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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” 

2017 6 Października
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Projekt przygotowywany w odpowiedzi na konkurs na 
dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 „Wysoka 

dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa.
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Plan prezentacji
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Okres i koszt realizacji projektu

Cele projektu wyrażone mierzalnymi 
wskaźnikami. Zdiagnozowane potrzeby klientów 
usług, które stanowią przyczynę realizacji 
projektu.

Cele projektu / potrzeby klientów

e-Usługi tworzone w ramach projektu oraz inne 
produkty projektu.

e-Usługi
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Działania związane z poprawą dostępu do 
informacji sektora publicznego.

Dostęp do informacji sektora publicznego

Informacje nt. komplementarności projektu z innymi 
zakończonymi lub realizowanymi projektami, w tym 
o planowanym wykorzystaniu istniejących zasobów 
i funkcjonujących w administracji publicznej 
rozwiązań.

Komplementarność projektu

Harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą 
przewidzianą do przeznaczenia na poszczególne 
zamówienia oraz informacja o wyłonionym już 
wykonawcy i kwocie, na które opiewa udzielone 
zamówienie.

Plan zamówień publicznych

Przebieg prezentacji jest utrwalany przy pomocy urządzeń technicznych rejestrujących dźwięk.
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Okres i koszt realizacji projektu

Projekt będzie realizowany przez 
Urząd Morski w Szczecinie

Beneficjent

Projekt będzie realizowany w okresie 
od 2018-08-01 do 2019-12-31

Okres realizacji

Szacowany budżet projektu

Budżet

3,49 mln zł
brutto

UMS

17
miesięcy
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Kluczowy problem w obszarze ewidencji jednostek 

pływających w Polsce to nieefektywny i niedostosowany do 

potrzeb interesariuszy proces ich rejestracji oraz 

udostępniania danych organom administracji rządowej i 

samorządowej oraz innym podmiotom w zakresie 

niezbędnym do realizacji ich zadań określonych w ustawach 

oraz przepisach szczególnych.

Do zidentyfikowanych problemów pośrednich należą:

• Istnieje 6 różnych rejestrów prowadzonych przez 5 
podmiotów.

• Brak możliwości składania wniosków drogą elektroniczną.

• Brak jednolitego wzoru wniosku o rejestrację.

• Utrudniony dostęp do informacji o jednostkach pływających.

• Brak stałego dostępu do danych (24/7) dla służb ratunkowych 
i administracji państwowej.

• Nieustandaryzowany format przetwarzanych i 
udostępnianych informacji.

Problemy, potrzeby klientów
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Celem projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o 

wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów 

i innych jednostek pływających o długości do 24 m” jest 

usprawnienie procesów związanych z realizacją obowiązków 

rejestracji oraz aktualizacji danych jednostek pływających, 

zmniejszenie obciążeń właścicieli w związanych z ich 

realizacją oraz publikacja usług elektronicznych 

zwiększających dostępność wynikowych informacji w 

procesach kontroli i nadzoru oraz ratowania życia ludzkiego.

Cel ten zostanie osiągnięty przez budowę nowego 

ogólnopolskiego rejestru teleinformatycznego oraz 

dostarczenie usług dotyczących obowiązków rejestracji (w 

formie elektronicznej)  oraz udostępnienie ich w ramach 

zintegrowanego i bezpiecznego systemu.

Cele projektu
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1) Stworzenie jednego rejestru (elektronicznej bazy danych) 

jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 

(obejmującego jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i 

motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb).

2) Stworzenie przejrzystego i przyjaznego dla odbiorcy systemu 

rejestracji, uproszczenia procesu rejestracji i umożliwienia 

rejestracji oraz aktualizacji danych poprzez złożenie wniosku w 

formie elektronicznej.

3) Zapewnienie łatwego dostępu obywateli do punktów rejestracji 

(możliwość rejestracji w starostwach, związkach sportowych 

(PZŻ, PZMiNW) oraz drogą elektroniczną).

