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Gdańsk, 21 listopada 2018 r.
L.dz. RA.3.2.10/25/18

Szanowny Pan
Marek Gróbarczyk
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Dot. Projektu rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za rejestrację jachtów i innych
jednostek pływających o długości do 24 m

Szanowny Panie Ministrze!
Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych w ramach konsultacji publicznych
składa swoje wnioski do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej w sprawie wysokości opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek
pływających o długości do 24 m.
Przedstawiając swoje propozycje podkreślamy, że mimo zdecydowanego sprzeciwu żeglarzy i
motorowodniaków ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. „o rejestracji jachtów i innych jednostek
pływających o długości do 24m” (zwanej dalej „Ustawą źródłową”) objęła przymusem poddania
się rejestracji dziesiątki tysięcy właścicieli jednostek dotychczas zwolnionych z obowiązku
rejestracji. Szczególnie dolegliwy jest przy tym nowy, nie występujący w dotychczas
obowiązujących regulacjach, obowiązek rejestracji jednostek żaglowych o długości od 7,5m do
12m, używanych wyłącznie na wodach śródlądowych.
W zgodzie z wciąż jeszcze obowiązującymi przepisami, właściciele takich jednostek byli
dotychczas (od 2006 roku) zwolnieni z obowiązku rejestracji. Teraz będą musieli zapłacić za
rejestrację, której sensu i celu w znakomitej większości nie znają i nie rozumieją. Mówiąc
wprost – przymusowa, powszechna rejestracja jest w opinii bardzo licznych właścicieli
jednostek żaglowych używanych wyłącznie na wodach śródlądowych całkowicie niezrozumiała i
dalece niepopularna.
Ponadto Ustawa źródłowa wprowadza przymus ponownego przejścia procedury rejestracji
wobec tych właścicieli jednostek pływających, którzy dokonali już rejestracji w zgodzie z
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dotychczas obowiązującymi przepisami. To również wymóg niezrozumiały, odbierany jako
próba ponownego obarczenia właścicieli zarejestrowanych jednostek kosztami tej samej
procedury biurokratycznej procedury, za którą już raz zapłacili.
Dlatego uważamy, że przepisy wykonawcze, ustalające wysokość opłat rejestracyjnych, muszą
ograniczyć ich wysokość wyłącznie do zwrotu kosztów pracy i materiałów używanych na
potrzeby rejestru – w szczególności w tych przypadkach, w których rejestracja nie była dotąd
wymagana lub wymagana jest po raz kolejny.
Ponadto z przykrością stwierdzamy, że „uzasadnienie” do projektu omawianego rozporządzenia
w zakresie prezentacji dotychczasowych kosztów rejestracji zawiera dane niekompletne i przez
to nieprawdziwe. Całkowicie pominięto bowiem w „uzasadnieniu” informację o
dotychczasowym koszcie rejestracji jednostki używanej do amatorskiego połowu ryb. Koszt ten
wynosił 15 do 18 złotych (w zależności od starostwa). Pominięto też całkowicie kluczową
informację o tym, że jednostki żaglowe używane wyłącznie na wodach śródlądowych i mierzące
mniej niż 12 m długości zwolnione były od kilkunastu lat z obowiązku rejestracji – jak zatem
łatwo się domyśleć, koszt rejestracji takich jednostek wynosił... 0,00 złotych.
Z powodów wyżej przedstawionych Rada Armatorska SAJ wnosi o zdecydowane
przeredagowanie tekstu omawianego projektu rozporządzenia – tak aby opłaty
odzwierciedlały rzeczywiste koszty i nakład pracy organu rejestracyjnego, związane
wykonywaniem czynności administracyjnych opisanych w § 1 pkt 1-5 projektu.
I tak:
1. Proponujemy zachowanie zapisu § 1 projektu.
Uzasadnienie: Określenie zakresu działania rozporządzenia, zgodne z zapisem delegacji
ustawowej, zawartej w Art. 18 ustawy źródłowej.
2. Proponujemy następujący zapis § 2 .1:
„§ 2 .1 Za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 pobiera się opłatę w wysokości 40
złotych.
Uzasadnienie: Jak dowiadujemy się z „uzasadnienia” koszt produkcji dokumentu
rejestracyjnego, wynosić ma 20 złotych.
Niezależnie od tego, że ten deklarowany w „uzasadnieniu” koszt jest naszym zdaniem
zawyżony, sądzimy że koszty sprawdzania prawidłowości wypełnienia wniosku i wszystkich
danych zawartych o rejestrację nie mogą być wyższe, niż sam koszt produkcji i zabezpieczenia
dokumentu rejestracyjnego.
Uważamy, że proponowany w omawianym projekcie całkowity koszt 60 złotych jest rażąco
zawyżony (czterokrotnie wyższy od kosztów najtańszej dotychczasowej rejestracji!) .
Dobrym przykładem realnej wysokości całkowitych kosztów obsługi rejestracji jednostek
pływających (wraz z kosztem produkcji dokumentu rejestracyjnego) są obecnie stosowane
opłaty za rejestrację jednostek używanych do amatorskiego połowu ryb. Całkowity koszt opłat
za sprawdzenie wniosku i wydanie dokumentu rejestracyjnego wynosi w przypadku tych
jednostek - od 15 do 18 złotych (w zależności od starostwa.).
3. Proponujemy następujący zapis § 2 .2:
2. Za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2 pobiera się opłatę w wysokości 30
złotych”
Uzasadnienie: Jest naszym zdaniem oczywiste, że nakład pracy związany ze zmianą
pojedynczych danych w rejestrze musi być zdecydowanie niższy, niż nakład pracy związany ze
sprawdzeniem wszystkich danych umieszczonych we wniosku o pierwszą rejestrację.
