
 

 

BIURO CERTYFIKACJI WYROBÓW I OSÓB 
cw@prs.pl 

 

 

 

 

 

 

Polski Rejestr Statków S.A. 
al. gen. Józefa Hallera 126 
80-416 Gdańsk, Polska 
Tel. (+48) 58 75 11 301 
Fax (+48) 58 34 60 392 
E-mail: mailbox@prs.pl 
https://www.prs.pl 

 

Zarejestrowany w: 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 
VII Wydział Gospodarczy KRS 
KRS nr 0000019880 
NIP: 584- 030-44-72 
Kapitał zakładowy i wpłacony 8 000 000 PLN 

 

Konta bankowe: 
PLN: BIGBPLPW; PL61 1160 2202 0000 0000 6189 6958 
EUR: BIGBPLPW; PL20 1160 2202 0000 0003 1549 9928 
USD: BIGBPLPW; PL86 1160 2202 0000 0003 1550 0777 
GBP: BIGBPLPW; PL63 1160 2202 0000 0003 1550 1385 

 
 

1/1 

Kategorie projektowe rekreacyjnych jednostek pływających 

 

Definicje kategorii projektowych: 

A – jednostki pływające  uważane za zaprojektowane dla wiatrów, których siła może 

przekroczyć 8 stopni w skali Beauforta, a istotna wysokość fal może osiągać 4 m i więcej,  

ale z wyłączeniem warunków nienormalnych, takich jak sztorm, gwałtowny sztorm, huragan, 

tornado oraz ekstremalne warunki na morzu lub niebezpieczne fale.  

B – jednostki pływające  uważane za zaprojektowane dla wiatrów o sile do 8 stopni w skali 

Beauforta włącznie i istotnej wysokości fali do 4 m włącznie. 

C – jednostki pływające  uważane za zaprojektowane dla wiatrów o sile do 6 stopni w skali 

Beauforta włącznie i istotnej wysokości fali do 2 m włącznie. 

D – jednostki pływające  uważane za zaprojektowane dla wiatrów o sile do 4 stopni w skali 

Beauforta włącznie i istotnej wysokości fali do 0,3 m włącznie, sporadycznie do maksymalnej 

wysokości 0,5 m.  

 

Jednostki pływające każdej z kategorii projektowych muszą być zaprojektowane i zbudowane 

tak, aby wytrzymywały warunki eksploatacji pod względem stabilności, pływalności oraz 

innych zasadniczych wymagań wymienionych w niniejszym załączniku i aby były łatwe  

w obsłudze. 

 

Kategoria projektowa 
Siła wiatru 

(w skali Beauforta) 

Znacząca wysokość fali 

(H1/3, m) 

A - oceaniczna powyżej 8
o
 powyżej 4 

B - pełnomorska do 8
o
 włącznie do 4 włącznie 

C – przybrzeżna do 6
o
 włącznie do 2 włącznie 

D – na wody osłonięte do 4
o
 włącznie do 0,3 włącznie 
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