4) Poprawienie nadzoru nad rejestracją jednostek o długości do 

24 m przez administrację morską i żeglugi śródlądowej (w chwili 

obecnej rejestry są rozproszone).

Cele cząstkowe projektu
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5) Umożliwienie stałego dostępu do danych (24/7) dla służb, 

w tym ratunkowych oraz administracji państwowej.

Cele cząstkowe projektu



Urząd Morski w Szczecnie, pl. Stefana Batorego 4 70-207 Szczecin, www.ums.gov.pl 10

Wskaźniki produktów projektu

Nazwa wskaźnika produktu
Jednostka

Miary

Wartość 

docelowa

Liczba uruchomionych systemów 

teleinformatycznych w podmiotach 

wykonujących zadania publiczne szt. 1,00

Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości co najmniej 4 - transakcja

szt. 1,00

Liczba udostępnionych usług 

wewnątrzadministracyjnych (A2A)
szt. 1,00

Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości 3 - dwustronna interakcja

szt. 1,00

Liczba pracowników podmiotów 

wykonujących zadania publiczne 

niebędących pracownikami IT, objętych 

wsparciem szkoleniowym

Osoby 800
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Udostepnienie kompletu e-usług A2B/A2C wspomagających przeprowadzenie postępowań rejestracji jednostek pływających
e-Usługi

Rejestracja jednostek 
pływających.

Rejestracja

Wyrejestrowanie 
jednostki pływającej 

(wykreślenie z rejestru). 

Wyrejestrowanie

Wydawanie wyciągów
i odpisów z rejestru. 

Dokumenty

Wydanie wtórnika dowodu
rejestracyjnego oraz oznakowania 
identyfikacyjnego. 

Wtórniki dokumentów

Zawiadomienia o zbyciu
jednostki pływającej.

Zbycie jednostki

Zmiana danych zamieszczonych 
w dowodzie rejestracyjnym lub 
rejestrze (bazie danych).

Aktualizacja danych
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• Organom administracji rządowej i samorządowej 
będzie udostępniać usługę dostępu do rejestru w 
zakresie:

• niezbędnym do realizacji ich zadań 
określonych w ustawie i przepisach 
szczególnych;

• nadzoru nad rejestracją jednostek 
pływających o długości do 24 m przez 
administrację morską i żeglugi śródlądowej;

• Służbom ratunkowym będzie udostępniać usługę 
dostępu do rejestru w zakresie potwierdzenia danych 
jednostki pływającej oraz danych jego właściciela;

• Przedsiębiorcom, obywatelom, NGO i wszystkim 
zainteresowanym będzie udostępniać usługę w 
zakresie udostępniania danych / informacji sektora 
publicznego.

Udostepnienie e-usług A2A oraz A2B/A2C w zakresie udostępniania 
danych

e-Usługi
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Wszystkie dane przetwarzane w ramach systemu (wraz z 
ich metadanymi), które są informacją sektora publicznego 
(tj. treści będące w posiadaniu podmiotu zobowiązanego), 
a nie będące danymi pozyskanymi z innej usługi / 
systemów) będą podlegały nieodpłatnemu udostępnieniu 
na podstawie obowiązujących przepisów. Zostaną one 
udostępnione publicznie w formie umożliwiającej ich 
powtórne wykorzystanie. Zaliczamy do nich:

1. wszystkie dane statystyczne wytwarzane przez usługi 
elektroniczne,

2. wszystkie dane nieprzetworzone zasilające rejestr, o ile 
są to dane będące informacją publiczną,

3. informacje przetworzone w rejestrze o ile nie zawierają 
danych osobowych (usuwanie danych osobowych / 
identyfikujących może realizować funkcjonalność / 
usługa anonimizacji danych),

4. informacje przetworzone w rejestrze o ile nie zostały 
sklasyfikowane jako zastrzeżone.

