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ISO 9001 :2008
w zakresie:

in the scope of:

- prorvadzenia nadzoru nad stanem bezpieczelistwa statkÓw morskich
oraz ich wyposazeniem w wymagany sprzęt i dokumenty w zakresie
bezpiecze stwa żęlugi araz wydanie dokumentÓw okrętowych

_ nadawania nazw statkom morskim i prowadzenia Ęestru statk w
morskich, zwolnionych od obowiązkowego wpisu do Ęestru okrętowego
oraz wydania zaświadczerl o rejestracji

- prowadzenia inspekcji bezpieczeristwa zeglugi statk w obcych bander
- wykonywania kontroli w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi
wyrnaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do uzytku wyrob w
wyposażen ia morskiego oraz jednostek rekreacyjnych

- prowadzenia nadzoru nad stacjami atestującymi sprzęt ratunkowy
- wydawania dokument w rnarynarzy
- obsługi i utrzymania dostępności oznakowania nawigacyjnego
- wykonywania pomiarÓw morskich
_ sprawowania nadzoru nad ochroną środowiska m<rrskiego

- gromadzenia rnateriałÓw dowodovrrych w sprawie wypadk w morskich dla potrzeb
lzb Morskich oraz Paristwowej Komisji Badania Wypadk w Morskich

_ sprawowania nadzoru nad bezpieczeltstwem ruchu statkÓw
* wydawaniazezwole (prace podwodne, zatapianie odpad w, urobku z pogłębiania}
- prowadzenie nadzoru nad podmiotami świadcząryrni usługi naboru i pośrednictwa

pracy dla marynarzy

Nr 41 S/2(}06
Ten Certyfikat nadaje się jako dowÓd, ze system zarządzania:

This Certificafe rs granted as evidence that management system of:

URZĄD MoRSKl
w Szczecinie
Maritime Office

in Szczecin
Szczecin, Plac Batorego 4; rolska Poland

spełnia wymagania Normy:
complies with the requirements of the Standard:

- suprvision of sea vessels safety and their necessary equipment and documents
in the s:ape of safeĘ af navigation, and issue of ship documents

- naming sea vessels and rnaintaining a register of sea vessels which are not required
to be entered into tłłe Regisfer of Ships, and issue o{ registration certificates

- conducting inspections for safety of navigation of fołeign fłagged sea yessels

- suprvision of marketed and cornmissioned maritime equiprnent prducts and
recreational craft in the Kaw of conforrniĘ to essential and other rquirements

- supervision of attesting statians for nfeĘ equipment
- issue of seafaref s drcuments
- maintenance of availability of navigation marl<s

- performance of sea measurernents
- supervision af enviranmental protection at sea
- callection of evidence regarding marine accidents for the needś o{ Maritime

Chambers and State Committee for Marine Accidents lnvestigation
- supervision of sea tnffic safety
- jssue of permits {for undełwater work, waste dumping, dredge spoil dumping)
- suprvlsion of enriries rendering recruitment and placemenf seryices for seafarers
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\ĄlaznośĆ certyfi katu :

Expiry date:
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Urząd posiada ceĘfikat od 12 maja 2006
office has łłeld a certi{icafe since l łth of May 2006
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