
 
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 5 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 

z dnia 13 lutego 2017 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 § 22: 
a) ust. 1 pkt 1, 3 i 8 otrzymują brzmienie: 

„1/ obsługi prawnej Urzędu, w tym zastępstw w postępowaniach przed sądami 
powszechnymi i administracyjnymi oraz przed innymi organami”; 

 „3/ sprawowanie nadzoru nad porządkiem prawnym w Urzędzie poprzez 
informowanie pracowników o obowiązujących przepisach prawa krajowego”; 

 „8/ opiniowanie projektów umów oraz opracowywanie umów nietypowych i wzorów 
umów typowych dla potrzeb Urzędu”; 

 
b) ust. 3: 

- pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6/ sprawowanie nadzoru nad porządkiem prawnym w Urzędzie poprzez 
informowanie pracowników o obowiązujących przepisach prawa krajowego”; 

- uchyla się pkt 15; 
 

c) ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5/ prowadzenie rejestru umów zamówień publicznych o wartości powyżej 1000 zł 

udzielonych w danym roku kalendarzowym”; 
 

 
2) w § 36 ust. 6 uchyla się pkt 2; 

 
3) w § 38 ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8/ obsługa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) na potrzeby Inspektoratu Ochrony 
Wybrzeża oraz współdziałanie z komórką koordynującą aktualizację systemu SIP”; 

 
4) w § 39 ust. 1: 

a) pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
„16/ przygotowanie materiałów do przetargów i współudział w przetargach na prace 

geodezyjne zlecane przez Urząd oraz pozyskiwanie danych z państwowego 
zasobu geodezyjnego oraz od zainteresowanych komórek Urzędu dla potrzeb 
aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu (SIP UMS)”; 
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b) w pkt 17 uchyla się ppkt c i d; 
5) w § 43: 

a) ust 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należą sprawy: 

1/ planowanie zakupu mebli i wyposażenia biurowego i nadzór nad realizacją 
zakupów w tym zakresie, 

2/ znakowanie składników majątkowych objętych ewidencją majątkową, za 
wyjątkiem sprzętu komputerowego, 

3/ wykonywanie drobnych napraw (stolarskich, mechanicznych, itp.) i usług 
(przeprowadzki), 

4/ zawieranie umów na wykonywanie napraw i konserwację sprzętu biurowego,  
5/ utrzymywanie czystości i porządku w budynkach oraz wokół budynków: 

Czerwony Ratusz, Kapitanat Portu Szczecin, Kapitanat Portu Świnoujście, 
6/ zawieranie umów na wywóz nieczystości stałych z nieruchomości będących  

w trwałym zarządzie Urzędu,  
7/ składanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w przypadkach objęcia przez gminę systemem odbioru 
odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 

8/ zawieranie umów na wywóz wód zaolejonych i odpadów stałych (sorbenty, 
filtry olejowe, itp.) pochodzących z jednostek pływających oraz czyszczenie 
zbiorników, w tym wybieranie osadów i skrobanie zbiorników, z portów  
i przystani morskich leżących we właściwości terytorialnej Urzędu, 

9/ regulowanie należności z tytułu wywozu nieczystości stałych i wód 
zaolejonych, o których mowa w punkcie 6 i 8,  

10/ sporządzanie obciążeń dla abonentów (w tym najemców) za przeprowadzone 
rozmowy telefoniczne, 

11/ realizowanie potrzeb pracowników w zakresie: 
- odzieży ochronnej i roboczej, za wyjątkiem pracowników Baz Oznakowania 

Nawigacyjnego w Szczecinie i Świnoujściu oraz Wydziału Energetycznego, 
naliczanie należnego ekwiwalentu, 