Dostęp do informacji sektora 
publicznego
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Usprawnienie procesów realizowanych przez podmioty publiczne
Efekty wdrożenia projektu

Usprawnione procesy:

• usprawnienie procesu:

• rejestracji,

• zmiany danych w rejestrze lub dowodzie rejestracyjnym,

• wydania wtórnika, odpisu, wyciągu z rejestru, 

• zbycia lub wyrejestrowania jednostek,

• kompleksowa obsługa poprzez zastąpienie 6 różnych rejestrów jednym 
rejestrem oraz ujednolicenie wzorów dokumentów,

• wprowadzenie niedostępnego dotąd kanału elektronicznego,

• usprawnienie dostępu przez organy administracji publicznej (rządowej i 
samorządowej) do prowadzenia czynności administracyjnych,

• stały dostęp (24/7) do danych o jednostkach pływających i ich właścicielach 
dla służb ratunkowych,

• dostęp różnych grup interesariuszy do informacji mających status informacji 
sektora publicznego.
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Projekt, w ramach którego utworzony zostanie od podstaw 
system rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o 
długości do 24 m, nie jest bezpośrednią kontynuacją lub 
uzupełnieniem innych projektów realizowanych przez UMS 
lub inne organy administracji morskiej. Projekt jest 
autonomiczny w odniesieniu do już zakończonych, 
realizowanych lub planowanych do realizacji projektów, a 
jego powodzenie nie zależy od innych projektów.

Projekt jest komplementarny względem zrealizowanego 
przez Urząd Morski w Szczecinie projektu pn. 
„Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do 
portów w Świnoujściu i Szczecinie - oznakowanie 
nawigacyjne” w zakresie, w jakim rozwija wykorzystanie 
infrastruktury teleinformatycznej zbudowanej w jego 
ramach.

Komplementarność projektu
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Harmonogram publikacji zamówień publicznych, ich zakres oraz wartość szacunkowa (brutto)
Plan zamówień publicznych

Dostawa usługi 
sporządzenia kompletnej 
dokumentacji 
aplikacyjnej do konkursu 
dla działania 2.1 
Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa

72 201,00 PLN

07’2017
Dostawa usługi 
zaprojektowania, budowy 
i wdrożenia systemu, 
szkolenia użytkowników 
końcowych i 
administratorów 
merytorycznych

1 589 824,00 PLN

Dostawa usługi wsparcia 
w realizacji projektu 
(Inżynier Kontraktu)

238 000,00 PLN

Kw. III
2018

Kw. III 
2018
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Harmonogram publikacji zamówień publicznych, ich zakres oraz wartość szacunkowa (brutto)
Plan zamówień publicznych

Dostawa usług 
szkoleniowych dla 
zespołu projektowego 
(wiele postępowań)

57 195,00 PLN

Dostawa sprzętu biurowego 
(multimedialnego i 
komputerowego)

62 700,00 PLN

Dostawa usługi wykonania  
specjalistycznych testów 
akceptacyjnych

57 000,00 PLN

Kw. III 
2018

Kw. I
2019

Kw. I 
2019
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Harmonogram publikacji zamówień publicznych, ich zakres oraz wartość szacunkowa (brutto)
Plan zamówień publicznych

Dostawa infrastruktury 
sprzętowo-systemowej 
oraz storage wraz z 
usługami 
wdrożeniowymi i 
integracyjnymi

650 478,00 PLN

Dostawa usług w 
zakresie promocji (wiele 
postępowań)

170 600,00 PLN

Kw. I 
2019

Kw. II
2019
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Prosimy osoby zabierające głos w dyskusji o przedstawienie 
się oraz podanie nazwy firmy lub instytucji, którą 
reprezentują.

DYSKUSJA
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Dziękujemy za uwagę

+48 (91) 44 03 319
Fax: +48 (91) 43 44 656

Urząd Morski w Szczecinie
pl. Stefana Batorego 4

70-207 Szczecin

kancelaria@ums.gov.pl
www.ums.gov.pl