Uważamy, że proponowanie w omawianym projekcie rozporządzenia opłaty za zmianę
pojedynczych danych w rejestrze w identycznej wysokości, co opłata za rozpatrzenie całego
wniosku rejestracyjnego – nie spełnia wytycznych delegacji ustawowej.
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Dlatego uważamy, że opłata za zmianę danych w rejestrze powinna być znacząco niższa, niż
opłata za „pełną” rejestrację. Jedynie koszt produkcji dokumentu rejestracyjnego pozostaje w
tym przypadku bez zmian.
4. Proponujemy następujący zapis § 2 .3:
3. Za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 3 pobiera się opłatę w wysokości 20
złotych”
Uzasadnienie: Jest naszym zdaniem oczywiste, że nakład pracy związany wydaniem wtórnika
dowodu rejestracyjnego jest znikomy – w porównaniu ze sprawdzeniem wszystkich danych
umieszczonych we wniosku o pierwszą rejestrację. Opłata za wydanie wtórnika musi się zatem
różnić – i to znacząco – od opłaty za pierwszą rejestrację.
Budzi nasze zdziwienie, dlaczego omawiany projekt rozporządzenia ustanawia równie
wygórowane opłaty za wydanie wtórnika, jak opłaty za rozpatrzenie całego wniosku i
weryfikację danych w nim zawartych. W przypadku wydania wtórnika żadne dane rejestrowe nie
wymagają przecież weryfikacji, ponieważ żadne dane rejestrowe się nie zmieniają.
Wydanie wtórnika to jedynie czynność techniczna. Dlatego uważamy, że opłata za wydanie
wtórnika powinna być ograniczona do zwrotu kosztów produkcji nowego dokumentu
rejestracyjnego.
5. Proponujemy następujący zapis § 2 .4:
4. Za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 4 pobiera się opłatę w wysokości 20
złotych”
Uzasadnienie: Jest naszym zdaniem oczywiste, że nadanie numeru identyfikacyjnego INI jest
integralną częścią procesu pierwszej rejestracji, którego koszty określa już § 2 .1.
Występuje tu zatem jedynie koszt samych nalepek identyfikacyjnych (naszym zdaniem również
zaskakująco wysoki).
6. Proponujemy następujący zapis § 2 . 5:
5. Za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 5 pobiera się opłatę w wysokości 10
złotych”
Uzasadnienie: W praktyce działania urzędnika wydającego odpis lub wyciąg ograniczą się do
„kliknięcia” w odpowiednim miejscu aplikacji komputerowej oraz wyjęcia gotowego dokumentu
z drukarki, bądź przesłania go drogą elektroniczną.
Opłata w wysokości 10 złotych za wydanie odpisu lub wyciągu wydaje się zatem aż nadto
wystarczająca.
7. Proponujemy następujący zapis § 3:
§ 3. Za rozpatrzenie wniosku i wydanie dowodu rejestracyjnego, w przypadku, o którym mowa
w Art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018r o rejestracji jachtów i innych jednostek
pływających o długości do 24m, pobiera się opłatę w wysokości 20 złotych.
Uzasadnienie: Zapisana w Ustawie źródłowej zasada „unieważnienia” dowodów rejestracji,
wydanych w zgodzie z dotychczas stosowanymi przepisami, pozostaje dla wszystkich
konsultowanych przez nas żeglarzy i motorowodniaków całkowicie niezrozumiała.
Powszechnie spotykamy się z opiniami, że taka regulacja służy wyłącznie generowaniu
kolejnych obciążeń finansowych wobec właścicieli jednostek pływających. Spotykamy się
również ze zdaniem, że zapisane w ustawie źródłowej unieważnienie rejestracji dokonanej
zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami prawa - podważa zaufanie do państwa prawa.
Dlatego opłata za nowy dokument rejestracyjny, w przypadku wydawania go tym osobom, które
dokonały rejestracji w zgodzie z dotychczas obowiązującymi przepisami, powinna być naszym
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8. Proponujemy zmianę numeracji dotychczasowego § 5 omawianego projektu na „§ 4” – z
zachowaniem jego treści.
Uzasadnienie: Regulacja dotycząca terminu wejścia rozporządzenia w życie.
Rada Armatorska oczekuje od fachowej kadry Ministerstwa zasadniczych zmian w omawianym
projekcie rozporządzenia.
Chodzi o zmiany, które spowodują, by kwoty, którymi zostaną obciążeni właściciele jednostek
pływających służyły jedynie zwrotowi rzeczywistych kosztów ponoszonych przez organy
rejestracyjne podczas produkcji dokumentów rejestracyjnych, kosztów samej rejestracji, kosztów
generowanych w wyniku zmiany danych rejestracyjnych, kosztów wydawania wtórników,
kosztów wydawania odpisów i kosztów wydawania wyciągów.
Pragniemy podkreślić, że nasze stanowisko oparte jest o liczne konsultacje, które mimo bardzo
ograniczonego czasu przeznaczonego na konsultacje społeczne, udało nam się przeprowadzić w
szeroko rozumianym środowisku polskich turystów – właścicieli rekreacyjnych jednostek
pływających.
Mamy nadzieję, że proponowane przez Ministerstwo nowe rozwiązania związane z rejestracją
jachtów w Polsce ograniczą liczbę polskich jachtów, które rejestrowane są pod banderami
innych państw.
Z poważaniem
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