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Rejestracja jachtów i innych jednostek 

pływających o długości do 24 metrów 

 

 

 

 

14-15 czerwca 2021 r.



 

 

ZAPROSZENIE 
 

Związek Powiatów Polskich, Urząd Morski w Szczecinie oraz Ministerstwo 

Infrastruktury 

zapraszają na bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom 

jednostek samorządu terytorialnego zatytułowane 
 

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających 

o długości do 24 metrów 
 

które odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2021 roku 

Nowy system rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów, wprowadzony 

w drodze ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości 

do 24 m, zafunkcjonował na dobre od 1 sierpnia 2020 roku. Od tego momentu samorządy powiatowe 

i miasta na prawach powiatu mierzą się z szeregiem wyzwań wynikających z wprowadzonych rozwiązań. 

Upływ ponad pół roku to dobry moment na zorganizowanie szkolenia, które z jednej strony będzie okazją 

do znalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania, a z drugiej strony pozwoli na odświeżenie części 

informacji. 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności pracowników tych wydziałów, które są 

odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek 

pływających o długości do 24 m. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

 

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: 

https://zpp.pl/szkolenia   

 

Na zgłoszenia oczekujemy do 9 czerwca 2021 roku. Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby 

otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące wzięcia udziału w szkoleniu, wraz ze 

szczegółami dotyczącymi dostępu do aplikacji szkoleniowej REJA24. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 

Andrzej Płonka 

 

 

https://zpp.pl/szkolenia


 

 

PROGRAM 

Szkolenie pt. „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających do 24 metrów” 
 

szkolenie online 14-15 czerwca 2021 r. 

14 czerwca 2021 r. 

8.50 – 9.00 / Dołączanie przez uczestników do wydarzenia 
 

9.00 – 9.10 / Powitanie uczestników 

9.10 – 11.30 / Część prawna – Bartłomiej Zydel 

 Ustawa o rejestracji 

 Rejestracja a RODO 

 Rejestracja a opłata skarbowa 

 Rejestracja a Kodeks cywilny i Kodeks postępowania administracyjnego 

 Rejestracja a dokumenty publiczne 

 Rejestracja a dokumenty publiczne 

 Pytania uczestników 

11.30 – 12.00 / Przerwa 

12.00 – 14.00 / Część dokumentowa – Przemysław Lenard, Michał Strójwąs 

w trakcie przerwa 15-minutowa 

 Wybrane statystyki rejestrowe 

 Dokumenty używane w postepowaniu rejestracyjnym, jakimi legitymują się jednostki śródlądowe 

 Dokumenty używane w postepowaniu rejestracyjnym, jakimi legitymują się jednostki morskie 

 Zagadnienie numerów HIN/INI 

 Pytania uczestników  

14.00 / Zakończenie szkolenia 

 

15 czerwca 2021 r. 

8.50 – 9.00 / Dołączanie przez uczestników do wydarzenia 
 

9.00 – 9.10 / Powitanie uczestników 

9.10 – 12.30 / Część aplikacyjna – Magdalena Wawrzyniak 

w trakcie 2 x 15 minut przerwy 

 Przekrojowa informacja o aplikacji  

 Wybrane zagadnienia z obsługi aplikacji stwarzające problemy pracownikom OR  

 Pytania uczestników  

 

 

 

 



 

 

PRELEGENCI 
 
 

 

Magdalena Wawrzyniak – absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Od 2002 roku 

zatrudniona w Urzędzie Morskim w Szczecinie, aktualnie na stanowisku Główny Specjalista ds. 

koordynacji systemów PHICS i REJA24. Główne obowiązki: nadzorowanie nad poprawnością 

działania systemów PHICS oraz REJA24, koordynowanie spraw związanych z modyfikacjami  

systemów PHICS oraz REJA24 oraz współpraca z użytkownikami obsługującymi przedmiotowe 

systemy.  

 

Sonia Knobloch-Sieradzka – główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony 

Portów (Departament Gospodarki Morskiej MI). Od 10 lat pracuje w administracji morskiej. Wcześniej 

przez 10 lat współpracowała ze szkołami żeglarskimi jako instruktor, skipper na rejsach szkoleniowych 

i turystycznych oraz egzaminator. Obecnie odpowiedzialna m.in. za legislację w obszarze 

bezpieczeństwa żeglugi i rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz 

wdrożenie prawa UE i międzynarodowego do krajowego porządku prawnego.  

 

Przemysław Lenard – Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej (Urząd Morski w Szczecinie). 

Od 16 lat związany z administracją morską. Wcześniej przez 15 lat oficer i kapitan na statkach 

morskich uprawiających żeglugę międzynarodową. Odpowiedzialny m.in. za służby urzędu 

nadzorujące bezpieczeństwo żeglugi, utrzymywanie porządku portowo-żeglugowego, ochronę 

środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków oraz nadzór nad obsadą stanowisk na 

statkach morskich i wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych marynarzy.          

 

Michał Strójwąs – główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Administracji Żeglugi Śródlądowej 

(Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MI). Od 15 lat pracownik organów 

administracji żeglugi śródlądowej. Przez 10 lat, jako starszy inspektor nadzoru nad bezpieczeństwem 

żeglugi, odpowiadał od strony praktycznej m.in. za kontrolę przestrzegania przepisów przez 

armatorów i kierowników statków. Obecnie odpowiedzialny m.in. za nadzór nad dyrektorami urzędów 

żeglugi śródlądowej oraz sprawy legislacyjne w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, występuje również 

w roli eksperta krajowego na grupach roboczych ds. żeglugi śródlądowej, odbywających się na forum 

UE i Komitetu CESNI. 

 

Bartłomiej Zydel – prawnik, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP, 

redaktor Dziennika Warto Wiedzieć, przygotowuje rozprawę doktorską związaną z prawem samorządu 

terytorialnego. Autor analiz projektów ustaw i rozporządzeń oraz tekstów naukowych. Reprezentuje 

ZPP w pracach parlamentarnych oraz aktywnie uczestniczy w pracach Zespołu ds. Infrastruktury, 

Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z inwestycjami, infrastrukturą, 

energetyką, ochroną środowiska. Nieobca jest mu także problematyka ustroju administracji publicznej, 

w szczególności ustroju samorządu terytorialnego.  


