
 

  
 

 
 

STANOWISKO DS. OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ 

 
 

P.POŻ. 
 

  

 
Do zakresu działania Stanowiska ds. Ochrony Przeciwpożarowej należy nadzór nad 
zabezpieczeniem przeciwpożarowym w polskich obszarach morskich oraz morskich 
portach i przystaniach, należących do właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Szczecinie. 
 
ZADANIA: 
 

1. kreowanie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, podnoszących bezpieczeństwo 
pożarowe w obszarze terytorialnej właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

2. przeprowadzanie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w polskich obszarach 
morskich oraz morskich portach i przystaniach, należących do właściwości terytorialnej 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

3. przeprowadzanie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, obiektów 
budowlanych i terenów oraz jednostek pływających Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

4. dokonywanie okresowych i doraźnych kontroli wyposażenia obiektów i jednostek 
pływających w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz chemiczne środki gaśnicze, 

5. organizowanie i prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych pracowników Urzędu Morskiego 
w Szczecinie, 

6. opracowywanie projektów zarządzeń i instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
dla potrzeb Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

7. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Morskiego w Szczecinie, realizującymi 
w ramach swojego działania zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym 
opiniowanie wszystkich dokumentów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w obszarze 
właściwości miejscowej Dyrektora Urzędu, 

8. uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub 
innego miejscowego zagrożenia dla obiektów Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

9. udział w pracach sztabu akcji ratowniczej podczas pożarów na statkach, w morskich 
portach i przystaniach, w budynkach, obiektach budowlanych i na terenach Urzędu 
Morskiego w Szczecinie, jak również podczas klęsk żywiołowych lub innych miejscowych 
zagrożeń, 

10. udział w dochodzeniach popożarowych na obszarze należącym do właściwości 
terytorialnej Dyrektora Urzędu, 

11. prowadzenie statystyki i ewidencji pożarów na obszarze należącym do właściwości 
terytorialnej Dyrektora Urzędu, 

12. opracowywanie sprawozdań o stanie bezpieczeństwa pożarowego oraz o zagrożeniach 
pożarowych w podległych Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie portach i 
przystaniach morskich, 

13. współpraca z Komendą Wojewódzką i Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, 
Portową Służbą Ratowniczą w Szczecinie oraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Policach, Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim, Gryficach i Goleniowie oraz z 
Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 

 
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: 
 
Krzysztof Stawiarski 
tel. 91 44 03 386 
e-mail: kstawiarski@ums.gov.pl 

 

 


