
Pomorski Oddział Regionalny

Gdynia 27.01.2020

Dot. DGM.WTM.6.4511.1.2020.AK

Ministerstwo Gospodarki Morskiej

i Żeglugi Śródlądowej

Departament

Gospodarki Morskiej

Pan Paweł Krążel, Zastępca Dyrektora DGM

 

Szanowny Panie Dyrektorze

W nawiązaniu do ww. pisma uprzejmie informujemy, że podczas obrad otwartych Rady KIGM

Pomorskiego Oddziału Regionalnego w dniu 27 stycznia br. poddano dyskusji proponowane przez

Ministerstwo  dwa  alternatywne  rozwiązania  odnoszące  się  do  opracowania  kierunku  prac

legislacyjnych  dotyczących   problematyki  rejestracji  statków  morskich  w  Rzeczypospolitej

Polskiej.

Po zapoznaniu się z obydwoma możliwościami oraz po przedyskutowaniu propozycji Rada KIGM

Pomorskiego Oddziału Regionalnego stanęła na stanowisku, że rejestr statków morskich powinien

nadal  być  prowadzony  w  izbach  morskich  (propozycja  „A”,  ww.  dokumentu),  jednocześnie

zgadzając się z opinią Ministerstwa, że wskazane jest podjęcie działań pozwalających na jego

usprawnienie, w szczególności prowadzenie w formie elektronicznej. 

Propozycja  druga  („B”)  zarówno  w  związku  z  obowiązującymi  systemem  prawnym  oraz  z

praktyką  wydaje  się  być  bardzo trudna do zrealizowania  i  kosztowna biorąc  pod uwagę ilość

aktów prawnych jakie należało by zmienić lub wprowadzić oraz innych działań związanych z

przeniesieniem Rejestru do urzędu morskiego.

Pragniemy również dodać, że przy usprawnianiu działania Rejestru warto rozważyć wprowadzenie

języka  angielskiego  jako drugiego  języka,  obok polskiego,  obowiązującego  w Rejestrze  –  co

związane jest z praktyką oraz globalnym charakterem branży morskiej i żeglugi – a miałoby np.

wpływ na ułatwienie procedury rejestrowej. Warto zastanowić się nad uproszczeniem procedury

rejestracji  i  wykreślenia  statku  z  rejestru  okrętowego oraz doprecyzować  przepisy  dotyczące
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hipoteki morskiej i procedur związanych z jej wykonywaniem. Wszystkie te przykładowe zmiany

można by wprowadzić przy obowiązującym stanie prawnym opierając się na reformie Rejestru na

podstawie propozycji z pkt „A”. 

Biorąc  pod  uwagę  czas  jaki  mieliśmy  do  wyrażenia  opinii,  inne  postulaty  oraz  ocenę

obowiązujących regulacji z punktu widzenia praktyki będziemy w stanie przedstawić po szerszych

konsultacjach  z  podmiotami  zrzeszonymi  w  KIGM i  współpracującymi  z  Izbą,  a  które,  jeśli

Ministerstwo zechce, przedstawimy w terminie późniejszym w trakcie prac nad zmianami.

Rada KIGM Pomorski Oddział Reginalny
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