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Do zakresu działania Inspektoratu Państwa Portu należy realizacja oraz wdrażanie postanowień i 
zaleceń Memorandum Paryskiego (MOU) oraz Dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie kontroli 
Państwa Portu. 
 
 
ZADANIA: 
 
1/ przeprowadzanie kontroli Państwa Portu w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, w tym: 

a) kontrola dokumentów statkowych, 

b) kontrola kwalifikacji i składu załóg, 

c) kontrola stanu bezpieczeństwa w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń 
i  wyposażenia, 

d) przeprowadzanie alarmów ćwiczebnych załóg w zakresie obsługi 
mechanizmów, urządzeń i wyposażenia statku, 

e) analiza wyników kontroli statku oraz egzekwowanie poleceń pokontrolnych, z 
wykorzystaniem bazy danych systemu „THETIS”, 

2/ sporządzanie raportów z wykonywanych inspekcji, przekazywanie wyników inspekcji do bazy 
danych systemu „THETIS” oraz stosownie powiadamianie państwa bandery, towarzystwa 
kwalifikacyjnego, uznanej organizacji, a także PSC następnego portu przeznaczenia o wyniku 
inspekcji, 

3/ współpraca z administracjami państwa bandery państw członkowskich Memorandum 
Paryskiego w zakresie prowadzącym do zharmonizowania działań, 

4/ monitorowanie statków obcych bander zawijających do polskich portów, 
5/ udział na zasadach eksperckich w postępowaniach wyjaśniających w sprawach naruszeń 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i zanieczyszczenia środowiska morskiego, 
6/ udział na zasadach eksperckich w postępowaniach wyjaśniających w sprawach dotyczących 

wypadków morskich, 
7/ naliczanie opłat za ponowne kontrole po zatrzymaniu statku, 
8/ prowadzenie szkoleń dla oficerów PSC oraz FSC w zakresie procedur kontroli statków, 
9/ współpraca z towarzystwami klasyfikacyjnymi oraz innymi instytucjami krajowymi w zakresie 

działania Inspektoratu, 
10/ opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żeglugi 

statków i życia ludzi na morzu, 
11/ współpraca z krajowym Ośrodkiem ds. IMO oraz udział w pracach krajowych sekcji IMO, 
12/ współpraca z izbami morskimi, Strażą Graniczą i Marynarką Wojenną, w zakresie działania 

Inspektoratu. 
 
W skład Inspektoratu wchodzą: 
 

- Główny Inspektor,  

- Zespół Inspekcji Państwa Portu w Szczecinie (symbol: PSC - I), 

- Zespół Inspekcji Państwa Portu w Świnoujściu (symbol: PSC - II). 
 
 
GŁÓWNY INSPEKTOR: 
 
Dariusz Oblicki 
tel. 91 44 03 554 
e-mail: doblicki@ums.gov.pl 
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