą sprawy: 

1/ nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi w portach, na torze wodnym 
Świnoujście-Szczecin (od główek wejściowych portu Świnoujście do I Bramy 
Torowej), torach podejściowych i na redzie oraz nad bezpieczeństwem 
statków podczas postoju w portach, 

2/ sprawy wymienione w § 35 ust. 1 pkt 2/ – 25,  
3/ organizacja, koordynacja oraz nadzór nad realizacją zadań służb kontroli 

ruchu statków (Służby VTS) Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
4/ tworzenie, przestrzeganie oraz aktualizacja procedur i przepisów związanych  

z funkcjonowaniem systemów zarządzania i kontroli ruchu statków (VTS), 
5/ kontrola i dbałość o sprawność systemu VTS, w tym aktualizacja danych 

mapowych aplikacji iMARE i konfiguracyjnych bazy danych DMIS oraz 
wdrażanie procedur działań naprawczych i serwisowych, 

6/ organizowanie i prowadzenie szkoleń dla operatorów systemu VTS. 
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2. W skład Kapitanatu wchodzą:  

- Kapitan Portu Świnoujście,  
- Z-ca Kapitana Portu Świnoujście, 
- Zespół ds. Inspekcji (symbol: KPe-I), 
- Zespół ds. Nabrzeży (symbol: KPe-II), 

• Bosmanat Portu Międzyzdroje (symbol: BMZ), 
- Sekretariat Kapitanatu Portu Świnoujście (symbol: KPe-III),  
- Służba Dyżurna Kapitanatu Portu Świnoujście (symbol: KPe- IV), 
- Zespół Służb Kontroli Ruchu Statków (symbol: KPe- V): 

• Służba Kontroli Ruchu Statków Świnoujście (Świnoujście Traffic –  
symbol: Kpe-Ve)  

• Służba Kontroli Ruchu Statków Szczecin (Szczecin Traffic – symbol:  
Kpe-Vn), 
 

3. Obszar właściwości terytorialnej działania Kapitanatu: 
a)  

1/ port morski w Świnoujściu wraz z redą i kotwicowiskami,  
2/ podejściowe tory wodne do Świnoujścia,  
3/ tor wodny Świnoujście – Szczecin od główek wejściowych portu 

Świnoujście do I Bramy Torowej,  
4/ tory wodne cieśniny Stara Świna i jeziora Wicko do granicy z Zalewem 

Szczecińskim, którą jest linia równoleżnika przechodząca przez dolną 
stawę nabieżnika Lubin, 

5/ Morski Port Rybacki w Lubinie, 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. 

6/ pozostały obszar morza terytorialnego administrowanego przez Urząd,  
w pasie od granicy państwa do południka 14°40´ długości wschodniej, 

7/ Kanał Piastowski, cieśnina Stara Świna i jezioro Wicko do granicy  
z Zalewem Szczecińskim, którą jest linia równoleżnika przechodząca przez 
dolną stawę nabieżnika Lubin; 

 
b) w zakresie koordynowania i zarządzania ruchem oraz monitorowania ruchu 

morskiego, obszar właściwości terytorialnej działania Kapitanatu Portu 
Świnoujście obejmuje obszar VTS w rozumieniu zarządzenia Nr 3 Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. – Przepisy Portowe, 
na którym realizują zadania  Służby Kontroli Ruchu Statków Świnoujście oraz 
Służby Kontroli Ruchu Statków Szczecin. 

 
4. Do zadań Zespołu ds. Inspekcji (symbol: KPe-I) należą sprawy wymienione w § 35 

ust. 4 pkt 1/ – 10/ Regulaminu.  
 
5. Do zadań Zespołu ds. Nabrzeży (symbol: KPe-II) należą sprawy wymienione  

w § 35 ust. 5 Regulaminu.  
 
6. Do zadań Bosmanatu Portu Międzyzdroje (symbol: BMZ) należą sprawy: 
 

1/ naliczanie i pobieranie opłat portowych w portach i przystaniach wymienionych  
w ust. 3 pkt 5; 
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2/ sporządzanie umów na wywóz odpadów stałych i wód zaolejonych z portów 
i przystani wymienionych w ust. 3 pkt 5;  

3/ sporządzanie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania 
portowych urządzeń odbiorczych w portach i przystaniach wymienionych  
w ust. 3 pkt 5; 

4/ kontrola i egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa obowiązującego  
w portach i przystaniach wymienionych w ust. 3 pkt 5. 

 
7. Do zadań Sekretariatu Kapitanatu (symbol: Kpe-III) należą sprawy wymienione  

w § 35 ust. 6 Regulaminu. 
 
8. Do zadań Służby Dyżurnej Kapitanatu (symbol: KPe-IV) należą sprawy 

wymienione w § 35 ust. 7 Regulaminu. 
 

