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ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 23 
 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
z dnia 23 grudnia 2008 r.  

 
zmieniające zarządzenie wewnętrzne 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 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) w § 3: 

a) w ust. 2: 
- uchyla się pkt c, 
- po pkt f dodaje się pkt g i h w brzmieniu: 

„g) Kapitanat Portu Dziwnów, 
 h) Kapitanat Portu TrzebieŜ”, 

b) w ust. 3 pkt d otrzymuje brzmienie: 
„d) Wydział Dróg i Budowli Morskich”, 

c) w ust. 4 uchyla się pkt da); 
 
2) w § 10 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7/ zapewniania właściwego stanu technicznego torów wodnych, red, kotwicowisk oraz 
morskich portów i przystani,”; 

 
3) w § 22 w ust. 2 tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„- Z-ca Naczelnika Wydziału,”; 
 

4) w § 25: 
a) w ust. 1 pkt 30a otrzymuje brzmienie: 

„30a/ koordynacja zadań związanych z ochroną portów morskich i Ŝeglugi w zakresie 
bezpieczeństwa poprzez nadzór i kontrolę portów i armatorów, celem przestrzegania 
zapisów ustawy o ochronie Ŝeglugi i portów morskich z dnia 23 września 2008 r. (Dz. 
U. Nr 171, poz. 1055) oraz Poprawek do Międzynarodowej konwencji 
o bezpieczeństwie Ŝycia na morzu, 1974 – Kodeks ISPS z dnia 5 lipca 2005 r. (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1016)”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W skład Biura Spraw Obronnych śeglugi wchodzą: 

- Kierownik Biura Spraw Obronnych śeglugi, 
- Wydział Operacyjny (symbol: BSOś-I), 
- Wydział Spraw Gospodarczo-Obronnych (symbol: BSOś-II), 
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (symbol: BSOś-III), 
- Oddział Kancelarii Tajnej.”; 

 
5) uchyla się § 33; 
 
6) w § 35 w ust. 2: 
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a) uchyla się tiret czwarte, 
b) dodaje się tiret dziewiąte w brzmieniu: 

„-Koordynator PHICS (symbol: KPN-V).”; 
 

7) w § 36 w ust. 2 tiret siódme otrzymuje brzmienie: 
„- SłuŜba DyŜurna i VTS Kapitanatu Portu (symbol: KPe- IV):   

• st. oficerowie/oficerowie portu SłuŜby DyŜurnej i VTS wyznaczani jako starsi 
zmiany, kierujący SłuŜbą DyŜurną i VTS. 

• st. oficerowie/oficerowie portu lub st. operatorzy/operatorzy VTS, SłuŜby DyŜurnej 
i VTS wyznaczani do prowadzenia spraw związanych z monitorowaniem ruchu 
statków,  

• oficerowie/operatorzy VTS, SłuŜby DyŜurnej i VTS  wyznaczani do prowadzenia 
spraw związanych ze zgłoszeniami statków i ewidencją danych 

• st. inspektor/inspektor ds. ewidencji danych i zgłoszeń ruchu statków.”; 
 
  
8) po § 36 dodaje się § 37 i § 37a w brzmieniu: 
 
„§ 37.  KAPITANAT PORTU DZIWNÓW (symbol: KPd ) 
 
1. Do zakresu działania Kapitanatu Portu Dziwnów naleŜą sprawy: 

1/ zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki 
narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu zarządzającego 
zgodnie z zakresem właściwości terytorialnej Kapitanatu, 

2/ nadzoru nad bezpieczeństwem Ŝeglugi w portach i przystaniach morskich oraz na 
torach podejściowych, z wyłączeniem tych torów, które leŜą w granicach zasięgu 
systemu VTS, oraz nad bezpieczeństwem statków podczas postoju w porcie, 

3/ planowania rozwoju portów i przystani morskich, o których mowa w  pkt 1 we 
współpracy z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, 

