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ZADANIA: 
 

1/  planowanie, projektowanie i prowadzenie pomiarów batymetrycznych na 
morskich wodach wewnętrznych, torach wodnych, strefie brzegowej i na 
akwenach portów (z wyłączeni basenów i portów wojennych), dla celów: 

a) bezpieczeństwa żeglugi, 
b) opracowywanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 

wydawnictw nautycznych i map, 
c) ochrony wybrzeża, 
d) robót budowlanych prowadzonych przez Urząd, 

2/  hydroakustyczne (sonarowe) badanie dna,  
3/  magnetometryczne badanie osadów dennych w celu wykrycia podwodnych 

i zamulonych przedmiotów zbudowanych z materiałów ferromagnetycznych, 
4/  opracowywanie materiałów z wykonanych pomiarów morskich, 
5/  gromadzenie zasobów hydrograficznych w Urzędzie Morskim w Szczecinie, 
6/  weryfikacja i ocena pomiarów morskich wykonywanych przez upoważnione 

podmioty gospodarcze, osoby prawne i fizyczne, 
7/  sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących przy 

wykonywaniu prac pomiarowych oraz właściwego obiegu wykorzystania i 
reprodukowania wytworzonych materiałów, 

8/  prowadzenie bieżącej współpracy z: 
a) siłami zbrojnymi RP, 
b) Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej w zakresie udostępniania 

materiałów batymetrycznych, 
c) zagranicznymi i krajowymi instytucjami w dziedzinie pomiarów morskich 

(IMO, HELCOM, IALA i IHO), 
9/   prowadzenia ewidencji i wydawania zezwoleń na wykonawstwo prac 

 hydrograficznych na akwenach portowych w obrębie morskich wód 
wewnętrznych, w szczególności na wewnętrznych torach wodnych, 

10/ sporządzanie umów na prace hydrograficzne i rozliczanie wykonanych prac 
zgodnie z zawartymi umowami rozliczanie wykonanych prac zgodnie z zawartymi 
umowami na prace batymetryczne, 

11/ uzgadnianie i opiniowanie opracowań projektowych dla innych jednostek 
związanych tematycznie z działalnością Wydziału, 

12/ opracowywanie wymaganej sprawozdawczości z podstawowej działalności 
Wydziału, 

13/ prowadzenie spraw w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz 
 ewidencji tych zabytków znajdujących się na polskich obszarach morskich 
 należących do właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w 
Szczecinie, 

14/ koordynowanie spraw związanych z ewidencją i badaniami wraków oraz ich 
 pozostałości będących we właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu, 

 
 



W skład Wydziału wchodzą: 
 

-   Naczelnik Wydziału, 
-   Zastępca Naczelnika Wydziału,  
-   Oddział Nadzoru Technicznego i Ochrony Zabytków (symbol: PM-I), 
-   Oddział Pomiarów Morskich Szczecin i Świnoujście (symbol: PM-II), 

 
 

 
WYDZIAŁ POMIARÓW MORSKICH: 
  

e-mail: wpm@ums.gov.pl 
 

NACZELNIKA WYDZIAŁU:  
 

Katarzyna Pogoda-Błaziak  
tel. 91 44 03 369, fax 91 42 15 233  
e-mail: kpogoda@ums.gov.pl 
 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU:  
 

Dariusz Matusiak  
tel. 91 44 03 371  
e-mail: dmatusiak@ums.gov.pl 
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