- środków czystości, wyposażenia apteczek, 
- posiłków regeneracyjnych, 
- sortów mundurowych i ich rozliczania, 
- pieczątek służbowych, 
- materiałów kancelaryjno-biurowych, 
- wizytówek, kalendarzy, druków na zamówienie, 
- rozliczanie rachunków za okulary korygujące wzrok, zalecone przez lekarza 

pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi, 
12/ określanie potrzeb socjalnych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, 
13/ udział przy ustalaniu zasad podziału ZFŚS, 
14/ administrowanie pokojami gościnnymi (udostępnianie, zgłaszanie potrzeb 

remontowych, wyposażanie), 
15/ prowadzenie spraw dotyczących ośrodka szkolno - wypoczynkowego  

w Pobierowie, 
16/ organizowanie wycieczek turystycznych dla pracowników, 
17/ realizacja świadczeń socjalnych w zakresie udzielania pomocy socjalnej, 

mieszkaniowej, kulturalnej, wypoczynku, 
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18/ prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków 
trwałych w użytkowaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

19/ uzgadnianie z ewidencją syntetyczną Wydziału Finansowo-Księgowego salda 
analitycznego środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu 
i wartości niematerialnych i prawnych, 

20/ dokonywanie wyceny zinwentaryzowanych składników majątkowych  
i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, 

21/ prowadzenie ewidencji deklaracji odpowiedzialności materialnej, 
22/ prowadzenie spraw ubezpieczeń osobowych i rzeczowych na koszt zakładu 

pracy i likwidacji szkód, 
23/ sporządzanie dokumentacji i regulowanie podatku od środków 

transportowych, 
24/ zapewnienie obsługi kancelaryjnej Urzędu: 

- odbiór przesyłek, 
- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, 
- prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 
- doręczanie korespondencji sekretariatom i kierownikom komórek 

organizacyjnych, 
- obsługa faxu na potrzeby Urzędu – nadawanie, odbiór i rejestracja, 

25/ prowadzenie Archiwum Zakładowego: 
- archiwizowanie dokumentów przekazanych przez komórki organizacyjne, 
- prowadzenie składnicy akt, 
- brakowanie akt, 
- udostępnianie i wypożyczanie akt, 
- przekazywanie akt do Archiwum Państwowego, 

26/ prowadzenie Małej Poligrafii: 
- wykonywanie odbitek dokumentów, 
- bindowanie dokumentów, 

27/ planowanie środków finansowych na realizację zadań przez Wydział 
i ewidencjonowanie wydatków, 

28/ sporządzanie sprawozdań statystycznych i rzeczowo-finansowych z zakresu 
spraw prowadzonych przez komórki Wydziału.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Do zadań Zespołu ds. Gospodarczych i Świadczeń Rzeczowych (symbol: AG-I)  
należy: 

1/ przygotowywanie preliminarzy budżetowych i nadzór nad realizacją zakupów: 
- mebli, 
- wyposażenia biurowego: kserokopiarki, aparaty telefoniczne/telefonia 

stacjonarna/faksy, urządzenia wielofunkcyjne (za wyjątkiem drukarek), 
- środków czystości na potrzeby Urzędu, 
- materiałów kancelaryjno – biurowych, 
- materiałów eksploatacyjnych do wyposażenia biurowego, 
- odzieży BHP, 
- świadczeń rzeczowych przysługujących pracownikom w postaci środków 

higieny osobistej, posiłków profilaktycznych, wody mineralnej,  
2/ znakowanie składników majątkowych objętych ewidencją majątkową, za 

wyjątkiem sprzętu komputerowego, 
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3/ wykonywanie napraw mebli w pomieszczeniach biurowych i organizowanie 
przeprowadzek, 

4/ nadzór nad realizacją zleceń (w tym przygotowywanie umów) na wykonywanie 
napraw i konserwację sprzętu biurowego: kserokopiarek, faksów, niszczarek, 
urządzeń wielofunkcyjnych (za wyjątkiem drukarek), 

5/ utrzymywanie czystości i porządku w budynkach oraz wokół następujących 
budynków Urzędu (w tym odśnieżanie): Czerwony Ratusz, Kapitanat Portu 
Szczecin i Kapitanat Portu Świnoujście,  

