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Gdańsk, 21 listopada 2018 r.
L.dz. RA.3.2.10/26/18

Szanowny Pan
Marek Gróbarczyk
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Dot. Projektu rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznakowania jachtów i innych jednostek
pływających o długości do 24 m
Szanowny Panie Ministrze!
Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych w ramach konsultacji publicznych
składa następujące wnioski do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej w sprawie rejestracji i oznakowania jachtów i innych jednostek
pływających o długości do 24 m:
1. W tekście § 3 - powinna zostać umieszczona informacja dotycząca możliwości składania
wniosku w postaci papierowej, zgodnie z zapisem Art. 6 ust. 5 Ustawy z dnia 12 kwietnia
2018r. „O rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m” (zwanej
dalej „Ustawą źródłową” ).
Proponowana w projekcie redakcja § 3, opisująca między innymi sposób składania dokumentów
dołączanych do wniosku o rejestracji, odnosi się wyłącznie do wniosku w postaci elektronicznej.
Tym samym w omawianym projekcie brak informacji o formie, w której powinny być składane
dokumenty dołączane do wniosku o rejestrację złożonego w formie papierowej. Tymczasem
przywołany przepis Art. 6 ust. 5 Ustawy źródłowej jednoznacznie wskazuje na możliwość
wyboru sposobu składania wniosku o rejestrację – pomiędzy formą papierową i elektroniczną.
2. W tekście § 4 ust.1 pkt 1 litera a – wnioskujemy o wykreślenie zapisu nakładającego
obowiązek podawania typu i producenta a także mocy silnika stacjonarnego w przypadku
jednostki o napędzie żaglowym, wyposażonej w stacjonarny silnik pomocniczy.
Ustalenie w rozporządzeniu obowiązku podawania typu, producenta silnika oraz jego mocy
wobec rejestrujących jednostkę o napędzie żaglowym - jest zdecydowanym rozszerzeniem
wymogów opisanych w Art. 6 ust. 1 pkt 2 litera i Ustawy źródłowej. Tym samym omawiany
projekt rozporządzenia ustala obowiązek podawania większej liczby informacji, niż ustalono w
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Ustawie źródłowej. Naszym zdaniem oznacza to zdecydowane przekroczenie zakresu delegacji
ustawowej, opisanej w Art. 13 ustawy źródłowej.
Ustawa źródłowa nakłada obowiązek podawania we wniosku rejestracyjnym informacji „o
rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego
mocy”.
Naszym zdaniem dane dotyczące typu, producenta i mocy silnika w przypadku jednostek o
napędzie żaglowym mogą być gromadzone w rejestrze wyłącznie na wniosek właściciela –
niezależnie od tego, czy jednostka o napędzie żaglowym wyposażona jest w silnik pomocniczy
stacjonarny, czy przyczepny.
3. W tekście § 6 ust. 2 proponujemy zmianę zapisu na:
„Dokumenty opisane w § 6 ust.1 pkt 4 zastępuje oświadczenie właściciela o podstawowych
wymiarach i parametrach jednostki oraz o mocy napędu mechanicznego, z zastrzeżeniem
stosowania przepisów Art. 19 ust. 1 Ustawy”
Nie widzimy żadnego uzasadnienia dla wprowadzania limitu długości kadłuba (w omawianym
tekście projektu rozporządzenia występuje niepowiązana z żadnymi innymi przepisami wartość
„14 m”) oraz mocy napędu mechanicznego jednostek, w przypadkach zastępowania
dokumentów opisanych w § 6 ust.1 pkt 4 - oświadczeniami właściciela.
Zwracamy przy tym uwagę, że przepis karny zapisany w Art. 19 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 Ustawy
źródłowej nie zawiera zastrzeżenia dotyczącego długości i mocy napędu jednostki, której
właściciel dokonuje rejestracji podając organowi rejestracyjnemu dane dotyczące wymiarów i
mocy napędu mechanicznego za pomocą oświadczenia własnego. Naszym zdaniem ten przepis
Ustawy źródłowej skutecznie zabezpiecza prawidłowość danych podawanych w oświadczeniach
dotyczących wymiarów i mocy napędu mechanicznego jednostki – całkowicie niezależnie od
wymiarów jednostki i mocy jej maszyn.
4. W tekście § 6 ust. 2 zdecydowanie wnioskujemy o wykreślenie w pierwszym zdaniu słów
„i która nie utraciła ważności”.
Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów rejestracji jachtów dokonywano
bezterminowo, w oparciu o zapisy dokumentów, które nie tylko „utraciły ważność”, ale na
dodatek nie są w świetle obowiązujących przepisów obowiązkowe wobec większości
rekreacyjnych jednostek pływających. W wielu przypadkach podstawą dotychczasowej, wciąż
„ważnej” rejestracji, są dokumenty wydane kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat temu.
W przypadku jednostek posiadających aktualną, „ważną” rejestrację żądanie ponownego
dostarczania dokumentów, których obowiązku posiadania nie przewidują żadne inne aktualnie
obowiązujące przepisy, musi być odbierane jako mnożenie zbędnych, biurokratycznych
przeszkód, wynikających wyłącznie z niezrozumiałej dla większości właścicieli jednostek
konieczności ponownej rejestracji. Uważamy, że wykreślenie warunku dotyczącego
„nieutracenia ważności” w przypadku dokumentacji zawartej w dotychczasowych rejestrach
przyczyni się do realizacji deklarowanego przez Pana Ministra ograniczenia procedur, wymogów
i kosztów, związanych z wprowadzaniem Ustawy źródłowej...
Naszym zdaniem jedynym dokumentem, który powinien być wymagany od właściciela jednostki
zarejestrowanej zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami powinien być wypełniony
wniosek o rejestrację.
