
 
 
 

ZARZĄDZENIE  PORZĄDKOWE NR 3 
DYREKTORA URZ ĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE 

 
z dnia 1 czerwca 2005 r. 

 
zmieniające zarządzenie porządkowe w sprawie wzoru Potwierdzenia Zgodności Obiektu 
Portowego, Międzynarodowego Certyfikatu Ochrony Statku i Tymczasowego 
Mi ędzynarodowego Certyfikatu Ochrony Statku oraz warunków ich obowiązywania 
 
 
Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1502,                     
Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703) zarządzam, 
co następuje: 
 

§ 1.W zarządzeniu porządkowym Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia               
25 czerwca 2004r. w sprawie wzoru Potwierdzenia Zgodności Obiektu Portowego, 
Międzynarodowego Certyfikatu Ochrony Statku i Tymczasowego Międzynarodowego 
Certyfikatu Ochrony Statku oraz warunków ich obowiązywania (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego Nr 47, poz.896,) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 4  po pkt. 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:  
„4) weryfikacji – oznacza to, w odniesieniu do statku, inspekcję statku w zakresie 

systemu ochrony statku i wszelkiego związanego z tym wyposażenia ochronnego”, 
 

2)  w § 6: 
a)  ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:  

„8.  Weryfikację dodatkową (doraźną) statku przeprowadza się w przypadku 
stwierdzenia lub podejrzenia, że stan ochrony statku może stanowić zagrożenie 
dla ochrony żeglugi, a także w razie stwierdzenia lub podejrzenia, że statek nie 
odpowiada wskazaniom zawartym w planie ochrony statku lub 
Międzynarodowym Certyfikacie Ochrony Statku, 

 9. Weryfikacja pośrednia jest przeprowadzana w okresie pomiędzy drugą a trzecią 
datą rocznicową ważności Międzynarodowego Certyfikatu Ochrony Statku,”; 

 
b) po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:  

„10. W sprawach dotyczących inspekcji statku, a nie objętych przepisami 
 zarządzenia, stosuje się przepisy odrębne.” 

 
 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  
 
 
 
                                                                                        Dyrektor Urzędu Morskiego  

    w Szczecinie 
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