
ZARZADZENIE WEWNETRZNE Nr 22
Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie

zdnia 1 grudnia 2017 r.

t .

zmieniajqce zarzqdzenie wewngtrzne w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzgdowi Morskiemu w Szczecinie

Na podstawie $ 4 statutu organizacyjnego Urzqdu Morskiego w Szczecinie, stanowiqcego
zalqcznik do zarzqdzenia Nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie
nadania statutu Urzqdowi Morskiemu w Szczecinie (Dz. Urz. Ml Nr 3, poz. 16 z po2n. zm.)
zarzqdza sig, co nastgpuje:

s 1
W zalqczniku do zarzqdzenia wewngtrznego Nr 22 Dyrektora Urzgdu Morskiego
w Szczecinie z dnia 17 l istopada 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzqdowi Morskiemu w Szczecinie $ 47 otrzymuje nowe brzmienie.

,,s 47

WYDZIAI- POMIAROW MORSKICH (svmbol: PM)

1. Do zakresu dzialania WydziaNu Pomiarow Morskich nale2q sprawy:

1/ planowanie, projektowanie i prowadzenie pomiarow batymetrycznych na morskich
wodach wewngtrznych, torach wodnych, strefie brzegowej i na akwenach port6w
(zwylqczeniem basen6w i portow wojennych), dla cel6w:

a) bezpieczef stwa zeg I u g i,
b) opracowywanych pzez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

wydawnictw nautycznych i map,
c) ochrony wybzeZa,
d) robot budowlanych prowadzonych przez Urz4d,

hydroakustyczne (sonarowe) badanie dna,
magnetometryczne badanie osad6w dennych w celu wykrycia podwodnych
i zam u lonych przed m iotow zbudowanych z m aterial6w ferromag netycznych,
opracowywanie materialow z wykonanych pom iar6w morskich,
gromadzenie zasob6w hydrograficznych w Urzqdzie Morskim w Szczecinie,
weryfikacja i ocena pomiar6w morskich wykonywanych pzez upowaznione podmioty
gospodarcze, osoby prawne i fizyczne,

7/ sprawowanie kontroli przestrzegania pzepisow obowiqzujqcych przy wykonywaniu
prac pomiarowych oraz wNa5ciwego obiegu wykorzystania i reprodukowania
wytworzonych material6w,

8/ prowadzenie biezqcej wspolpracy z:
a) silami zbrojnymi RP,
b) Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej w zakresie udostgpniania

material6w batymetrycznych,
c) zagranicznymi i krajowymi instytucjamiw dziedzinie pomiar6w morskich (lMO,

HELCOM, IALA i  IHO),
9l prowadzenia ewidencji i wydawaniazezwolefi na wykonawstwo prac

hydrograficznych na akwenach portowych w obrgbie morskich w6d wewnqtrznych,
w szczeg6lno6ci na wewngtrznych torach wodnych,

10/ sporzqd zanie um6w na prace hydrograficzne i rozliczanie wykonanych prac zgodnie
zzawartymi umowami rozliczanie wykonanych prac zgodnie zzawartymi umowami
na prace batymetryczne,

2l
3l

4l
5l
6l



111 uzgadnianie i opiniowanie opracowai projektowych dla innych jednostek zwiqzanych
tematyczn i e z dzialalno6ciq Wydzialu,

121 opracowywanie wymaganej sprawozdawczo6ci z podstawowej dziatalno6ci Wydzialu,
13/ prowadzenie spraw w zakresie ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami oraz

ewidencji tych zabytk6w znajdujqcych sig na polskich obszarach morskich
naleZqcych do wla6ciwo6ci terytorialnej Dyrektora Urzqdu Morskiego w Szczecinie,

14l koordynowanie spraw zwiqzanych z ewidencjq i badaniamiwrakow orazich
pozostalo5ci bgdqcych we wla6ciwo5ci terytorialnej Dyrektora Urzqdu,

l5lzarzqdzanie systemem oslony hydrologicznej i meteorologicznej opartej na
urzqdzeniach pomiarowych Urzgdu Morskiego w Szczecinie.

2. W sklad Wydzialu wchodzq:

- Naczelnik Wydzialu,
- Zastgpca Naczelnika Wydzialu,
- Oddzial Nadzoru Technicznego i Ochrony Zabytkow (symbol: PM-l),
- OddziaN Pomiarow Morskich Szczecin i Swinouj6cie (symbol: PM-ll),

3. Do zakresu dzialania Oddzialu Nadzoru Technicznego i Ochrony Zabytkow
(symbol: PM-l) nale2q sprawy:

1/ spozqdzanie um6w na prace batymetryczne,
2l rozliczanie prac batymetrycznych zgodnie zzawarlymi umowami,
3/ pzygotowywanie material6w niezbgdnych dla przeprowadzania procedur zamowieh

publicznych na zakup material6w i uslug oraz serwisowanie sprzqtu
hydrograficznego,

4l uzgadnianie i opiniowanie opracowafi projektowych dla innych jednostek zwiqzanych
tem atyczni e z dzialalno6ciq Wydzialu,

5/ weryfikacja plan6w batymetrycznych oraz innych opracowai hydrograficznych
Wydzialu Pomiar6w,

6l nadzor techniczny nad sprzgtem ijednostkami sondaZowymi - seruvis i naprawy oraz
wspolpraca z firmami celem nadzoru nad sprzgtem,

