Zarządzenie porządkowe Nr 2/2004
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku
z dnia 14 maja 2004 roku
w sprawie wytycznych do sporządzania oceny
stopnia ochrony oraz planów ochrony statku i obiektu portowego
Na podstawie art. 48 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1502, Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 4.1), w związku z wejściem w życie z dniem 1
lipca 2004 r. postanowień Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego
(Kodeksu ISPS) zarządzam, co następuje :
§1
1. Przepisy niniejszego zarządzenia, zgodnie z Kodeksem ISPS (cz. A, p. 3.1) dotyczą :
1) statków pod polską banderę odbywających podróże międzynarodowe, których
macierzystymi portami – według właściwości terytorialnej administruje Dyrektor
Urzędu Morskiego w Słupsku;
2) obiektów portowych obsługujących statki odbywające podróże międzynarodowe,
położonych w portach administrowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w
Słupsku.
2. Zarządzenie określa podmioty wykonujące i zatwierdzające ocenę stopnia ochrony i plany
ochrony statku i obiektu portowego oraz tryb sporządzania tych dokumentów.
§2
1.

Do sporządzania oceny stopnia ochrony statku oraz planu ochrony statku jest
zobowiązany oficer ochrony armatora i statku.
Dokumenty te może wykonać także uznana organizacja ochrony (RSO).

2. Ocenę stanu ochrony obiektu portowego sporządza RSO lub podmiot zarządzający, na
terenie którego znajduje się dany obiekt portowy.
3. Za wykonanie planu ochrony obiektu portowego jest odpowiedzialny wyznaczony przez
podmiot zarządzający oficer ochrony obiektu portowego.
§3
1. Ocenę stopnia ochrony statku i plan ochrony statku zatwierdza Dyrektor Urzędu
Morskiego w Słupsku lub uznana organizacja ochrony (RSO) z uwzględnieniem
zastrzeżeń Kodeksu ISPS.
2.

Ocenę stopnia ochrony obiektu portowego i plan ochrony obiektu portowego zatwierdza
Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku po uzyskaniu opinii właściwego Wydziału
Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, z zastrzeżeniem ust.3.

3. W przypadkach, gdy dokumenty wymienione w § 2 ust.2 wykonuje Dyrektor Urzędu
Morskiego, to podlegają one zatwierdzeniu przez Wydział do spraw Ochrony Żeglugi i
Obiektów Portowych Departamentu Transportu Morskiego w Ministerstwie
Infrastruktury.
§4
Formularze (druki) pomocne przy sporządzaniu dokumentów określonych w niniejszym
zarządzeniu, uwzględniające przepisy zamieszczone w części A i B Kodeksu ISPS, są
dostępne w siedzibie Urzędu Morskiego w Słupsku, Al. Sienkiewicza 18 oraz w Kapitanatach
Portów: Kołobrzeg, Darłowo, Ustka.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2004 r. w drodze obwieszczenia poprzez
wywieszenie w Kapitanatach Portów w Kołobrzegu, Darłowie i Ustce, oraz w siedzibie
Urzędu Morskiego w Słupsku i podlega opublikowaniu w Dziennikach Urzędowych
Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.
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