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RA.4.2.2/40/19

Szanowny Pan
Marek Gróbarczyk
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

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 jachtów i innych jednostek pływających o
długości do 24 m (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324705)
1. W tekście projektu w § 2 ust.6 należy poprawić błąd literowy.
- w ust. 6 słowa:
„Wzór zaświadczenia o złożenie wniosku” powinny brzmieć:
„Wzór zaświadczenia o złożeniu wniosku”.
2. W tekście projektu w § 3 ust.1 pkt 1 - umieszczono w nawiasie, jako jeden z możliwych
wyborów rodzaj napędu, napęd „motorowy”.
Wnioskujemy o zamianę słowa „motorowy” na słowo „mechaniczny”.
Uzasadnienie: Pojęcie „napęd motorowy” nie jest używane w ustawie z dnia 12 kwietnia 2018
r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (zwanej dalej „ustawą
źródłową) – w żadnym miejscu.
W ustawie źródłowej używane jest wyłącznie określenie „napęd mechaniczny”. Wprowadzanie
w rozporządzeniu wykonawczym określenia nie spotykanego nigdzie ustawie źródłowej byłoby
sprzeczne z podstawowymi zasadami legislacji.
3. W tekście projektu w § 3 ust.1 pkt 2 wnioskujemy wykreślenie w całości „lit. b” oraz „lit.
c” – oraz wnioskujemy zastąpienie ich „lit. b” o treści:
b) jeżeli jednostka o napędzie żaglowym wyposażona jest w pomocniczy napęd mechaniczny,
informacja o mocy takiego napędu w kW.
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Uzasadnienie: Wnioskujemy o wykreślenie z projektu zapisów nakładających obowiązek
podawania przez wnioskodawcę rodzaju, producenta, typu i numeru silnika w przypadku
jednostki o napędzie żaglowym, wyposażonej w silnik pomocniczy. Obowiązek taki w żaden
sposób nie wynika bowiem z ustawy źródłowej. Pozostawienie zawartego w projekcie zapisu
stanowiłoby zdecydowane rozszerzenie liczby i rodzaju danych, których podawania wymaga we
wniosku rejestracyjnym ustawa źródłowa.
W Art. 6 ust. 1 pkt 2 litera i ustawa źródłowa nakłada bowiem obowiązek podawania we
wniosku rejestracyjnym jedynie informacji „o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w
przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy”. Nakładanie obowiązku podawania
informacji o rodzaju, typie, producencie i numerze silnika pomocniczego jednostki o napędzie
żaglowym stanowi zatem pozbawione ustawowych podstaw rozszerzenie liczby żądanych we
wniosku o rejestrację informacji.
Zgodnie z zapisami ustawy źródłowej dane dotyczące rodzaju, typu, producenta i numeru silnika
pomocniczego mogą być gromadzone w rejestrze wyłącznie dobrowolnie, na wniosek
właściciela – na podstawie Art 6 ust. 4 ustawy źródłowej.
4. W tekście projektu w § 3 ust.1 pkt 3 wnioskujemy zastąpienie proponowanego tekstu „lit
a” słowami: a) łączna moc napędu głównego w kW
Uzasadnienie: Wnioskujemy o wykreślenie zapisu nakładającego na wnioskodawcę obowiązek
podawania liczby, typu, numerów seryjnych oraz producenta silników - również w przypadku
jednostki o napędzie mechanicznym. Obowiązek podawania danych dotyczących liczby, typu,
producenta i numerów seryjnych silników w żaden sposób nie wynika bowiem z ustawy
źródłowej. Pozostawienie zawartego w projekcie zapisu stanowiłoby zdecydowane rozszerzenie
liczby i rodzaju danych, których podawania wymaga we wniosku rejestracyjnym ustawa
źródłowa.
W Art. 6 ust. 1 pkt 2 litera i ustawa źródłowa nakłada bowiem obowiązek podawania we
wniosku rejestracyjnym jedynie informacji „o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w
przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy”. Nakładanie obowiązku podawania
informacji o typie, producencie, numerze silnika oraz liczbie silników stanowi zatem
pozbawione ustawowych podstaw rozszerzenie liczby żądanych we wniosku o rejestrację
informacji.