6/ zawieranie umów na wywóz nieczystości stałych z nieruchomości będących  
w trwałym zarządzie Urzędu,  

7/ składanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadkach objęcia przez gminę systemem odbioru odpadów 
komunalnych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 

8/ zawieranie umów na wywóz wód zaolejonych i odpadów stałych (sorbenty, filtry 
olejowe, itp.) pochodzących z jednostek pływających oraz czyszczenie 
zbiorników, w tym wybieranie osadów i skrobanie zbiorników, z portów i przystani 
morskich leżących we właściwości terytorialnej Urzędu, 

9/ regulowanie należności z tytułu wywozu nieczystości stałych i wód zaolejonych,  
o których mowa w punkcie 6 i 8,  

10/ sporządzanie obciążeń dla abonentów (w tym najemców) za przeprowadzone 
rozmowy telefoniczne, 

11/ prowadzenie spraw związanych z sortami mundurowymi, w tym naliczanie 
i rozliczanie sortów mundurowych, oraz prowadzenie spraw związanych 
z zakupami dotyczącymi sortów mundurowych, 

12/ ewidencja ponoszonych wydatków, wystawianie dokumentów księgowych na 
zakupiony sprzęt, odzież, świadczenia rzeczowe, 

13/ przygotowywanie i prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w zakresie: 
- gospodarki odzieżą ochronną i roboczą oraz sprzętem BHP, za wyjątkiem Baz 

Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie i  w  Świnoujściu oraz Wydziału 
Energetycznego, w tym naliczanie ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej 
i pranie odzieży oraz rozliczanie pracowników zwolnionych i zmieniających 
stanowiska, 

- zakupu świadczeń rzeczowych przysługujących pracownikom Urzędu: środki 
higieny osobistej, herbata, woda mineralna, 

- zakupu posiłków profilaktycznych w okresie jesienno-zimowym,  
- innych zakupów realizowanych ze środków finansowych Wydziału,  
- przygotowywania umów na wykonanie wizytówek, pieczątek służbowych, 

druków na zamówienie, 
- przygotowywania umów na usługi pralnicze na potrzeby sekretariatów i pokoi 

stałego dyżuru, 
- wyposażenia apteczek dla  Urzędu w tym jednostek pływających, 
- ewidencji środków czystości dla Urzędu i komórek terenowych, 
- uzgadniania z komórkami organizacyjnymi Urzędu potrzeb oraz zlecania do 

wykonania kalendarzy, 
- ewidencji i rozliczania rachunków za okulary korygujące wzrok (w tym oprawka) 

i szkła korekcyjne, zalecone przez lekarza okulistę pracownikom zatrudnionym 
na stanowiskach z monitorami ekranowymi, 
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14/ sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu spraw prowadzonych 
przez komórki Wydziału.”; 

6) § 43a otrzymuje brzmienie: 

„§ 43a. WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDYNKÓW (symbol: AB) 

 
1. Do zakresu działania Wydziału Administracji Budynków należą sprawy: 

1/ administrowanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami będącymi w trwałym 
zarządzie Urzędu w tym: 
- gospodarka budynkami, lokalami mieszkalnymi i biurowymi, 
- zawieranie i realizacja umów najmu, dzierżawy i użyczenia dotyczących 

budynków, ich części i nieruchomości gruntowych; 
- prowadzenie postępowań dotyczących przekazywania/nabywania nieruchomości 

zabudowanych budynkami; 
2/ prowadzenie całości spraw dotyczących oddawania terenów portowych  

i znajdujących się na nich obiektów portowych w użytkowanie, najem, dzierżawę,  
w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w tym zawieranie 
umów i ich realizacja;  

3/ sporządzanie umów w zakresie udostępniania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym 
korzystania z nieruchomości celem świadczenia usług telekomunikacyjnych; 

4/ sprawowanie kontroli prawidłowości użytkowania budynków Urzędu, lokali, 
pomieszczeń oraz przyległych terenów; 

