
Protokół z przeprowadzenia publicznej prezentacji założeń projektu 

„Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości 

w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 

24 m” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

 

 

1. Udostępnienie informacji o możliwości zgłoszenia udziału w prezentacji 

Ogłoszenie o planowanej prezentacji założeń projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim 

poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 

m” zostało zamieszczone w: 

• Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej UMS w dniu 22 września 2017 r. 

w dziale „Zawiadomienia i obwieszczenia” http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-

obwieszczenia.html, pod adresem: 

 http://www.ums.gov.pl/Zawiadomienia/zaw_22092017.pdf 

• Serwisie informacyjnym UMS w dniu 22 września 2017 r. pod adresem: 

 http://www.ums.gov.pl/185-publiczna-prezentacja-zalozen-projektu.html 

Informacja ta została również przesłana do Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Instytucji 

Pośredniczącej dla Poddziałania 2.3.1 PO PC. W ogłoszeniu wskazano datę i miejsce przeprowadzenia 

prezentacji oraz wskazano dane kontaktowe i termin zgłaszania udziału w prezentacji. 

 

2. Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji 

Publiczna prezentacja założeń projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie 

dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” odbyła 

się w dniu 6 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 

70-207 Szczecin w Sali 116. 

 

3. Obecni 

Szczegółowe informacje dot. uczestników spotkania zawarto w załączonej liście obecności. 

 

4. Porządek spotkania 

• Powitanie obecnych oraz przekazanie informacji o przebiegu i celu spotkania 

• Prezentacja założeń projektu: 

o Okres i koszt realizacji projektu 

o Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę realizacji projektu 

o Cele realizacji projektu oraz wskaźniki produktów projektu 

o e-Usługi tworzone w ramach projektu 

http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html
http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html
http://www.ums.gov.pl/Zawiadomienia/zaw_22092017.pdf
http://www.ums.gov.pl/185-publiczna-prezentacja-zalozen-projektu.html


o Procesy realizowane przez podmioty publiczne, które zostaną usprawnione w wyniku 

zrealizowania projektu 

o Działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego 

o Komplementarność projektu 

o Harmonogram zamówień publicznych 

• Pytania i uwagi uczestników. 

 

Szczegółowe informacje dot. powyższych elementów zawarto w załączonej prezentacji. 

 

Pytania i uwagi uczestników 

Pytanie nr 1 

Pytanie: 

Pan Zbigniew Świerżewski zadał pytanie dotyczące szczegółów technicznych procesu rejestracji 

jednostek pływających, wymaganych do tego dokumentów i sposobu ich dostarczenia, 

doświadczenia w zakresie obsługi komputera, sposobu dostarczania odpisów dokumentów. 

Odpowiedź: 

Pan Rafał Banaszkiewicz udzielił odpowiedzi, iż na tym etapie nie jest możliwym udzielenie 

szczegółowych odpowiedzi z uwagi na toczący się proces legislacji , w szczególności przepisów 

wykonawczych, na bazie których system informatyczny będzie projektowany i budowany. 

 

Pytanie nr 2 

Pytanie: 

Pan Zbigniew Świerżewski zadał pytanie dotyczące dostępu do danych zawartych w rejestrze przez 

operatorów marin oraz wymaganych dokumentów do rejestracji jednostki pływających kupionej 

poza terytorium RP. 

Odpowiedź: 

Pan Przemysław Lenard udzielił odpowiedzi, iż podobnie jak w przypadku pytania pierwszego na 

tym etapie nie jest możliwym udzielenie jednoznacznej odpowiedzi  z uwagi na toczący się proces 

legislacji ustawy oraz przepisów wykonawczych do niej. Wskazał, że głównym celem 

podejmowanych działań dotyczących zmian w obowiązujących przepisach oraz ustanowienie 

nowego rejestru jednostek pływających podyktowane jest uproszczeniem procedur 

administracyjnych oraz ułatwienie korzystania z nich dla właścicieli jednostek, a także objęcie 

jednostek pływających o długości do 24 m w jednym rejestrze. 