5. W tekście § 7 ust. 1 proponujemy dopisanie do tekstu występującego w omawianym
projekcie słów: „jeżeli posiada taki dokument”.
Przeniesienie własności rzeczy ruchomej – a zatem również własności jednostki pływającej - nie
wymaga sporządzania dokumentu. Takie przeniesienie własności może nastąpić również w
drodze umowy zawartej wyłącznie w formie ustnej. Przepisy rozporządzenia powinny
uwzględniać również taki sposób przeniesienia własności – innymi słowy rozporządzenie nie
powinno narzucać pisemnej formy umowy przeniesienia własności jednostki pływającej.
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6. W przypadku § 7 ust. 2 pkt 1 wnioskujemy o skreślenie tego zapisu - w całości.
Samo zatoniecie jednostki nie jest w świetle przepisów Ustawy źródłowej okolicznością,
która powoduje zmianę stanu faktycznego takiego rodzaju, który wymagałby zmiany
zapisów w rejestrze. Zatonięcie jednostki nie może zatem skutkować wprowadzeniem
wymogu dostarczania przez właściciela jednostki jakichkolwiek dokumentów do organu
rejestrowego.
W wyjątkowym przypadku, w którym w wyniku zatonięcia dojdzie do całkowitego zniszczenia
jednostki – jednostka taka, zgodnie z zapisem Art. 11 ust.2 pkt 1 Ustawy źródłowej, podlega
wykreśleniu z rejestru z urzędu. Żądanie dostarczania przez właściciela dokumentów w
przypadku wykreślenia jednostki z rejestru, następującego z urzędu, stanowi przekroczenie
delegacji ustawowej zawartej w Art 13 Ustawy źródłowej.
Zwracamy przy tym uwagę, że samo wykreślenie jednostki z rejestru na wniosek właściciela jest
zgodnie z zapisami Ustawy źródłowej czynnością odrębną od zmiany stanu faktycznego, która
wymaga zmiany zapisów w rejestrze.
Sprawę wymogów, które musi spełnić właściciel jednostki pływającej wnioskujący o
wykreślenie jednostki z rejestru, również wówczas, gdy przyczyną wykreślenia jednostki z
rejestru jest jej całkowita utrata w wyniku zatonięcia - w sposób wyczerpujący reguluje Art. 11
ust. 1 Ustawy źródłowej. Wprowadzenie w przepisach omawianego rozporządzenia obowiązku
dołączania do składanego przez właściciela wniosku o wykreślenie z rejestru jakichkolwiek
innych dokumentów niż dokument rejestracyjny – stanowiłoby naruszenie Art 11 Ustawy
źródłowej oraz przekroczenie delegacji ustawowej zawartej w Art 13 Ustawy źródłowej.
7. Załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia nie zawiera możliwości zapisania deklaracji
właściciela o zamiarze użytkowania jednostki zarówno na wodach morskich i
śródlądowych. Tym samym niemożliwe jest uwzględnienie w dokumencie rejestracyjnym
informacji o wyborze jednej z trzech opcji, opisanych w Art. 6 ust.1 pkt 2 litera d ustawy
źródłowej.
Rubryka „a5.” Dokumentu Rejestracyjnego powinna zostać uzupełniona o możliwość zapisania
opisanej w Ustawie źródłowej deklaracji zamiaru eksploatacji „morska i śródlądowa” (np.
„M+Ś”).
8. Załącznik nr 4 zawiera bardzo rozbudowaną, drobiazgową i szczegółową (choć nie wolną
przy tym od grubych błędów) instrukcję umieszczania oznakowania „indywidualnym
numerem identyfikacyjnym”. Jednocześnie instrukcja ta sprawia wrażenie, że jej twórca ma
ograniczoną wiedzę na temat różnorodności rozwiązań konstrukcyjnych występujących na
jednostkach pływających.
Naszym zdaniem wystarczająca byłaby instrukcja składająca się z dwu zdań;
Oznakowanie kontrolne z indywidualnym numerem identyfikacyjnym (INI) powinno być
usytuowane po prawej burcie jednostki, na pawęży lub w obrębie 1m od rufy jednostki, tak
aby nie było zasłaniane przez elementy wyposażenia i aby oznakowanie było możliwe
najlepiej widoczne .
Duplikat oznakowania kontrolnego z indywidualnym numerem identyfikacyjnym (INI)
powinien być umieszczony na stałym, niedemontowanym elemencie konstrukcji wewnątrz
kadłuba jednostki, w miejscu ukrytym, tak aby jego ewentualna zamiana była możliwie
utrudniona.
Rada Armatorska oczekuje od fachowej kadry Ministerstwa usunięcia wskazanych powyżej
błędów w omawianym projekcie rozporządzenia, jeszcze przed skierowaniem projektu do
konsultacji międzyresortowych.
Pragniemy raz jeszcze potwierdzić nasze zainteresowanie tematem i zadeklarować udział we
wszelkich konsultacjach dotyczących spraw rejestracji polskich jachtów użytkowanych na
morzu. W wyniku niekorzystnych regulacji Ustawy źródłowej, które wprowadziły obowiązek
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rejestracji dziesiątków tysięcy polskich jachtów używanych wyłącznie na wodach śródlądowych,
Rada Armatorska deklaruje również udział w konsultacjach, związanych z wprowadzanie
nowych obowiązków i opłat wobec właścicieli jachtów śródlądowych.
Pragniemy podkreślić, że nasze stanowisko oparte jest o liczne konsultacje, które mimo
ograniczonego czasu przeznaczonego na konsultacje społeczne omawianego projektu 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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