Zgodnie z zapisami ustawy źródłowej dane dotyczące typu, producenta i numeru silnika mogą
być gromadzone w rejestrze wyłącznie dobrowolnie, na wniosek właściciela – na podstawie Art
6 ust. 4 ustawy źródłowej.
5. W tekście projektu w § 3 ust.1 pkt 3 wnioskujemy zastąpienie proponowanego tekstu
„lit c” słowami:
c) jeżeli jednostka o napędzie mechanicznym wyposażona jest w pomocniczy napęd
mechaniczny, informacja o mocy takiego napędu w kW.
Uzasadnienie: Wnioskujemy o wykreślenie zapisu nakładającego na wnioskodawcę obowiązek
podawania typu, numeru i producenta silnika pomocniczego – również w przypadku jednostki o
napędzie mechanicznym. Obowiązek podawania danych dotyczących producenta, typu i numeru
seryjnego silnika pomocniczego na jednostkach o napędzie mechanicznym w żaden sposób nie
wynika bowiem z ustawy źródłowej. Pozostawienie zawartego w projekcie zapisu stanowiłoby
zdecydowane rozszerzenie liczby i rodzaju danych, których podawania wymaga we wniosku
rejestracyjnym ustawa źródłowa.
W Art. 6 ust. 1 pkt 2 litera i ustawa źródłowa nakłada bowiem obowiązek podawania we
wniosku rejestracyjnym jedynie informacji „o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w
przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy”. Nakładanie obowiązku podawania
informacji o typie, producencie, numerze silnika pomocniczego na jednostce o napędzie
mechanicznym stanowi zatem pozbawione ustawowych podstaw rozszerzenie liczby żądanych
we wniosku o rejestrację informacji
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Zgodnie z zapisami ustawy źródłowej dane dotyczące typu, producenta i numeru silnika
pomocniczego mogą być gromadzone w rejestrze wyłącznie dobrowolnie, na wniosek
właściciela – na podstawie Art 6 ust. 4 ustawy źródłowej.
6. W § 3 ust.2 wnioskujemy o zastąpienie tekstu proponowanego w projekcie - słowami:
2. Wniosek o rejestrację może zawierać dodatkowe informacje, podawane dobrowolnie, w celu
zwiększenia skuteczności prowadzenia działań ratowniczych lub przeciwdziałania kradzieży, w
szczególności:
a) dane osób, z którymi należy się kontaktować w razie prowadzenia działań ratowniczych;
b) kolor lub znaki charakterystyczne na kadłubie lub żaglach;
c) następujące dane dotyczące silnika zaburtowego: producent, typ silnika, moc w kW oraz
numer silnika.
Uzasadnienie: Wnioskujemy o umieszczenie w tekście rozporządzenia jednoznacznej
informacji o prawach, jakie daje wnioskodawcy Art 6 ust. 4 ustawy źródłowej. Naszym zdaniem
w proponowanym tekście projektu rozporządzenia brakuje takiego jednoznacznego odniesienia
do zapisów ustawy, w tym podkreślenia, że są to dane dodatkowe, podawane przez
wnioskującego na jego własny wniosek, całkowicie dobrowolnie.
7. W § 4 wnioskujemy o:
- wprowadzenie przed słowami „Dokumentem stanowiącym podstawę określenia
danych...” zmienionej numeracji, poprzez ustanowienie „ust. 1”.
- wykreślenie z tekstu proponowanego w projekcie pkt 5.
- wprowadzenie do § 4 nowego „ust. 2” o treści:
4. 2 Wnioskodawca, który nie posiada dokumentacji mogącej stanowić podstawę określenia
danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie, dopuszczalnej sile wiatru oraz
znaczącej wysokości fali - składa oświadczenie, że nie posiada takiej dokumentacji.
