
……XX.XX.2021 r. 

…………..………..…… 

 

ZAŚWIADCZENIE 

Certificate 

Dnia XX.XX.2021 r. został złożony wniosek o rejestrację jednostki pływającej 

On (date) xx.xx.2021 r. an application was submitted to register a watercraft 
 

w Rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do xx m. 
Si g n e d b y / 

Podpisano 

przez:  

Ja k u b K o z o ws ki  

D at e /  Dat a:  

2021-06-24 

12:42 

 

 

 

 

 

in Register of yachts and other watercraft of less than xx m in length 

 

Miejscowość, data 
Place and date 

 

 

Nazwa: xxxxxxx 
Name 

Port macierzysty: xxxxxxx 
Home port 

 

Wstępny numer rejestracyjny: xxxxxxx 
Registration Number 

 

Śródlądowa / Morska 
*(1 niewłaściwe skreślić) 

Inland / Sea-going 

*(delete as apriopriate) 

Numer identyfikacyjny: xxxxxxx 
Watercraft Identification Number 

 

Przeznaczenie: [recreational or commercial yacht] 
Purpose 

 

Żaglowa / Motorowa / Inna 
*(2 niewłaściwe skreślić) 

Sailing boat Motorboat / Other * 

(delete as apriopriate) 

Moc napędu głównego albo pomocniczego: xxxxxxx 
Main or auxiliary engine power 

 

Liczba kadłubów: xx 
Number of hulls 

Długość: xx 
Length of hull 

 

Max. szerokość: xx 
Max. beam 

Max. zanurzenie: xx 
Max. draft 

 

Max. liczba osób: xx 
Max. number of persons 

Kategoria projektowa: [A / B / C / D] 
Design category 

 

Max. siła wiatru i wysokość fali: max. xx 
max. xx 
Max. wind force & wave height 

 
 

 

Prezydent miasta Żory 
Organ wydający 

Issuing authority 

 

Dokument został opatrzony 
potwierdzonym certyfikatem 
kwalifikowanym przez:1 

xxxxxxx reprezentującego: 
Prezydent miasta xxxxxx 

 
Kwalifikowany podpis elektroniczny albo 
kwalifikowana pieczęć elektroniczna organu 
rejestrującego 

A qualified electronic signature or a 
qualified electronic seal of the registering 
authority 

 

 

 



Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek 

pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1500) właściciel może posługiwać się 

zaświadczeniem do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie 

wpisania jednostki pływającej do rejestru, co powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia 

wniosku. 

In accordance with Article 9 paragraph 2 of Act of 12 April 2018 on the Registration of Yachts and Other Watercraft of 

less than 24 m in length (consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 1500), the owner may use the certificate until 

the Watercraft Registration Certificate is issued or a decision of refusal to enter the watercraft in the register is 

delivered, which should happen within 30 days from the date of submitting the application. 

 
 
 

[1] zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 z 
późn. zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Niniejszy dokument został 
przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub elektronicznej 
skrzynki podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na 
adres poczty elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu. 

 
 

Objaśnienia: 
 

1. Pieczęć i podpis osoby upoważnionej oraz stosowny opis powinny się znaleźć na zaświadczeniu wydanym w postaci 

papierowej. W przypadku zaświadczenia wydawanego w postaci elektronicznej powinno ono zawierać kwalifikowany 

podpis elektroniczny albo kwalifikowaną pieczęć elektroniczną organu rejestrującego oraz stosowny opis. 

2. Kod QR w prawym dolnym rogu zaświadczenia zawiera cechy identyfikujące dokument: nazwę, wstępny numer 

rejestracyjny oraz numer identyfikacyjny jednostki pływającej. 


