
Projekt z dnia 14.09.2018 r. 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  G O S P O D A R K I  M O R S K I E J  I  Ż E G L U G I  

Ś R Ó D L Ą D O W E J 1) 

z dnia ………………….  r. 

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających 

o długości do 24 m 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów 

i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek 

pływających o długości do 24 m, w tym wprowadzania i aktualizacji informacji, szczegółowy 

zakres, sposób i terminy wprowadzania informacji przez poszczególne podmioty, oraz zakres 

informacji zawartych we wniosku o udzielenie dostępu do rejestru.  

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów 

i innych jednostek pływających o długości do 24 m; 

2) administratorze - rozumie się przez to podmiot wskazany w przepisach wydanych 

na podstawie art. 17 ustawy. 

§ 2. 1. Rejestr stanowi uporządkowany i całościowy układ, który obejmuje: 

1) rejestr centralny, w którym gromadzi się dane i informacje określone w ustawie; 

2) kopie bezpieczeństwa rejestru centralnego, stanowiące kopie awaryjne. 

2. Rejestr jest dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. 

3. Rejestracja danych wprowadzanych do rejestru dokonuje się bezpośrednio, w trybie 

teletransmisji. 

                                                 

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka 

morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  (Dz. U. 

poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100). 
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§ 3. 1. Rejestracja wprowadzanych danych i informacji do rejestru odbywa się 

za pośrednictwem dedykowanej aplikacji elektronicznej do obsługi procesu rejestracji albo 

za pośrednictwem interfejsu wystawionego przez tę aplikację - w przypadku gdy wniosek jest 

składany w postaci elektronicznej. 

2. Wprowadzając dane wnioskodawcy do rejestru organ rejestrujący wypełnia formularz 

zawierający rubryki przewidziane dla informacji wymaganych we wniosku oraz załącza 

cyfrowe odwzorowania złożonych dokumentów potwierdzających informacje zawarte 

we wniosku. 

3. W przypadku wniosku złożonego w postaci elektronicznej, organ rejestrujący 

po sprawdzeniu poprawności i kompletności wniosku i załączników, wprowadza dane 

do rejestru poprzez zaczytanie danych z formularza elektronicznego i załączników.  

4. Organ rejestrujący dokonuje również wpisów dotyczących wydanego dowodu 

rejestracyjnego i daty jego odbioru. 

5. Zmiana danych w rejestrze wymaga odnotowania danych umożliwiających 

identyfikację osoby, która dokonała danej zmiany oraz daty i czasu wprowadzenia tej zmiany. 

§ 4. 1. W przypadku nadania jednostce pływającej sygnału rozpoznawczego (Call Sign) 

lub nadania morskiego radiowego numeru identyfikacyjnego (MMSI) oraz ich zmiany, 

a także w przypadku wyrejestrowania radiostacji statkowej, Urząd Komunikacji 

Elektronicznej wprowadza do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 24 

godzin od wydania decyzji następujące dane: 

1) sygnał rozpoznawczy (Call Sign) lub morski radiowy numer identyfikacyjny MMSI, 

2) okres ważności pozwolenia radiowego, 

3) rodzaj urządzenia (radiotelefon VHF z systemem DSC, radiotelefon MF/HF z systemem 

DSC, PLB, EPIRB). 

2. W przypadku rejestracji, zmiany danych rejestracyjnych lub wyrejestrowania 

radiopławy alarmowej EPIRB lub osobistego nadajnika sygnału niebezpieczeństwa (PLB), 

Urząd Lotnictwa Cywilnego wprowadza do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż 

przed upływem 72 godzin od wydania decyzji następujące dane: 

1) datę rejestracji; 

2) heksadecymalny kod identyfikacyjny nadajnika sygnału niebezpieczeństwa. 

3. Informacje o kradzieży jednostki pływającej lub silnika właściwa jednostka 

organizacyjna Policji za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Policji 
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właściwej do spraw informatyki wprowadza do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż 

przed upływem 3 godzin od przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie. 

4. Informacje o odnalezieniu jednostki pływającej lub silnika właściwa jednostka 

organizacyjna Policji za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Policji 

właściwej do spraw informatyki wprowadza do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż 

przed upływem 24 godzin od ich potwierdzenia 

§ 5. 1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych w rejestrze ze stanem faktycznym, 

niezwłocznie przekazuje administratorowi informację o rodzaju i zakresie stwierdzonej 

niezgodności, chyba że jest właściwy do wprowadzania tych informacji. 

2. Administrator niezwłocznie przekazuje informację o konieczności usunięcia 

niezgodności organowi, który wydał dowód rejestracyjny jednostki pływającej, za pomocą 

systemu teleinformatycznego obsługującego rejestr albo do podmiotu właściwego 

do wprowadzania informacji do rejestru - jeżeli niezgodność dotyczy informacji, o których 

mowa w art. 14 ust. 2 pkt 5-7 ustawy.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, organ rejestrujący lub podmiot właściwy 

do wprowadzenia informacji, niezwłocznie po potwierdzeniu informacji, usuwa niezgodność 

poprzez wprowadzenie do rejestru właściwych danych. 

§ 6. Wniosek o udzielenie dostępu do rejestru, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy, 

zawiera: 

1) dane podmiotu wnioskującego: 

a)  nazwa, 

b) adres siedziby, 

c) adres email i numer telefonu do kontaktu w sprawie wniosku; 

2) szczegółowy zakres danych, których dotyczy wniosek; 

3) rodzaj praw dostęp (przeglądanie danych, edycja danych); 

4) uzasadnienie wraz ze wskazaniem podstawy prawnej określającej realizowane przez 

dany podmiot zadania, dla których realizacji niezbędny jest dostęp do rejestru; 

5) dane kontaktowe użytkowników: 

a) imię i nazwisko, 

b) stanowisko lub funkcja. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  
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MINISTER  

GOSPODARKI MORSKIEJ  

I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 