Uzasadnienie: Oświadczenie wnioskodawcy, że nie posiada dokumentacji mogącej stanowić
podstawę określenia danych - nie może być „dokumentem stanowiącym podstawę określenia
danych”.
8. W § 5 ust. 1 pkt 4 wnioskujemy o dodanie ”lit e” - o treści:
e) oświadczenie właściciela
Uzasadnienie: Dokumenty wymienione w zamkniętym katalogu proponowanym w projekcie
(§ 5 ust. 1 pkt 4 lit a, b, c oraz d) będą w wielu przypadkach niedostępne wnioskodawcom.
Problem braku któregokolwiek z wymienionych w projekcie dokumentów dotyczyć będzie w
szczególności rejestracji takich jednostek, które obecnie nie podlegają obowiązkowi rejestracji,
ale z chwilą wejścia w życie ustawy źródłowej zostaną objęte obowiązkiem rejestracji.
Identyczny problem dotyczyć będzie również jednostek, które były dotąd zarejestrowane jako
„sprzęt do amatorskiego połowu ryb”. Taka rejestracja w obowiązującym dotąd stanie prawnym
nie wymaga posiadania żadnego dokumentu, wymagane jest wyłącznie oświadczenie
wnioskodawcy.
W przypadku wielu jednostek (w tym wyżej wspomnianych rodzajów), których posiadanie nie
rodziło do tej pory potrzeby i obowiązku posiadania oraz obowiązku przechowywania żadnego z
wymienionych w projekcie dokumentów, spełnienie obowiązku rejestracji w trybie opisanym w
omawianym projekcie będzie bardzo utrudnione, jeśli nie niemożliwe. Niezbędne jest zatem
uzupełnienie katalogu nieosiągalnych lub nigdy nie istniejących dokumentów – możliwością
złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia. W tym przypadku – niezbędne jest stworzenie
możliwości składania oświadczenia o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku
napędu mechanicznego, także o jego mocy.
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9.W § 5 ust. 1 pkt 5 wnioskujemy o dodanie ”lit. d” - o treści:
d) oświadczenie właściciela
Uzasadnienie: Dokumenty wymienione w zamkniętym katalogu proponowanym w projekcie
(§ 5 ust. 1 pkt 5 lit a, b, oraz c) będą w wielu przypadkach niedostępne wnioskodawcom.
Problem braku któregokolwiek z wymienionych w projekcie dokumentów dotyczyć będzie w
szczególności rejestracji takich jednostek, które obecnie nie podlegają obowiązkowi rejestracji,
ale z chwilą wejścia w życie ustawy źródłowej zostaną objęte obowiązkiem rejestracji.
Identyczny problem dotyczyć będzie również jednostek, które były zarejestrowane jako „sprzęt
do amatorskiego połowu ryb”. Taka rejestracja w obowiązującym dotąd stanie prawnym nie
wymaga posiadania żadnego dokumentu, wymagane jest wyłącznie oświadczenie
wnioskodawcy.
W przypadku wielu jednostek (w tym wyżej wspomnianych rodzajów), których posiadanie nie
rodziło do tej pory potrzeby i obowiązku posiadania oraz obowiązku przechowywania żadnego z
wymienionych w projekcie dokumentów, spełnienie obowiązku rejestracji w trybie opisanym w
omawianym projekcie będzie bardzo utrudnione, jeśli nie niemożliwe. Niezbędne jest zatem
uzupełnienie katalogu nieosiągalnych lub nigdy nie istniejących dokumentów – możliwością
złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia. W tym przypadku – niezbędne jest stworzenie
możliwości składania oświadczenia o marce, modelu lub typie jednostki pływającej.
