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OKRĘĘĘĘT

We współłłłczesnym projektowym ujęęęęciu systemowym, 
okręęęęt stanowi poruszająąąącąąąą sięęęę i manewrująąąącąąąą platform ęęęę, słłłłużążążążącąąąą do 
przeniesienia z okreśśśślonym lub zadanym prawdopodobieńńńństwem, w 

okreśśśślony rejon: uzbrojenia, technicznych śśśśrodków prowadzenia działłłłańńńń i 
walki ( lub innego niezbęęęędnego sprzęęęętu wynikaj ąąąącego z wymagańńńń realizacji 

okreśśśślonej misji), która ma wykonaćććć zadanie, mimo wystąąąąpienia 
niesprzyjająąąących warunków hydrometeorologicznych i przeciwdziałłłłania 

przeciwnika.

Podstawowymi czynnikami gwarantująąąącymi wykonanie zadania przez 
okręęęęt jest możżżżliwośćśćśćść prowadzenia ognia w celu obezwłłłładnienia przeciwnika 

oraz zachowanie manewrowośśśści, tj. „ruchu”, zapewniaj ąąąącego możżżżliwośćśćśćść
wykonywania  manewrów.



FILOZOFIA PROJEKTOWANIA OKR ĘĘĘĘTÓW 
WOJENNYCH

(Próba zdefiniowania pojęcia)

Badanie natury techniki okręęęętowej, zjawisk fizycznych towarzysząąąących 
okręęęętowi w różżżżnych stadiach badańńńń i rozwoju, zasady projektowania 

okręęęętów, ich wytwarzania, utylizacji, wpłłłływu na żżżżycie człłłłowieka (załłłłogi) 
i otaczająąąącego go śśśśrodowiska (naturęęęę), to wszystko w oparciu o wiedzęęęę, 
dośśśświadczenia, eksperymenty, badania i pokrewne dyscypliny naukowe,

a takżżżże intuicjęęęę, wrażżżżliwośćśćśćść i odczucia, w tym estetyczne.

Różżżżnica mięęęędzy statkiem i okręęęętem wojennym wynika z innego 
przeznaczenia, wykonywanych zadańńńń i co istotne, noszonego i użżżżytkowanego 

uzbrojenia i wyposażżżżenia specjalnego. Specyfika projektowania okręęęętu 
wojennego uwzglęęęędnia inny model użżżżytkowania jednostki oraz inaczej 

zdefiniowane śśśśrodowisko okręęęętu zwiąąąązane z  prognozowanymi 
zagrożżżżeniami bojowymi i eksploatacyjnymi samego okręęęętu, jak i warunków  

jego bazowania oraz obsłłłługi .



Matryca działań operacyjnych

WOJNA

MORZE PORT

POKÓJ



Bezpieczeństwo okrętu wojennego

Zapewnienie bezpieczeństwa okrętów na morzu, w 
miejscach ich bazowania i podejść do nich wiąże się z 
koniecznością zdefiniowania charakteru potencjalnych 

zagrożeń eksploatacyjnych i bojowych, jak również
określenia minimalnego akceptowalnego poziomu 

odporności okrętu i jego otoczenia na te oddziaływania



ZASADNICZE KRYTERIA PROJEKTOWE

0. Spełnienie w maksymalnie możliwym zakresie wymagań taktyczno –
technicznych dla okrętu – wymaganie zasadnicze

1. Zapewnić równą żywotność i odporność wszystkich ważnych elementów okrętu 
przy założeniu równej „wytrzymało ści” całego okrętu w granicach np. 
bezpiecznego promienia wybuchu jądrowego, miny, ładunku bojowego itp..

2. Pewność i niezawodność okrętu i jego wyposażenia musi być nie mniejsza niż
noszone przez okręt uzbrojenie i wyposażenie specjalne,  tak by mogło być ono 
efektywnie wykorzystane.