5/ prowadzenie spraw związanych z najmem, dzierżawą, użyczeniem nieruchomości nie 
będących w trwałym zarządzie Urzędu wraz z regulowaniem należności;  

6/ prowadzenie bieżąco aktualizowanej ewidencji nieruchomości pozostających 
w trwałym zarządzie Urzędu; 

7/ prowadzenie spraw podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości pozostających  
w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: 
- sporządzanie deklaracji podatkowych, 
- regulowanie należności; 

8/ współdziałanie z Zespołem ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami przy przejmowaniu 
nieruchomości i sprawowaniu trwałego zarządu; 

9/ współpraca z Inspektoratem Ochrony Wybrzeża przy oddawaniu w najem, dzierżawę, 
użytkowanie nieruchomości lub ich części położonych na obszarze pasa 
technicznego i ochronnego;  

10/ regulowanie opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami; 
11/ ścisła współpraca z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego  

w zakresie prowadzonej gospodarki nieruchomościami;   
12/ zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z nieruchomości 

pozostających w trwałym zarządzie Urzędu oraz regulowanie należności z tego 
tytułu; 

13/ wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni; 

14/ zabezpieczanie i dozorowanie nieruchomości Urzędu, w tym: 
- zapewnienie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego nieruchomości, 
- zlecanie i nadzorowanie wykonywania systemów alarmowych; 
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15/ nadzór techniczno-budowlany nad utrzymaniem budynków i związanych z nimi 
urządzeń budowlanych położonymi na nieruchomościach będących w trwałym 
zarządzie Urzędu, 

16/ opracowywanie rocznych planów robót budowlanych dotyczących obiektów, o których 
mowa w pkt. 15, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu; 

17/ planowanie i realizowanie bieżących robót konserwacyjno-remontowych oraz 
drobnych prac ogólnobudowlanych, napraw wyposażenia technicznego budynków  
i usług w budynkach Urzędu (naprawa instalacji, stolarki okiennej, drzwiowej, 
zamków, usuwanie awarii, itp. – rzemieślnicy)  

18/ sporządzanie protokołów awaryjnych dla obiektów, o których mowa w pkt. 15; 
19/ zlecanie robót i zawieranie umów na realizację usług w zakresie realizowanych robót 

remontowo-budowlanych i konserwacji, rozliczanie zleconych prac i udział  
w odbiorach; 

20/ zlecanie wykonania kosztorysów inwestorskich na realizowane roboty remontowo - 
budowlane 

21/ wykonywanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, okresowej kontroli stanu 
technicznego: 

a) budynków, 
b) instalacji sanitarnych, 
c) przewodów kominowych 

22/ prowadzenie dokumentacji technicznej budynków i ich wyposażenia technicznego,  
w tym książek obiektu budowlanego; 

23/ zlecanie niezbędnych ekspertyz wynikających z przeglądów budynków; 
24/ zlecanie opracowania świadectw charakterystyki energetycznej budynków; 
25/ prowadzenie spraw dotyczących zakupu, montażu i serwisowania urządzeń 

klimatyzacyjnych; 
26/ poddawanie przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym urządzeń, 

systemów przeciwpożarowych i gaśnic, w tym próby ciśnieniowe węży hydrantowych, 
z wyłączeniem sprzętu stanowiącego wyposażenie taboru samochodowego  
i pływającego; 

27/ zlecanie pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy; 
28/ zlecanie czyszczenia i konserwacji separatorów substancji ropopochodnych  

i odbierania gromadzących się w nich odpadów; 
29/ prowadzenie spraw z zakresu napraw przepompowni oraz serwisu i napraw 

zestawów hydroforowych; 
30/ zapewnienie dostaw energii cieplnej do budynku Czerwonego Ratusza; 
31/ regulowanie należności za dostawę energii elektrycznej i gazu do nieruchomości 

Urzędu; 
32/ planowanie środków finansowych na realizację zadań Wydziału i ewidencjonowanie 

wydatków; 
33/ sporządzanie sprawozdań statystycznych i rzeczowo-finansowych z zakresu spraw 

prowadzonych przez komórki Wydziału. 