10. W § 5 ust. 1 pkt 6 lit. f) wnioskujemy o zastąpienie tekstu proponowanego w projekcie
słowami:
f) oświadczenie właściciela, z zastrzeżeniem stosowania przepisów Art. 19 ust. 1 pkt 4 oraz
pkt 5 Ustawy”
Uzasadnienie: Żaden przepis ustawy źródłowej nie wyznacza - ani granicy długości jednostki,
ani maksymalnej mocy silników - w przypadku składania oświadczenia o podstawowych
wymiarach i parametrach jednostki pływającej. Przepisy karne, zapisane w Art. 19 ust. 1 pkt 4
oraz pkt 5 ustawy źródłowej, dotyczą wszystkich wnioskodawców, bez wyznaczania granicy
długości jednostki oraz maksymalnej mocy jej silników. Naszym zdaniem te przepisy Ustawy
źródłowej skutecznie zabezpieczają prawidłowość danych podawanych w oświadczeniach
dotyczących wymiarów i mocy napędu mechanicznego jednostki – niezależnie od wymiarów
jednostki i mocy jej maszyn.
Niezrozumiałe jest zatem wprowadzanie granicy „14 m oraz 20kW” w przypadku podawania
danych o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki. Jest to niezrozumiałe tym bardziej,
że ustawa źródłowa dopuszcza potwierdzenie w jedynie drodze oświadczenia zdecydowanie
bardziej istotnych danych – poprzez możliwość złożenia oświadczenia, jako jedynego źródła
danych na temat własności jednostki (Art. 28 ust. 5).
Ponadto zauważamy, że granica „14 m” nie znajduje odniesienia w żadnym przepisie polskiego
prawa, który dotyczy jachtów i innych jednostek o długości do 24 m.
11. W § 10 ust. 1 pkt 1 wnioskujemy o skreślenie słów:
„- dla morskiej jednostki pływającej albo skrót PL – dla śródlądowej jednostki pływającej”
Uzasadnienie: Ideą towarzyszącą uchwaleniu ustawy źródłowej było stworzenie spójnego,
jednolitego rejestru, dotyczącego wszystkich polskich jachtów i innych jednostek do 24m
długości.
Ustawa źródłowa w Art. 13 nakłada na Ministra GMiŻŚ obowiązek wydania przepisu, który
ustali sposób nadawania jednostkom numeru rejestracyjnego – nie zaś przepisu, który ustali dwa
różne wzory numerów rejestracyjnych, w zależności od „śródlądowości” czy też „morskości”
jednostki. Niezrozumiałe jest zatem, dlaczego projekt wprowadza dwa całkiem odrębne wzory
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numerów rejestracyjnych - osobny dla jednostek „morskich” oraz osobny dla jednostek
„śródlądowych”.
Należy mieć przy tym na uwadze, że w myśl przepisów ustawy zakwalifikowanie jednostki jako
„morskiej” lub „śródlądowej” następować będzie wyłącznie na podstawie deklaracji o zamiarach
wnioskującego, dotyczących eksploatowania jednostki pływającej - na wodach: morskich albo
śródlądowych, albo morskich i śródlądowych (Art. 6 ust. 1 pkt 2 lit d) . W tej sytuacji
funkcjonowanie dwu zupełnie różnych wzorów numerów rejestracyjnych powodowałoby, że
każda zmiana deklaracji o zamiarach, zgłaszana przez wnioskującego do rejestru, skutkowałaby
koniecznością zmiany numeru rejestracyjnego a co za tym idzie koniecznością zmiany
oznakowania kadłuba, żagli, środków ratunkowych a także wymiany niektórych dokumentów.
To oznaczałoby całkiem niepotrzebną i kłopotliwą biurokratyczną mitręgę, której wprowadzenie
w życie będzie nieuchronnie prowadzić do omijania przepisów.
Ponadto należy zauważyć, że proponowany zapis nie ustala wzoru numeru rejestracyjnego
właściwego dla jednostek, wobec których wnioskodawcy deklarować będą zamiar
eksploatowania jednostki „na wodach morskich i śródlądowych” - a taką możliwość daje wprost
ustawa źródłowa (ponownie Art. 6 ust. 1 pkt 2 lit d)
12. Wzór zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację, zawarty w załączniku nr 1 do
projektu rozporządzenia, nie zawiera możliwości zapisania deklaracji właściciela o
zamiarze użytkowania jednostki na wodach „morskich i śródlądowych”. Tym samym
proponowany w projekcie wzór dokumentu uniemożliwia uwzględnienie informacji o
wyborze jednej z trzech opcji, opisanych wprost w Art. 6 ust.1 pkt 2 litera d ustawy
źródłowej.
