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ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 17 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

 
z dnia 7 listopada 2014 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) w § 3 ust. 1: 
 

a) w pkt 1: 
- po pkt i) dodaje się pkt ia) w brzmieniu: 

„ia) Zespół ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego”, 
- uchyla się pkt j) i k); 

 
 

b) w pkt 2 po pkt i) dodaje się pkt j) w brzmieniu: 
„j) Sekretariat Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w Szczecinie.”; 

 
 

2) w § 10 w ust.1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu: 
 
„17/ nadzoruje współpracę Wydziału Dokumentów Marynarzy z Sekretariatem CMKE  
w Szczecinie.”; 

 
3) w § 21: 
 

a) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu: 
 

„11/ prowadzenie rozliczeń z tytułu realizowania projektów współfinansowanych  
z budżetu Unii Europejskiej, 

 12/ obsługa finansowo – księgowa w zakresie realizacji zadań Sekretariatu 
Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w Szczecinie.”; 

 
b) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret szóste w brzmieniu: 

„- Zespół ds. Planowania i Obsługi Finansowej Projektów Współfinansowanych z UE  
(symbol: FK – IV).”; 

 
c) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Do zadań Zespołu ds. Planowania i Obsługi Finansowej Projektów 
Współfinansowanych z UE należy: 
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1/ udział w tworzeniu planów finansowych projektów współfinansowanych ze 
środków pochodzących z Unii Europejskiej, 

2/ kontrola formalno – rachunkowa dokumentów finansowo – księgowych 
dotyczących realizowanych projektów współfinansowanych z UE oraz 
opracowywanie ich do zatwierdzenia i zapłaty, z podziałem na środki 
pochodzące z Budżetu Państwa i z budżetu Unii Europejskiej, 

3/ udział w przygotowaniu finansowej części wniosków o dofinansowanie oraz 
przygotowywanie wniosków o płatność, zgodnie z warunkami zawartymi  
w umowie o dofinansowanie, 

4/ udział w sporządzaniu wniosków o zapewnienie finansowania projektów ze 
środków rezerwy celowej, wniosków o zmianę decyzji Ministra Finansów  
o zapewnieniu finansowania realizacji projektów oraz wniosków  
o uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie wydatków realizowanych 
projektów, 

5/ prowadzenie sprawozdawczości finansowej w zakresie obsługiwanych 
projektów, 

6/ opracowanie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa” dla Urzędu, 
7/ sporządzanie okresowych projektów planu finansowego Urzędu.” 

 
 
4) po § 28 dodaje się § 28a w brzmieniu: 
 

„§ 28a. ZESPÓŁ DS. KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (symbol: KAW) 
 

1. Do zadań Zespołu ds. Kontroli i 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; 

3) przeprowadzanie, na zlecenie Dyrektora Urzędu, wewnętrznych kontroli 
doraźnych, w celu wyjaśnienia przyczyn zaistniałych nieprawidłowości.  

 
2. W szczególności do zakresu działania Zespołu ds. Kontroli i 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 i Generalnego 
Inspektora Kontroli Skarbowej; 

5) przeprowadzanie czynności sprawdzających poprzez ocenę działań Urzędu 
podjętych w celu realizacji zaleceń; 
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6) przedstawianie Dyrektorowi Urzędu oraz komórkom audytowanym ustaleń  
i wniosków z przeprowadzonych czynności audytowych w postaci sprawozdań  
i notatek służbowych; 

7) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni oraz 
innych materiałów o charakterze sprawozdawczym i informacyjnym; 

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; 
13) przeprowadzanie, na zlecenie Dyrektora Urzędu, wewnętrznych kontroli 

doraźnych; 
14) formułowanie ustaleń i wniosków ze zrealizowanych kontroli w postaci wystąpień 

pokontrolnych; 
15) przygotowanie dokumentów wytworzonych w Zespole do archiwizacji. 

 
3. W skład Zespołu wchodzą: 

 
- Kierownik Zespołu – audytor wewnętrzny, 
- stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli.”; 

 
5) uchyla się § 29 i § 30; 
 
6) w § 31:  
 

a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 19, 20, 21 i 22 w brzmieniu: 
„19/ przeprowadzanie weryfikacji i inspekcji na statkach w celu wydania 

potwierdzenia i odnowienia Morskich Certyfikatów Pracy oraz kontroli 
przestrzegania wymogów zawartych w konwencji o Pracy na morzu, 2006 (MLC 
2006), 

20/ przeprowadzanie weryfikacji podmiotów pośrednictwa pracy w celu sprawdzenia  
i potwierdzenia zgodności ich działania z normą 1.4 Konwencji o Pracy na 
morzu, 2006 (MLC2006), 

 21/ rozpatrywanie skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą 
morską z terytorialnego zakresu działania dyrektora Urzędu Morskiego  
w Szczecinie i dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, 

 22/  prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i zażaleń dotyczących 
praw marynarzy wynikających z konwencji MLC 2006.” 

 
b) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret siódme w brzmieniu: 

„- stanowisko ds. rozpatrywania skarg pasażerów podróżujących drogą morską  
i skarg dotyczących praw marynarzy wynikających z konwencji MLC 2006 
(symbol: BŻ-IV) 

 
c) uchyla się ust. 3; 
 
d) w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 25 i 26 w brzmieniu: 

„25/ przeprowadzanie inspekcji statków morskich w zakresie warunków pracy  
i zatrudnienia zgodnie z wymogami Konwencji o Pracy na morzu, 2006, 