 
2. W skład Wydziału wchodzą: 

- Naczelnik Wydziału, 
- Zastępca Naczelnika Wydziału, 
- Zespół ds. Administrowania Budynkami (symbol: AB-I), 
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- Zespół ds. Techniczno-Remontowych (AB-II). 
 
 
3. Do zadań Zespołu ds. Administrowania Budynkami (symbol: AB-I) należy: 

1/ gospodarka budynkami, lokalami mieszkalnymi, pomieszczeniami biurowymi i innymi 
lokalami użytkowymi będącymi w trwałym zarządzie Urzędu;  

2/ zawieranie i realizacja umów najmu, dzierżawy i użyczenia dotyczących budynków, 
ich części i nieruchomości gruntowych; 

3/ przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań dotyczących 
przekazywania/nabywania nieruchomości zabudowanymi budynkami; 

4/ oddawanie terenów portowych i znajdujących się na nich obiektów portowych  
w użytkowanie, najem, dzierżawę, w porozumieniu z właściwymi komórkami 
organizacyjnymi Urzędu, w tym zawieranie umów i ich realizacja;  

5/ sporządzanie umów w zakresie udostępniania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym 
korzystania z nieruchomości celem świadczenia usług telekomunikacyjnych; 

6/ sprawowanie kontroli prawidłowości użytkowania budynków Urzędu, lokali, 
pomieszczeń oraz przyległych terenów; 

7/ prowadzenie spraw związanych z najmem, dzierżawą, użyczeniem nieruchomości nie 
będących w trwałym zarządzie Urzędu i regulowanie wynikających z nich należności;  

8/ sporządzanie obciążeń z tytułu zawartych umów najmu, dzierżawy, użytkowania; 
9/ prowadzenie bieżąco aktualizowanej ewidencji nieruchomości pozostających 

w trwałym zarządzie Urzędu; 
10/ występowanie do organu nadzorującego i organu właściwego w sprawach oddania 

nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę, użyczenie, 
11/ opracowywanie dla organu nadzorującego informacji o nieruchomościach 

pozostających w trwałym zarządzie Urzędu i zawartych umowach najmu, dzierżawy, 
użyczenia; 

12/ sporządzanie dla starostów informacji o zasobach nieruchomości Skarbu Państwa  
w trwałym zarządzie Urzędu i sposobie ich wykorzystywania; 

13/ prowadzenie spraw podatku rolnego i podatku od nieruchomości, sporządzanie 
deklaracji podatkowych, regulowanie należności, utrzymywanie ścisłego kontaktu  
z gminami w sprawach podatkowych; 

14/ regulowanie opłat  z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami; 
15/ opracowywanie stanowiska Urzędu w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu 

trwałego zarządu; 
16/ współdziałanie z Zespołem ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami przy przejmowaniu 

nieruchomości i sprawowaniu trwałego zarządu; 
17/ współpraca z Inspektoratem Ochrony Wybrzeża przy oddawaniu w najem, dzierżawę, 

użytkowanie nieruchomości lub ich części położonych na obszarze pasa 
technicznego i ochronnego;  

18/ ścisła współpraca z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego  
w zakresie prowadzonej gospodarki nieruchomościami;  

19/ ustalanie stawek czynszu za najem i dzierżawę; 
20/ sprawowanie kontroli w zakresie właściwego użytkowania budynków, pomieszczeń 

oraz przyległych terenów; 
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21/ prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia i dozorowania nieruchomości 
Urzędu, w tym zapewnienie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony 
fizycznej i monitoringu elektronicznego; 

22/ zapewnienie dostaw energii cieplnej do budynku Czerwonego Ratusza i budynku 
zajmowanego przez Biuro Spraw Obronnych Żeglugi; 