 

Pytanie nr 3 

Pytanie: 



Pan Zbigniew Świerżewski zadał pytanie dotyczące organów administracji oraz innych podmiotów, 

które będą uczestniczyły w procesie rejestracji jednostek pływających oraz ich uprawnień oraz czy 

właściciel będzie mógł dowolnie wybrać dogodny dla siebie organ rejestrujący. 

 

Odpowiedź: 

Pan Przemysław Lenard udzielił odpowiedzi, iż wszystkie uprawnione podmioty tj. starostwa 

powiatowe oraz związki sportowe będą miały takie same uprawnienia. Właściciel jednostki 

kierując się dostępnością lub innymi względami będzie mógł wybrać dogodny dla siebie organ 

rejestrujący, do którego złoży wniosek o rejestrację jednostki. Ostateczna liczba organów 

rejestrujących będzie znana po zakończeniu procesu legislacyjnego oraz będzie zależała także od 

innych obowiązujących lub planowanych do wprowadzenia zmian przepisów prawa. 

 

Pytanie nr 4 

Pytanie: 

Pan Artur Wałęka zadał pytanie dotyczące aspektów technicznych zabezpieczenia danych 

osobowych w kontekście dużej ilości punktów dostępowych do systemu (rejestru) oraz zwrócił 

uwagę na aspekt pełnienia nadzoru Urzędu Morskiego w Szczecnie pełniącego rolę Administratora 

danych osobowych nad podmiotami, które będą zaangażowane w procesy rejestracji jednostek 

pływających. 

Odpowiedź: 

Pan Przemysław Lenard udzielił odpowiedzi, że będące przedmiotem legislacji przepisy prawa 

będą wspierać zagadnienia ochrony danych osobowych oraz należy mieć na uwadze planowane 

do wprowadzenia zmiany w tym zakresie, jakie mają wejść w życie w 2018 roku. Szczegóły 

techniczne sposobu zabezpieczenia danych osobowych będą przedmiotem fazy projektowania 

i budowy systemu teleinformatycznego po wejściu w życie nowych przepisów prawa i będzie 

z nimi zgodne. 

 

Pytanie nr 5 

Pytanie: 

Pan Jacek Pietraszkiewicz zadał pytanie dotyczące kto (który organ) / jak będzie weryfikować 

prawdziwość danych właściciela, własności oraz danych jednostki pływającej zgłoszonej do 

rejestracji. 

Odpowiedź: 

Pan Rafał Banaszkiewicz udzielił odpowiedzi, iż weryfikacja danych zawartych we wniosku 

o rejestrację będzie realizowana przez pracowników organu rejestrującego, do którego właściciel 

jednostki go złoży. Przepisy wykonawcze będą precyzyjnie definiować typy / rodzaje dokumentów 

służących do potwierdzenia prawa własności do jednostki. Urząd Morski w Szczecinie będzie 

jedynie występował jako administrator systemu. 



Pan Przemysław Lenard dodał, że na etapie wdrożenia systemu zaplanowano szkolenia dla 

pracowników organów rejestrujących, które poza zapoznaniem ich z techniczną obsługą nowego 

systemu teleinformatycznego, będą też służyły zapoznaniu ich z nowymi przepisami oraz 

właściwego ich stosowania. 

 

Pytanie nr 6 

Pytanie: 

Pan Jacek Pietraszkiewicz zadał pytanie dotyczące sposobu składania wniosków za pomocą 

platformy ePUAP oraz związanego z tym braku kontroli nad treścią składanych dokumentów. 

Odpowiedź: 

Pan Przemysław Lenard udzielił odpowiedzi, że wnioski składane drogą elektroniczną za pomocą 

platformy ePUAP będą miały konkretnego adresata, tj. organ rejestrujących (starostwo 

powiatowe lub związek sportowy) oraz będą oceniane i rozpatrywane przez pracowników tego 

organu pod względem kompletności i prawidłowości. W przypadku braków lub błędów interesant 

będzie wzywany do dostarczenia / uzupełnienia dokumentów. 