4/ nadzoru i kontroli funkcjonowania podległych bosmanatów portów, 
5/ sprawowanie ogólnego nadzoru nad stanem zabezpieczenia przeciwpoŜarowego 

w granicach właściwości terytorialnej Kapitanatu, 
6/ prowadzenie dochodzeń i zabezpieczanie dowodów wypadków morskich dla potrzeb 

Izby Morskiej, 
7/ nadzór   nad   ratownictwem   Ŝycia   na   morzu   oraz   zabezpieczanie   mienia   

porzuconego, znalezionego na morzu bądź wyrzuconego przez morze, 
8/ prowadzenie akcji przeciwsztormowych, przeciwlodowych i przeciwpowodziowych na 

terenie administrowanego obszaru oraz przygotowywanie sprawozdań z akcji, 
9/ prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach o wymierzenie kary 

pienięŜnej za naruszenie obowiązujących przepisów, 
10/ nadzór i prowadzenie ewidencji ruchu statków, ładunków i pasaŜerów oraz 

weryfikacja i przesyłanie formularzy ewidencyjnych do Głównego Urzędu 
Statystycznego, 

11/ kontrola dokumentów i wyposaŜenia jednostek pływających, 
12/ opiniowania i wnioskowania w sprawach inwestycji, prac sondaŜowych, zawieranych 

umów, remontów i zmian sposobu uŜytkowania budowli morskich, znajdujących się 
na obszarze właściwości terytorialnej Kapitanatu, oraz współpraca w tym zakresie 
z innymi komórkami Urzędu Morskiego, 

13/ nadzór i kontrola nad porządkiem portowo – Ŝeglugowym w tym egzekwowanie 
Przepisów Portowych, 

14/ naliczanie i pobieranie opłat portowych oraz uzgodnienia w sprawach taryf 
i wysokości opłat portowych, 

15/ prowadzenie dziennika portowego, w tym ewidencji ładunków i pasaŜerów, 
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16/ prowadzenie stałego nasłuchu radiowego i korespondencji radiowej zgodnie 
z odpowiednimi procedurami, 

17/ wykonywanie czynności określonych w Kodeksie ISPS, 
18/ ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami we współpracy 

z Inspektoratem Ochrony Środowiska Morskiego, 
19/ opracowywania planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami  

ładunkowymi ze statków zawijających do portów i przystani morskich, o których mowa 
w pkt 1, 

20/ sporządzania raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania 
portowych urządzeń odbiorczych zlokalizowanych w portach, o których mowa w pkt 1, 

21/ opiniowania projektów aktów normatywnych w zakresie prowadzonych spraw, 
22/ zgłaszania właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym uwag w zakresie 

stanu technicznego obiektów i budowli znajdujących się na terenie właściwości 
terytorialnej Kapitanatu, 

23/ współpraca ze StraŜą Graniczną, Policją, Morską SłuŜbą Poszukiwania 
i Ratownictwa, Marynarką Wojenną, StraŜą PoŜarną w zakresie bezpieczeństwa 
w porcie lub przystani, 

24/ współpraca z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej  w zakresie 
prowadzonych spraw, 

25/ sporządzanie raportów i sprawozdań z działalności Kapitanatu. 
 

2. Zakres właściwości terytorialnej działania Kapitanatu Portu Dziwnów obejmuje: 
1/ port Dziwnów wraz z torem podejściowym do portu, 
2/ porty Kamień Pomorski, MrzeŜyno, Sierosław wraz z torami podejściowymi 
3/ przystanie Niechorze, Rewal, 
4/ obszar morza terytorialnego administrowanego przez Urząd w pasie od południka 

14o40 długości wschodniej do wschodniej granicy morza terytorialnego 
administrowanego przez Urząd, 

5/ rzeka Dziwna od morza do mostu obrotowego w porcie Wolin. 
 