9. Do zadań Służby Kontroli Ruchu Statków Świnoujście (symbol: KPe-Ve) oraz 
Służby Kontroli Ruchu Statków Szczecin (symbol: Kpe-Vn) należą sprawy: 

1/ za pomocą narzędzi systemu VTS oraz dostępnej informacji, prowadzenie 
organizacji ruchu statków, zarządzanie i kontrola właściwego wykonywania 
przepisów portowych oraz warunków szczególnych uprawiania żeglugi, 
zleconych przez kapitanów portów, przez wszystkie statki zobowiązane do 
korzystania z VTS w wyznaczonym obszarze VTS, przy jednoczesnym 
prowadzeniu monitoringu wyznaczonych akwenów w celu wykrywania  
i identyfikacji jednostek nie zgłoszonych do ruchu lub nie korzystających  
z VTS. Monitorowanie także ruchu statków, o których mowa w art. 90 ust.1 
ustawy o bezpieczeństwie morskim z dnia 28 sierpnia 2011 r. oraz zdarzenia, 
o których mowa w art. 88 ust.1 tej ustawy w obszarach morskich podległych 
Dyrektorowi UMS, 

2/ rozpowszechnianie drogą radiową informacji nawigacyjnych i hydrologiczno-
meteorologicznych, w tym ostrzeżeń o: nagłych i niespodziewanych 
zjawiskach meteorologicznych, pojawiających się przeszkodach 
nawigacyjnych, prowadzonych akcjach ratowniczych, imprezach sportowych, 
statkach, o których mowa w art. 90 ust. 1 oraz zdarzeniach, o których mowa  
w art. 88 ust.1 ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o każdych innych 
okolicznościach wpływających na bezpieczeństwo żeglugi,  

3/ realizacja w stosunku do statków i obiektów portowych zadań regionalnego 
punktu kontaktowego, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 
2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich, w tym, obsługa systemu PHICS 
w zakresie weryfikacji poprawności zgłoszeń statków przed przybyciem, 
przekazanie informacji o ochronie statku oraz przekazywanie właściwej 
informacji na temat przewożonych ładunków niebezpiecznych. 

4/ informowanie i uruchamianie działania służb kapitanatów portów, Inspekcji 
Morskiej, Straży Granicznej, innych służb VTS na trasie przepływu statku  
w przypadku otrzymania zgłoszenia o uchybieniach statku w zakresie 
bezpieczeństwa nawigacji statku, jego uchybień do wymogów wynikających  
z ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz uchybień  do właściwego 
przekazywania informacji o przewożonych ładunkach niebezpiecznych  
i zanieczyszczających,  

5/ realizacja zadań określonych w planie udzielania statkom znajdującym się  
w niebezpieczeństwie schronienia na polskich obszarach morskich, przez 
wykonywanie czynności przewidzianych obowiązującą procedurą,  
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6/ przekazywanie służbom kapitanatów portów wszelkich informacji  
o ujawnionych niesprawnościach oznakowania nawigacyjnego, przeszkodach 
dla ruchu statków, incydentach, wypadkach, nagłych zdarzeniach  
i zarejestrowanych wykroczeniach przeciwko określonemu w przepisach 
portowych porządkowi portowemu, w celu dalszego procedowania, 

7/ prowadzenie stałego nasłuchu radiowego i korespondencji radiowej zgodnie  
z obowiązującymi procedurami,  

8/ wspomaganie przebiegu akcji ratowania życia na morzu a w innych sytuacjach 
awaryjnych, przeprowadzanie działań zgodnych z procedurami przypisanymi 
Służbie VTS oraz sporządzanie raportów do tych procedur, 

9/ współpraca z komórkami UMS i uprawnionymi instytucjami w zakresie 
przekazywania danych z systemu VTS. 

 
3) w § 37 ust. 2 pkt 5/ otrzymuje brzmienie:  

„5/ cieśnina Dziwna od morza do północnej krawędzi mostu kolejowego  
w Wolinie.” 

 
4) w § 37a ust. 2 pkt 2/ tiret czwarte otrzymuje brzmienie:  

„- cieśnina Dziwna od Zatoki Skoszewskiej do północnej krawędzi mostu 
kolejowego w Wolinie.” 

 
5) Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie 

wprowadzonego w życie zarządzeniem wewnętrznym Nr 22 Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Szczecinie z dnia 17 listopada 2006 r. wraz z późniejszymi 
zmianami, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 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 komórek organizacyjnych w których dokonane zostaną zmiany, 
zobowiązuje się do opracowania podległym pracownikom „Kart obowiązków, 
odpowiedzialności i uprawnień” oraz „opisów stanowisk pracy” zgodnie  
z postanowieniami niniejszego zarządzenia i obowiązującymi terminami. 

3. Kierowników komórek organizacyjnych zobowiązuje się do zapoznania z treścią 
niniejszego zarządzenia podległych pracowników. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 grudnia 
2015 r. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
Rozdzielnik A5-A39, D, Sekretariat, Sekretariat DIMDT- drogą elektroniczną. 