 

Pytanie nr 7 

Pytanie: 

Pan Paweł Zieliński zadał pytanie, czy składanie wniosków będzie uzależnione od np. miejsca 

zameldowania osoby składającej wniosek o rejestrację. 

Odpowiedź:  

Pan Przemysław Lenard udzielił odpowiedzi, że wg aktualnego stanu prac legislacyjnych jest 

koncepcja dowolności wyboru miejsca rejestracji. Podyktowane to jest tym, by klient miał 

zapewniony jak najszerszy dostęp do organów rejestrujących. 

 

Pytanie nr 8 

Pytanie: 

Pan Artur Wałęka zgłosił uwagę, że niedopuszczalnym jest skanowanie i przekazywanie 

dokumentów drogą elektroniczną oraz zawnioskował o maksymalne ograniczenie ilości siedzib 

organów rejestrujących z uwagi na aspekt bezpieczeństwa danych rejestrowych, jakie mają być 

w systemie gromadzone i przetwarzane. 

Odpowiedź: 

Pan Przemysław Lenard udzielił odpowiedzi, że teoretycznie zmniejszenie ilości punktów 

dostępowych wpływa na podniesienie bezpieczeństwa, jednak kłóci się zapewnieniem 

powszechności dostępu dla interesantów. 

Pan Jacek Hawrylczak uzupełnił, że nie planuje się skanowania i przesyłania dokumentów 

tożsamości. Skanowane i przetwarzane w systemie mają być wnioski oraz dokumenty służące do 



potwierdzenia danych cechujących jednostki pływające mające wpływ na sposób klasyfikacji 

jednostki w rejestrze. 

 

Pytanie nr 9 

Pytanie: 

Pan Marek Łęski zadał pytanie dotyczące szkoleń. Czy zaplanowane szkolenia będą w całości 

zlecane do realizacji firmie zewnętrznej, czy też Urząd Morski w Szczecinie będzie uczestniczył 

w ich prowadzeniu. 

Odpowiedź:  

Pan Przemysław Lenard udzielił odpowiedzi, że firma wykonująca system będzie odpowiedzialna 

za przygotowania i przeprowadzenie szkoleń. Pracownicy Urzędu Morskiego będą aktywnie 

uczestniczyć w przygotowaniu merytorycznym szkoleń oraz będą uczestniczyć w szkoleniach 

organizowanych w terenie. 

 

Pytanie nr 10 

Pytanie: 

Pan Jacek Pietraszkiewicz zadał pytanie dotyczące ilości instalacji końcówek w siedzibie organów 

rejestrujących, a w szczególności Polskiego Związku Żeglarskiego, który reprezentuje. 

Odpowiedź: 

Pan Przemysław Lenard udzielił odpowiedzi, że ilość końcówek dostępowych w siedzibach 

organów rejestrujących będzie wynikała ze struktury organizacyjnej poszczególnych podmiotów 

wskazanych w ustawie jako organy rejestrujące oraz ich lokalizacji geograficznej. Budżet projektu 

nie zakłada wyposażenia ich w sprzęt komputerowy. 

Pan Rafał Banaszkiewicz dodał, że prezentowany budżet projektu dotyczy kosztów 

zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu ze strony Urzędu Morskiego w Szczecinie. Skutki 

finansowe wprowadzenia nowego rejestru po stronie organów rejestrujących zostały określone 

przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dokumencie Oceny Skutków 

Regulacji. 

Pan Jacek Hawrylczak dodał, że system będzie centralny i będzie dostępny za pomocą przeglądarki 

internetowej. Tym samym nie będzie żadnych ograniczeń, co do ilości końcówek, na których 

będzie możliwym korzystanie z systemu. Każdy komputer posiadający dostęp do Internetu będzie 

miał dostęp do zasobów publicznych systemu oraz strony logowania do niego. 