23/ zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z nieruchomości 
pozostających w trwałym zarządzie Urzędu oraz regulowanie należności z tego 
tytułu; 

24/ regulowanie należności za dostawę energii elektrycznej i gazu do nieruchomości 
będących w trwałym zarządzie Urzędu; 

25/ wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni; 

26/ poddawanie przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym urządzeń, 
systemów przeciwpożarowych i gaśnic, w tym próby ciśnieniowe węży hydrantowych, 
z wyłączeniem sprzętu stanowiącego wyposażenie taboru samochodowego  
i pływającego; 

27/ przygotowywanie preliminarzy budżetowych i ewidencjonowanie ponoszonych przez 
Wydział wydatków; 

28/ sporządzanie  zbiorczych  sprawozdań  statystycznych  i  rzeczowo-finansowych  
z zakresu spraw prowadzonych przez komórki Wydziału.  

 
4. Do zadań Zespołu ds. Techniczno-Remontowych  (symbol: AB-II) należy: 

1/ nadzór techniczno - budowlany nad utrzymaniem sprawności technicznej budynków  
i związanych z nimi urządzeń budowlanych położonych na nieruchomościach  
w trwałym zarządzie Urzędu, 

2/ opracowywanie rocznych planów robót budowlanych dotyczących obiektów, o których 
mowa w pkt. 1 we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu; 

3/ sporządzanie protokołów awaryjnych dla obiektów, o których mowa w pkt. 1; 
4/ wykonywanie przewidzianych prawem budowlanym okresowej kontroli stanu 

technicznego: 
a) budynków, 
b) instalacji sanitarnych, 
c) przewodów kominowych; 

5/ prowadzenie dokumentacji technicznej budynków i wyposażenia technicznego, w tym 
książek obiektu budowlanego (uzupełnianie wpisów odnośnie wykonanych prac 
remontowych, wydanych opinii i ekspertyz, przeglądów instalacji kominowych 
zleconych przez Wydział oraz przeglądów okresowych budynków); 

6/ zlecanie opracowania świadectw charakterystyki energetycznej budynków; 
7/ prowadzenie spraw formalno-prawnych dotyczących zlecanych remontów obiektów,  

o których mowa w pkt. 1, w tym: 
- przygotowywanie kosztorysów i opisów przedmiotu zamówienia niezbędnych do 

zlecenia zamówienia publicznego, 
- sporządzanie projektów umów na roboty i usługi oraz sprawowanie kontroli nad 

terminowością realizacji zobowiązań umownych, 
- przekazywanie placu budów, nadzór nad prowadzonymi robotami oraz udział 

w pracach odbiorowych, 
- zlecanie wykonania dokumentacji projektowej dla potrzeb realizowanych 

remontów, 
- przygotowywanie umów na opracowania projektowe, 
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- odbiór dokumentacji ze sprawdzeniem kompletności i zgodności z umową lub 
zleceniem, a w szczególności kompletności opinii, uzgodnień i pozwoleń organów 
administracji architektoniczno-budowlanej; 

8/ wykonywanie bieżących robót konserwacyjno-remontowych oraz drobnych prac 
ogólnobudowlanych, napraw wyposażenia technicznego budynków wraz z obsługą  
w tym zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej (siłami własnymi-rzemieślnicy),  
w tym: 

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usterek, 
- zakup, naprawa i wymiana zamków, 
- usuwanie drobnych awarii instalacji sanitarnych, 
- naprawa stolarki, 
- rozdział prac dla rzemieślników i rozliczanie z powierzonych zadań, 
- zamawianie materiałów eksploatacyjnych i rozliczanie materiałów użytych do 

prac; 
7/ planowanie środków finansowych dla wykonania systemem gospodarczym, 

realizowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu, robót konserwacyjno-
remontowych, naprawczych oraz prac ogólnobudowlanych w budynkach i przy 
związanych z nimi urządzeniach budowlanych położonych na nieruchomościach  
w trwałym zarządzie Urzędu; 