Należy uzupełnić wzór zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację - tak, by możliwe
było zaznaczenie w nim deklaracji zamiaru eksploatacji jednostki „na wodach
śródlądowych i morskich”, czyli opcji zapisanej wprost w ustawie źródłowej.
13. Umieszczony w załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia wzór dokumentu
rejestracyjnego nie przewiduje możliwości zapisania deklaracji właściciela o zamiarze
użytkowania jednostki „na wodach morskich i śródlądowych”. Tym samym proponowany
w projekcie wzór uniemożliwia umieszczenie informacji o wyborze jednej z trzech opcji,
opisanych wprost w Art. 6 ust.1 pkt 2 litera d ustawy źródłowej
Pole „a5.” Dokumentu Rejestracyjnego powinno zostać uzupełnione o możliwość zapisania
informacji opisanej w ustawie źródłowej – o deklaracji zamiaru eksploatacji „na wodach
morskich i śródlądowych” (np. „M+Ś”).
14. Umieszczony w załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia wzór dokumentu
rejestracyjnego zawiera pole „a6.”, przy czym opis tego pola nie ujawnia jakiego rodzaju
dane mają w być w nim zapisywane. Można się jedynie domyślać, że w tym miejscu znajdą
się dane o deklarowanym przez wnioskującego zamiarze używania jednostki pływającej do
celów rekreacyjnych lub komercyjnych.
Pole „a6.” we wzorze Dokumentu Rejestracyjnego oraz w opisie tego wzoru powinno zostać
uzupełnione o informację o tym, czemu pole „a6.” będzie służyć.
Jeżeli zamiarem twórców rozporządzenia jest umieszczanie w polu „a6.” danych na temat
deklaracji wnioskującego o zamiarze używania jednostki pływającej do celów
rekreacyjnych lub komercyjnych, opis pola „a6.” powinien zostać uzupełniony o skróty, za
pomocą których przekazywana będzie taka informacja (np. „K” dla deklaracji zamiaru
używania komercyjnego i „R” dla deklaracji zamiaru używania rekreacyjnego)
15. W umieszczonym w załączniku nr 2 opisie wzoru dokumentu rejestracyjnego znalazł się
błąd ortograficzny w języku angielskim - str. 12 projektu, pkt 5 ust 1 lit. C – jest
„CERTYFICATE”, powinno być „CERTIFICATE”
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Rada Armatorska oczekuje od fachowej kadry Ministerstwa usunięcia wskazanych
powyżej błędów w omawianym projekcie rozporządzenia.
Pragniemy raz jeszcze potwierdzić nasze zainteresowanie tematem i zadeklarować udział we
wszelkich konsultacjach dotyczących spraw rejestracji polskich jachtów użytkowanych na
morzu. Wobec rychłego wejścia w życie niekorzystnych regulacji ustawy źródłowej, które
wprowadzą obowiązek rejestracji dziesiątków tysięcy polskich jachtów żaglowych, używanych
wyłącznie na wodach śródlądowych i dotychczas zwolnionych z obowiązku rejestracji, Rada
Armatorska deklaruje również udział w konsultacjach związanych z wprowadzaniem nowych
obowiązków, opłat i procedur dotyczących właścicieli jachtów śródlądowych.
Pragniemy podkreślić, że nasze stanowisko oparte jest o konsultacje, które udało nam się
przeprowadzić w szeroko rozumianym środowisku polskich turystów – właścicieli jednostek
pływających.
Mamy nadzieję, że proponowane przez Ministerstwo nowe rozwiązania związane z rejestracją
jachtów w Polsce ograniczą wciąż rosnącą liczbę polskich jachtów, które rejestrowane są pod
banderami innych państw.

Z poważaniem
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