3. W skład Kapitanatu wchodzą: 

1/ Kapitan Portu, 
2/ SłuŜba DyŜurna Kapitanatu  (oficer / mł. oficer portu, bosmani portu), 
3/ Oficer / Mł. Oficer ds. Admnistracji Portów i  Obsługi Systemów, 
4/ Bosmanat Portu Kamień Pomorski (symbol: BKP), 
5/ Bosmanat Portu MrzeŜyno (symbol: BMO). 
  

§ 37a.  KAPITANAT PORTU TRZEBIEś (symbol: KPt ) 
 
1. Do zakresu działania Kapitanatu Portu TrzebieŜ naleŜą sprawy: 

1/ zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki 
narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu zarządzającego 
zgodnie z zakresem właściwości terytorialnej Kapitanatu, 

2/ nadzoru nad bezpieczeństwem Ŝeglugi w portach i przystaniach morskich oraz na 
torach podejściowych, z wyłączeniem tych torów, które leŜą w granicach zasięgu 
systemu VTS, oraz nad bezpieczeństwem statków podczas postoju w porcie, 

3/ planowania rozwoju portów i przystani morskich, o których mowa w  pkt 1 we 
współpracy z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, 

4/ nadzoru i kontroli funkcjonowania podległych bosmanatów portów, 
5/ sprawowanie ogólnego nadzoru nad stanem zabezpieczenia przeciwpoŜarowego 

w granicach właściwości terytorialnej Kapitanatu, 
6/ prowadzenie dochodzeń i zabezpieczanie dowodów wypadków morskich dla potrzeb 

Izby Morskiej, 
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7/ nadzór   nad   ratownictwem   Ŝycia   na   morzu   oraz   zabezpieczanie   mienia   
porzuconego, znalezionego na morzu bądź wyrzuconego przez morze, 

8/ prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach o wymierzenie kary 
pienięŜnej za naruszenie obowiązujących przepisów, 

9/ nadzór i prowadzenie ewidencji ruchu statków, ładunków i pasaŜerów oraz 
weryfikacja i przesyłanie formularzy ewidencyjnych do Głównego Urzędu 
Statystycznego, 

10/ kontrola dokumentów i wyposaŜenia jednostek pływających, 
11/ opiniowania i wnioskowania w sprawach inwestycji, prac sondaŜowych, zawieranych 

umów, remontów i zmian sposobu uŜytkowania budowli morskich, znajdujących się 
na obszarze właściwości terytorialnej Kapitanatu, oraz współpraca w tym zakresie 
z innymi komórkami Urzędu Morskiego, 

12/ nadzór i kontrola nad porządkiem portowo – Ŝeglugowym w tym egzekwowanie 
Przepisów Portowych, 

13/ naliczanie i pobieranie opłat portowych oraz uzgodnienia w sprawach taryf 
i wysokości opłat portowych, 

14/ prowadzenie dziennika portowego, w tym ewidencji ładunków i pasaŜerów, 
15/ prowadzenie stałego nasłuchu radiowego i korespondencji radiowej zgodnie 

z odpowiednimi procedurami, 
16/ wykonywanie czynności określonych w Kodeksie ISPS, 
17/ ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami we współpracy 

z Inspektoratem Ochrony Środowiska Morskiego, 
18/ opracowywania planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami  

ładunkowymi ze statków zawijających do portów i przystani morskich, o których mowa 
w pkt 1, 

19/ sporządzania raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania 
portowych urządzeń odbiorczych zlokalizowanych w portach, o których mowa w pkt 1, 

20/ opiniowania projektów aktów normatywnych w zakresie prowadzonych spraw, 
21/ zgłaszania właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym uwag w zakresie 

stanu technicznego obiektów i budowli znajdujących się na terenie właściwości 
terytorialnej Kapitanatu, 

22/ współpraca ze StraŜą Graniczną, Policją, Morską SłuŜbą Poszukiwania 
i Ratownictwa, Marynarką Wojenną, StraŜą PoŜarną w zakresie bezpieczeństwa 
w porcie lub przystani, 

23/ współpraca z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej  w zakresie 
prowadzonych spraw, 

24/ sporządzanie raportów i sprawozdań z działalności Kapitanatu. 
 