8/ zlecanie serwisu i zgłaszanie wszelkich awarii i usterek urządzeń poddozorowych 
(wind w budynku Czerwonego Ratusza); 

9/ zlecanie wykonania systemów alarmowych w budynkach Urzędu; 
10/ zlecanie pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy; 
11/ zlecanie czyszczenia i konserwacji separatorów substancji ropopochodnych  

i odbierania gromadzących się w nich odpadów; 
12/ prowadzenie spraw dotyczących zakupu, montażu i serwisowania urządzeń 

klimatyzacyjnych; 
13/ prowadzenie spraw z zakresu napraw przepompowni oraz serwisu i napraw 

zestawów hydroforowych; 
8/ opracowywanie sprawozdawczości z działalności Zespołu.”; 

  
 
7) w § 50:  

a) ust. 1:  
- pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16/ zarządzanie i administrowanie obiektami oraz urządzeniami będącymi  
w użytkowaniu lub pod nadzorem Bazy dotyczącymi oznakowania nawigacyjnego 
za wyjątkiem latarń morskich, stacji nautycznych i związanych z nimi urządzeń 
budowlanych”; 

- uchyla się pkt 17 i 18; 
- pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19/ zaopatrywanie pracowników Bazy, pracowników jednostek podległych Bazie 
oraz pracowników Wydziału Energetycznego w odzież ochronną i roboczą”; 
 

b) ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2/ prowadzenie systemem gospodarczym prac remontowo-konserwacyjnych, 
budowlano-hydrotechnicznych w obiektach będących w użytkowaniu Bazy.”; 
 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Do zakresu działania Oddziału Gospodarczego (symbol: BONn-III) należy: 

1/ utrzymywanie służby dozorowej i bosmańskiej na terenie Bazy, 
2/ utrzymywanie sprawności technicznej zaplecza socjalnego, 
3/ utrzymanie porządku i czystości na terenie podległym Bazie,  
4/ prowadzenie ewidencji majątkowej Bazy.”; 
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8) w § 51:  

a) ust. 1:  
- pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
- „16/ zarządzanie i administrowanie obiektami oraz urządzeniami będącymi  

w użytkowaniu lub pod nadzorem Bazy dotyczącymi oznakowania nawigacyjnego 
za wyjątkiem latarń morskich, stacji nautycznych i związanych z nimi urządzeń 
budowlanych”; 

- uchyla się pkt 17 i 18; 
- pkt 19 otrzymuje brzmienie: 
- „19/ zaopatrywanie pracowników Bazy, pracowników jednostek podległych Bazie 

oraz pracowników Wydziału Energetycznego w odzież ochronną i roboczą”; 
 

b) ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2/ prowadzenie systemem gospodarczym prac remontowo-konserwacyjnych, 
budowlano-hydrotechnicznych w obiektach będących w użytkowaniu Bazy.”; 
 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Do zakresu działania Oddziału Gospodarczego (symbol: BONn-III) należy: 

1/ utrzymywanie służby dozorowej i bosmańskiej na terenie Bazy, 
2/ utrzymywanie sprawności technicznej zaplecza socjalnego, 
3/ utrzymanie porządku i czystości na terenie podległym Bazie,  
4/ prowadzenie ewidencji majątkowej Bazy.” 

   
 

§ 2 
 

1. Składniki rzeczowe, w szczególności książki obiektów budowlanych, dokumentacja 
techniczna budynków oraz sprawy w toku, w tym realizowane umowy i wykaz 
nieściągniętych należności i nieuregulowanych zobowiązań, zostaną przekazane 
pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu na podstawie pism  
i protokołów zdawczo-odbiorczych. 

2. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których dokonane zostały zmiany określone  
w § 1, zobowiązani są do wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1,  w terminie do  
7 dni kalendarzowych od wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

  
 

§ 3 
 

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. 

 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Otrzymują: 
Rozdzielnik A5-A39, D - drogą elektroniczną. 


