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Podstawowy akty prawne sprawowania 
nadzoru w zakresie bezpieczeństwa
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KONWENCJA  

Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 

sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. 

 

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Montego Bay. 1982.12.10. 
Porozumienie w sprawie implementacji części XI Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. Nowy Jork.1994.07.28. 

Dz.U.2002.59.543 z dnia 2002.05.20 
Status: Akt obowiązujący 
Wersja od: 13 grudnia 1998 r. 
Wejście w życie: 
13 grudnia 1998 r. 



Definicja okrętu

Zgodnie z art. 28 Konwencji Narodów Zjednoczonych 

o prawie morza:

„Okr ęt wojenny oznacza okręt należący do sił
zbrojnych państwa, noszący zewnętrzne znaki 
wyróżniające okręty posiadające przynależność tego 
państwa, dowodzony przez oficera marynarki 
pozostającego w służbie tego państwa i którego 
nazwisko znajduje się na liście oficerów lub w 
równoważnym dokumencie, z załogą podlegającą
normalnej dyscyplinie wojskowej”
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Klasyfikacja

Klasyfikacja okr ętu przez PRS lub inne towarzystwo klasyfikacyjne to proces 

oceny zgodności konstrukcji, wykonania i stanu technicznego okrętu (kadłuba, urządzeń

maszynowych, elektrycznych, instalacji i wyposażenia) z właściwymi wymaganiami 

przepisów PRS lub innego towarzystwa.

Wymiernym efektem klasyfikacji jest nadanie okrętowi Świadectwa klasy, 

będącego potwierdzeniem, że zaprojektowany i zbudowany pod nadzorem i w oparciu o 

stosowne przepisy okręt, posiada co najmniej minimalny wymagany przepisami            

i konwencjami poziom bezpieczeństwa technicznego.

Klasę nadaje się po przeprowadzeniu szczegółowego nadzoru podczas projektowania, 

budowy oraz prób. Nadzór obejmuje sprawy istotne dla żywotności okrętu i bezpieczeństwa 

żeglugi, załogi i ochrony środowiska. Jeżeli w zamówieniu na budowę okrętu określone są

dodatkowe wymagania techniczne, to proces nadzoru obejmuje je również, w obszarze 

określonym przez Zamawiającego, na zgodność ze wskazanymi standardami. 

Wymagania dodatkowe nie mogą być traktowane mniej restrykcyjnie jak te egzekwowane w 

procesie klasyfikacji.
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5



KORMORAN II 

3 Submarines – „Orka”

3 Cosatal Defence Ships 
„Miecznik- Swordfish”

1 Joint Support Ship – JSS „Marlin”

1 Rescue /salvage vessel
- „Ratownik - Rescuer”

1 Electronic reconnaissance  ship
- „Delfin - Dolphin”

Auxiliary units: 
degaussing vessel, tanker, 
tugs, cutters, special boats

3 Patrol Ships with 
Minecountermeasure Capabilities   
„Czapla – Heron”

Naval Modernization Plan 2030
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3 Minehunter
- Kormoran  II
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Standardy dotyczące konstrukcji i stateczności okrętu, jego urządzeń maszynowych i 
elektrycznych oraz wyposażenia, w tym wyposażenia związanego z bezpieczeństwem 
okrętu i jego załogi, a także środowiska morskiego, zawarte są w opracowanych przez 
PRS Przepisach klasyfikacji i budowy okrętów wojennych. W częściach dotyczących 
bezpieczeństwa odwołują się one do globalnie obowiązujących konwencji m.in.:

Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974
(SOLAS), 

Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu, 1972 
(COLREG),

Międzynarodowy kodeks systemów bezpieczeństwa pożarowego FSS Code 
(International Code for Fire Safety Systems) 

Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych (Kodeks LSA)
Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich, 2000 (Kodeks 
HSC)

Części Przepisów PRS zawierające wprost wymagania bezpieczeństwa:

część V – Ochrona przeciwpożarowa

część X – Wyposażenie konwencyjne
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• Certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji okrętu,

• Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia okrętu,

• Certyfikatu bezpieczeństwa radiowego okrętu,

• Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami,

• Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu ściekami,

• Zaświadczenie zgodności o zapobieganiu zanieczyszczaniu śmieciami;

• Międzynarodowe Świadectwo zgodności o zapobieganiu zanieczyszczaniu   
powietrza,

• Międzynarodowe świadectwo zgodności dla okrętu przewożącego materiały                      
niebezpieczne,

• Międzynarodowe świadectwo pomiarowe,

• Świadectwo pomiarowe;

• Książka urządzeń dźwignicowych ( ILO 152 ).



© 2003 – 2014 PRS S.A.



© 2003 – 2014 PRS S.A.

Okręty wojenne podlegają przeglądowi zasadniczemu przy nadaniu klasy PRS 
oraz przeglądom okresowym dla utrzymania klasy. 
W ramach systemu jakości obowiązującego w PRS zasady i tryb postępowania 
podczas tych przeglądów opisuje Procedura przeglądu okrętu wojennego P7.5-07. 
W zakres przeglądu wchodzą również inspekcje wyposażenia związanego 
z bezpieczeństwem, w tym inspekcje wyposażenia przeciwpożarowego 
i ratunkowego.



© 2003 – 2014 PRS S.A.

Po pomyślnym zakończeniu przeglądu PRS wydaje lub potwierdza 
Świadectwo klasy okrętu.
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Dla potwierdzenia zgodności wyposażenia okrętu ze standardami bezpieczeństwa,
PRS wystawia odpowiednie Świadectwo zgodności bezpieczeństwa okrętu
z załączonym Wykazem wyposażenia bezpieczeństwa okrętu.
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Dziękuję za uwagę

Warszawa, 25 stycznia 2018

Polski Rejestr Statków S.A.

al. Gen. Hallera 126
80-416 Gdańsk, Polska

tel: 58 346 03 82
58 751 11 04

e-mail: g.pettke@prs.pl;  mailbox@prs.pl