 

Pytanie nr 11 

Pytanie: 

Pan Zbigniew Świerżewski zadał pytanie dotyczące architektury systemu. Czy poszczególne gminy 

będę zmuszone do budowy własnych platform / rejestrów? 



Odpowiedź: 

Pan Jacek Hawrylczak wyjaśnił, że budowany system będzie systemem centralnym dedykowanym 

dla wszystkich organów rejestrujących. Nie ma potrzeby, aby organy rejestrujące budowały 

własne rozwiązania techniczne. 

Na dziś nie jest możliwym jednoznaczne określone metody przekazywania dokumentów 

rejestracyjnych dla jednostek pływających. Będzie to uwarunkowane ostatecznymi zapisami 

ustawy oraz zaklasyfikowania dokumentu rejestracyjnego wg ustawy o dokumentach publicznych. 

Pan Grzegorz Fiuk wskazał, że celem podejmowanych działań jest przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu. Każdy będzie mógł skorzystać z usług elektronicznych udostępnianych w ramach 

realizacji projektu lub zgłosić się do dogodnej dla niego siedziby organu rejestrującego. 

Pan Adam Wałęka zwrócił uwagę, że bardzo ważnym będzie uregulowanie kwestii wyrażenia 

zgody na przetwarzania danych osobowych oraz uregulowania relacji pomiędzy Urzędem Morski 

w Szczecinie, który będzie pełnił funkcję Administratora danych osobowych a organami 

rejestrującymi odpowiedzialnymi za ich przetwarzanie. 

 

Pytanie nr 12  

Pytanie: 

Pan Jacek Pietraszkiewicz zadał pytanie dotyczące kwestii, do kogo będą mieli zgłaszać się 

komornicy poszukujący majątku wierzycieli. 

Odpowiedź: 

Pan Rafał Banaszkiewicz stwierdził, że kwestii ochrony danych osobowych dotyczące planowanego 

do budowy systemu będą uregulowane w aktach prawnych, na bazie których będzie on budowany 

oraz innych aktach prawnych.  

 

Pytanie nr 13 

Pytanie: 

Pan Artur Wałęka zapytał się, kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój systemu. 

Odpowiedź: 

Pan Jacek Hawrylczak odpowiedział, że Urząd Morski w Szczecinie. 

 

Pytanie nr 14 

Pytanie: 

Pan Zbigniew Świerżewski poprosił o doprecyzowanie informacji nt. do kogo mają zgłaszać się 

komornicy z wnioskami o ujawnienie majątku.  

Odpowiedź: 



Pani Ewa Krzysztoporska oraz Pan Marek Łęski stwierdzili, że aktualne zapisy procedowanych 

przepisów prawa regulują kwestie sposób zgłaszania zapytań oraz udzielania odpowiedzi, a także 

udzielania odpowiednim służbom dostępu do rejestru. 

Pan Przemysław Lenard dodał, że może wartym rozważenia jest zapewnienie dostępu do zasobów 

rejestru służb komorniczych. Taka informacja zostanie przekazana do Ministerstwa. 

 

Pytanie nr 15 

Pytanie: 

Pan Zbigniew Świerżewski zapytał się, czy wprowadzenie nowego systemu wpłynie na 

przyśpieszenie procesów rejestracji. 

Odpowiedź: 

Pan Przemysław Lenard odpowiedział, że wprowadzenie systemu powinno przyśpieszyć procesy 

rejestracji. Ważnym czynnikiem wpływającym na czas trwania procesu rejestracji będzie 

przygotowanie organów rejestrujących do jego obsługi oraz produkcja i personalizacja przez 

Państwową Wytwórnie Papierów Wartościowych dowodu rejestracyjnego i przesłanie go do 

organu rejestrującego. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant: 

Jacek Hawrylczak (IdeaConcept Jacek Hawrylczak) 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Lista obecności 

Załącznik nr 2 – Prezentacja projektu 