2. Zakres właściwości terytorialnej działania Kapitanatu Portu TrzebieŜ obejmuje: 

1/ porty TrzebieŜ, Nowe Warpno, Wolin, Stepnica z torami podejściowymi, 
2/ Zalew Szczeciński poza obszarem VTS, gdzie granicami Zalewu, w rozumieniu 

niniejszego Regulaminu są:  
- granica państwa, 
- I Brama Torowa, 
- linia równoleŜnika przechodząca przez dolną stawę nabieŜnika Lubin łącząca 

wyspę Wolin i wyspę Wielki Krzek, 
- północna granica terytorialna portu Wolin na cieśninie Dziwna, 

3/ cały Zalew Szczeciński i Roztoka Odrzańska w odniesieniu do jednostek, które nie są 
zobowiązane do korzystania z systemu VTS na mocy Przepisów Portowych – 
współpraca z Kapitanatem Portu Szczecin. 

 
 
3. W skład Kapitanatu Portu TrzebieŜ wchodzą: 

1/ Kapitan Portu TrzebieŜ (symbol KPt),  



 5

2/ SłuŜba DyŜurna Kapitanatu (oficer / młodszy oficer portu,  bosmani portu), 
3/ Oficer ds. Administracji Portów i Obsługi Systemów, 
4/ Bosmanat Portu Nowe Warpno (symbol: BNW), 
5/ Bosmanat Portu Wolin (symbol: BW), 
6/ Bosmanat Portu Stepnica (symbol: BS).”; 

 
 
9) w § 39 w ust. 1 w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu: 

„24/ planowanie rozwoju portów i przystani morskich w których nie powołano podmiotu 
zarządzającego, we współpracy z właściwymi Kapitanatami i organami samorządu 
terytorialnego”; 

 
10)  § 41 otrzymuje brzmienie: 
 
  „§ 41.   WYDZIAŁ DRÓG I BUDOWLI MORSKICH (symbol: DBM) 

 
1. Do zakresu działania Wydziału Dróg i Budowli Morskich naleŜą sprawy: 

1) nadzoru nad stanem technicznym morskich budowli hydrotechnicznych będących 
na stanie majątkowym Urzędu w zakresie określonym w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

2) zarządu morskich budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych w portach 
i przystaniach morskich, będących na stanie majątkowym Urzędu, oraz pól 
refulacyjnych i związanych z nimi budowli, z wyjątkiem budowli oznakowania 
nawigacyjnego, 

3) zlecania pogłębiania 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 sprawowania nadzoru inwestorskiego nad 
tymi pracami, 

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

5) opracowywania bieŜących i długofalowych planów remontów i budowli obiektów 
hydrotechnicznych o których mowa w pkt 1, 

6) wykonywania bieŜących prac konserwacyjno-remontowych budowli, o których 
mowa w pkt 2, 

7) opiniowania i wnioskowania w sprawach inwestycji, prac sondaŜowych, remontów 
kapitalnych i zmian sposobu uŜytkowania budowli i akwenów, o których mowa 
w pkt 2 i 3, 

8) zgłaszania właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym uwag w zakresie 
stanu technicznego obiektów i budowli, działania znaków nawigacyjnych 
i urządzeń sygnalizacyjnych oraz naruszania przez uŜytkowników portów 
wydawanych zaleceń bądź podejmowania działań o charakterze inwestycyjnym 
bez uzgodnień dotyczących oznakowania nawigacyjnego, 

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

10) uzgadniania planów realizacyjnych i projektów budowlanych we współpracy 
z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, 

11) prowadzenie ksiąŜek obiektów dla budowli hydrotechnicznych wymienionych w pkt 
1, oraz archiwum dokumentacji technicznej tych obiektów, 