 26/  przeprowadzanie weryfikacji agencji pośrednictwa pracy Marynarzy na zgodność  
z wymogami Konwencji o Pracy na morzu, 2006." 

 
e) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 
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„8. Do zadań stanowiska ds. rozpatrywania skarg pasażerów podróżujących drogą 
morską i skarg dotyczących praw marynarzy wynikających z konwencji MLC 2006 
należą sprawy: 
a) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg pasażerów podróżujących drogą morską, 
b) badanie i wyjaśnianie spraw przedstawionych w złożonych skargach oraz 

wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie stwierdzonych 
nieprawidłowości i wyznaczanie terminów ich usunięcia, 

c) ewidencjonowanie skarg pasażerów podróżujących drogą morską oraz 
sporządzanie sprawozdań ze swoich działań i podawanie tych sprawozdań do 
publicznej wiadomości, 

d) przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań administracyjnych 
w sprawach o naruszenie przepisów o bezpieczeństwie morskim wspólnie  
z inspektorami FSI I PSC, 

e) ewidencjonowanie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących 
bezpieczeństwa morskiego, sporządzanie sprawozdań i analiz oraz 
opracowywanie wniosków dotyczących działań zapobiegawczych i poprawy 
bezpieczeństwa morskiego.” 

 
 

7) w § 34 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 
 

„12/ prowadzenie weryfikacji dokumentów osób przystępujących do egzaminów 
kwalifikacyjnych przed CMKE, przyjętych przez sekretariat Komisji w Szczecinie.”; 

 
8) po § 37b dodaje się § 37c w brzmieniu: 
 

„§ 37c. SEKRETARIAT CENTRALNEJ MORSKIEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ  
W SZCZECINIE (symbol: CMKE – Sz) 
 
1. Do zakresu działania Sekretariatu Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej  

w Szczecinie zwanej dalej Komisją należy: 
 

1) obsługa administracyjna Komisji w zakresie zadań realizowanych przez 
właściwego zastępcę przewodniczącego Komisji; 

2) przygotowywanie rozliczeń finansowych egzaminów i przekazywanie ich do 
komórki finansowo - księgowej Urzędu; 

3) przyjmowanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu teoretycznego, 
praktycznego lub poprawkowego; 

4) sprawdzanie kompletności załączonej dokumentacji do wniosków; 
5) przekazywanie wezwań osobom ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu 

teoretycznego, praktycznego lub poprawkowego do uzupełnienia wniosków  
w przypadku stwierdzenia braków formalnych; 

6) przekazywanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu teoretycznego - wraz  
z załącznikami potwierdzającymi posiadane wykształcenie, praktykę pływania  
i wymagane szkolenia (w tym zaliczoną część praktyczną szkolenia, jeżeli jest 
wymagana) - do Wydziału Dokumentów Marynarzy, w celu sprawdzenia czy 
wnioskodawca spełnia warunki wymagane do wydania odpowiedniego 
dokumentu kwalifikacyjnego po zdaniu egzaminu; 

7) odbieranie zweryfikowanych list osób przystępujących do egzaminu 
teoretycznego, wraz z dokumentacją od Wydziału Dokumentów Marynarzy,  
o której mowa w pkt 6, i publikowanie tych list na stronie internetowej Komisji oraz 
Urzędu, po ich zatwierdzeniu przez zastępcę przewodniczącego Komisji; 

8) sporządzanie list osób przystępujących do egzaminu praktycznego  
i poprawkowego i publikowanie tych list na stronie internetowej Komisji i Urzędu, 
po ich zatwierdzeniu przez zastępcę przewodniczącego Komisji; 
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9) rejestrowanie osób przystępujących do egzaminu teoretycznego lub praktycznego 
w module STCW systemu kontrolno- informacyjnego dla portów polskich PHICS; 

10) obsługa administracyjna, informatyczna, logistyczna na potrzeby egzaminów 
przeprowadzanych przez Komisję; 

11) udzielanie zdającemu informacji o jego wyniku egzaminu; 
12) przygotowywanie zaświadczeń o zdanym egzaminie teoretycznym lub 

praktycznym oraz duplikatów takich zaświadczeń; 
13) archiwizowanie materiałów egzaminacyjnych w Archiwum Urzędu; 
14) odbieranie od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego kompletnej 

dokumentacji z przeprowadzonego egzaminu oraz sprawdzenie jej prawidłowości 
pod względem formalnym; 

15) weryfikowanie kosztów przeprowadzenia egzaminu do jego rozliczenia; 
16) przygotowywanie zbiorczych wniosków o wypłatę wynagrodzenia dla 

egzaminatorów - członków zespołu egzaminacyjnego oraz obsługi 
administracyjnej egzaminu i przekazywanie ich, po zatwierdzeniu przez zastępcę 
przewodniczącego Komisji, do Wydziału Finansowo – Księgowego Urzędu. 

 
  

  
9) Załączniki nr 1, 2 i 3 do Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego w życie 

zarządzeniem wewnętrznym Nr 22 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia  
17 listopada 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami, otrzymują brzmienie określone 
odpowiednio w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, przy czym załączniki 
Nr 1 i 3 – z dniem 1 stycznia 2015 r. otrzymują brzmienie określone odpowiednio  
w załącznikach Nr 4 i 5 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 wyjątkiem § 1 pkt 1b, 2, 3a ppkt 12, 7 i 8 
oraz załączników Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia, które wchodzą w życie z dniem  
1 stycznia 2015 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
Rozdzielnik A5-A39, D, Sekretariat, Sekretariat DIMDT- drogą elektroniczną. 