7 | prowadzenie prac serwisowych i technicznych w terenie i innych opracowaft
zwiqzanych z dzialalno6ciq WydziaNu Pomiar6w Morskich, terminowo i zgodnie
z przepisami, wytycznymi i instrukcjami technicznymi,

8i prowadzenie biezqcej wsp6lpracy z.
a) silamizbrojnymi RP,
b) Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej w zakresie udostgpniania

m aterial6w batymetryczny ch,
c) zagranicznymi i krajowymi instytucjami w dziedzinie pomiar6w morskich (lMO,

HELCOM, IALA i IHO),
9/ prowadzenie spraw w zakresie ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami oraz

ewidencji tych zabytk6w i zezwalanie na prace nurkowe na obiektach
archeologicznych,

10i koordynowanie spraw zwiqzanych z ewidencjq i badaniamiwrak6w oraz ich
pozostaloSci,

111 utrzymanie stacji DGPS Dziwn6w i monitoring pracy,
121 prowadzenia ewidencji na wykonawstwo prac hydrograficznych na akwenach

portowych w obrgbie morskich w6d wewngtznych, w szczeg6lno6ci na wewngtrznych
torach wodnych,

13/ opracowywanie wymaganej sprawozdawczo5ci finansowej i administracyinelz
podstawowej dzialalno5ci Oddzialu,

141 przygotowanie material6w do zlecenia zam6wiefr publicznych na sprzqt do pomiar6w
morskich oraz radionawigacyjne systemy pomiarowe,

15/ prowadzenie spraw zwiqzanych z zabezpieczeniem potrzeb Wydzialu Pomiar6w
Morskich w sprzgt i oprogramowanie,

16/ inicjowanie i wdra2anie postgpu technicznego w zakresie prac pomiarowych,



17 | prowadzenie specjalistycznych szkoleri w zakresie pomiar6w morskich,
181 nadz6r nad eksploatacjq i wdrazaniem system6w pomiarowych,
1 9/ opracowywan ie wym aganej sprawozdawczo6ci z podstawowej dziaNalno6ci,
20lzarzqdzanie systemem oslony hydrologicznej i meteorologicznej opartej na

urzqdzeniach pomiarowych Urzgdu Morskiego w Szczecinie,
211 nadzor nad pracq i obsNugq serwera hydrograficznego.

4. Do zakresu dzialania Oddzialu Pomiar6w Morskich Szczecin - Swinouj5cie
(symbol. PM-ll) nale2q sprawy:

1/ planowanie, projektowanie i prowadzenie pomiarow batymetrycznych na akwenach:
- morskie wody wewngtrzne od portu Szczecin wrazz Zalewem Szczecifskim do

wej6cia do Kanalu Piastowskiego i do mostu drogowego w Wolinie, za wyjqtkiem
podejScia do Zalesia od plawy M-1,

- tor podej6ciowy do Swinouj5cia wraz z redq portow Szczecin-Swinouj5cie i wody
terytorialne, port SwinoujScie, tor wodny Swinouj5cie-Szczecin km 0.0 do 16.400,

- male porty od zachodniej granicy pahstwa do poludnika 15'23'24" dlugo5ci wschodniej,
- male porty przy Zalewie Szczecifiskim oraz cie5nina Dziwna i Zalew Kamieriski, Stara

Swina, podej5cie do Zalesia od pNawy M-1,
2l hydroakustyczne (sonarowe) badanie dna,
3/ magnetometryczne badanie osad6w dennych,
4l opracowywanie material6w z wykonanych pomiar6w morskich,
5/ gromadzenie zasob6w hydrograficznych w Urzgdzie Morskim w Szczecinie,
6/ weryfikacja i ocena pomiar6w morskich wykonywanych przez upowa2nione podmioty

gospodarcze, osoby prawne i fizyczne,
7/ sprawowanie kontroli przestrzegania przepisow obowiqzujqcych przy wykonywaniu

prac pomiarowych oraz wla6ciwego obiegu wykorzystania i reprodukowania
wytworzonych materiaN6w,

8/ wspolpraca z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej w zakresie udostgpniania
material6w batymetrycznych do aktualizacji i redagowania map morskich i opracowari
kartograficznych,

9/ uzgadnianie i opiniowanie opracowah projektowych dla innych jednostek zwiqzanych
tematyczn i e z dzialalno6ciq Wydzialu,

1 0/ opracowywanie wymaganej sprawozdawczo5ci z podstawowej dzialalnoSci Oddzialu.

s 2
Kierownika komorki organizacyjnej, w ktorej dokonane zostanq zmiany, zobowiqzuje siq do
sporzqdzenia ,,opis6w stanowisk pracy" oraz opracowania podleglym pracownikom ,,Kart
obowiqzk6w, odpowiedzialnoSci i uprawnie6" zgodnie z postanowieniami niniejszego
zazqdzenia i obowiqzujqcymi terminami.

s 3
Kierownik6w kom6rek organizacyjnych zobowiqzujg do poinformowania podlegfych
pracownik6w o dokonanych zmianach tre6ci $ 47 Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu
Morskiego w Szczecinie.

s 4

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Otrzvmujq drogq elektron icznE:
rozdzielnik A5 - A39, D

Woj c i ich Zdanowicz