12) współpraca z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Geodezji w zakresie 
gospodarki gruntami w portach administrowanych przez Urząd, 

13) sporządzanie sprawozdawczości rzeczowo-finansowej z zakresu prowadzonych 
spraw. 
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2. W skład Wydziału wchodzą: 

1) Naczelnik Wydziału, 
2) Z-ca Naczelnika Wydziału, 
3) Zespół ds. hydrotechnicznych (symbol: DBM –I), 
4) Samodzielne stanowisko ds. pogłębiarskich i utrzymania pól refulacyjnych 

(symbol: DBM-II), 
5) Samodzielne stanowisko (symbol: DBM-III).”; 

  
 
11)  w § 43: 

a) w ust. 2 tiret drugie otrzymuje brzmienie: 
„- Z-ca Naczelnika Wydziału”, 

b) w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7/ zaopatrywanie pracowników Urzędu, za wyjątkiem pracowników Baz 

Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie i w Świnoujściu, w odzieŜ ochronną 
i roboczą oraz naliczanie naleŜnego ekwiwalentu i rozliczanie pracowników 
z którymi została rozwiązana umowa o pracę”, 

c) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1/ sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego nad utrzymaniem  i eksploatacją 

budynków oraz pomieszczeń zajmowanych przez Urząd, za wyjątkiem budynków 
i pomieszczeń przekazanych Gospodarstwu Pomocniczemu – Administracja 
Budynków oraz budynków i pomieszczeń znajdujących się w Bazach 
Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie i w Świnoujściu”, 

d) w ust. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6/ dokonywanie okresowych kontroli budynków za wyjątkiem przekazanych 

Gospodarstwu Pomocniczemu przy Urzędzie Morskim w Szczecinie – 
Administracja Budynków oraz budynków i pomieszczeń znajdujących się 
w Bazach Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie i w Świnoujściu”, 

  
12)  w § 46: 

a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 11, 12 i 13 w brzmieniu: 
„11/ przygotowywania zestawień potrzeb remontowych obiektów budowlanych 

i znaków nawigacyjnych w Bazach Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie 
i w Świnoujściu, 

12/ nadzorowania prac w zakresie przygotowania i wykonania remontów bieŜących 
i doposaŜenia obiektów budowlanych w Bazach Oznakowania Nawigacyjnego 
w Szczecinie i w Świnoujściu, 

13/ przygotowywanie preliminarza budŜetowego”, 
b) w ust. 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje tiret piąte w brzmieniu: 

„- Samodzielne stanowisko ds. koordynacji działań administracyjno-remontowych 
(symbol: ON-III).”; 

 
13) uchyla się § 47a; 
 
14) w § 49 w ust. 1 uchyla się pkt 7; 
 
15) w § 50 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 17, 18 i 19 w brzmieniu: 

„17/ sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego nad utrzymaniem i eksploatacją  
budynków oraz pomieszczeń znajdujących się na terenie i pod nadzorem Bazy, 

 18/ dokonywanie okresowych kontroli budynków znajdujących się na terenie i pod 
nadzorem Bazy, 

 19/ zaopatrywanie pracowników Bazy i pracowników jednostek podległych Bazie 
w odzieŜ ochronną i roboczą.”; 
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16) w § 51 w ust 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 17, 18 i 19 w brzmieniu: 
„17/ sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego nad utrzymaniem i eksploatacją  

budynków oraz pomieszczeń znajdujących się na terenie i pod nadzorem Bazy, 
 18/ dokonywanie okresowych kontroli budynków znajdujących się na terenie i pod 

nadzorem Bazy, 
 19/ zaopatrywanie pracowników Bazy i pracowników jednostek podległych Bazie 

w odzieŜ ochronną i roboczą.”; 
 
17)  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 komórek organizacyjnych nowoutworzonych bądź przeorganizowanych, 
zobowiązuje się do opracowania podległym pracownikom „Kart obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności” zgodnych z postanowieniami niniejszego zarządzenia. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 roku. 
 

 