3. System samoobrony okrętu przed oddziaływaniem bojowych środków                         
potencjalnego przeciwnika powinien być zawsze na poziomie tych środków                
(efektywność bojowa, gęstość ognia, zasięg wykrycia, skuteczność zakłócania, 
sprawność i niezawodność systemów walki o żywotność okrętu itp.).  



Cele IMO SOLAS i Naval SOLAS

Głównym celem Konwencji IMO SOLAS, jest wyspecyfikowanie 
minimalnych wymagań dla konstrukcji, wyposażenia i obsługi statków, 
zapewniających ich bezpieczeństwo, a w konsekwencji ich załogom i 

przewożonemu ładunkowi.  
Naval Ship Code zwany często Naval SOLAS (ANEP 77) musi dodatkowo 

uwzględnić specyfikę nawodnego okrętu wojennego, jego zdolność do 
wykonania zadania w warunkach bojowych zgodnie z przeznaczeniem, a 
nawet w stanie awarii lub po doznaniu poważnych uszkodzeń bojowych. 

Spełnienie tych wszystkich warunków pozwoli na uzyskanie oczekiwanego 
poziomu bezpieczeństwa okrętu. 



NSC and NSubC Implementation by PN/MoD and PRS
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Zagrożenia okrętów

• Eksploatacyjne (zderzenia, awarie, mielizny)
• Bojowe



Rodzaje zagrożeń

• Wewnętrzne stwarzane przez okręt i jego załogę

• Zewnętrzne oddziaływanie środowiska naturalnego, 
w tym hydrometeorologicznego, żeglugi, 
potencjalnego nieprzyjaciela, miejsc bazowania

Rodzaje i poziom zagrożeń wynika z bieżącej 
działalności okrętów w warunkach pokojowych, w 

stanie zagrożenia i w działaniach bojowych



Podstawowe dokumenty nadzoru
i odbiorów wtm/okr ętów i pjp

WTT
WWTT

ZTT
Staff Requirements

Przepisy klasyfikacji 
i budowy okrętów wojennych

PRS



Zasadnicze publikacje NATO 
związane z ochroną przeciwpożarową

okrętów wojennych (1)

• AECP 1 2 

• MECHANICAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS,2001

• AECTP 100 2 

• ENVIRONMENTAL GUIDELINES FOR DEFENCE MATERIEL,2005 

• AECTP 200 3 

• ENVIRONMENTAL CONDITIONS,2006 

• AECTP 300 2

• CLIMATIC ENVIRONMENTAL TESTS,2005 

• AECTP 400 2

• MECHANICAL ENVIRONMENTAL TESTS,2006 

• AECTP 500 2

• ELECTRICAL/ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENTAL TESTS,2006



Zasadnicze publikacje NATO 
związane z ochroną przeciwpożarową

okrętów wojennych cd.2

• AFAP 1 1

NATO REACTION-TO-FIRE-TESTS FOR MATERIALS;POLICY FOR THE 
PRESELECTION OF MATERIALS FOR MILITARY APPLICATIONS,2004

• AFAP 2 1 

NATO REACTION-TO-FIRE TESTS FOR MATERIALS;SMOKE GENERATION,2004 NIE 
JAWNE

• AFAP 3 1

NATO REACTION-TO-FIRE TESTS FOR MATERIALS TOXICITY OF FIRE 
EFFLUENTS,2004

• AFAP 4 1

NATO REACTION-TO-FIRE TESTS FOR MATERIALS SURFACE SPREAD OF
FLAME,2004

• AFAP 1 1

NATO REACTION-TO-FIRE-TESTS FOR MATERIALS;POLICY FOR THE 
PRESELECTION OF MATERIALS FOR MILITARY APPLICATIONS,2004



Zasadnicze publikacje NATO 
związane z ochroną przeciwpożarową

okrętów wojennych cd.3

• AFAP 2 1 

NATO REACTION-TO-FIRE TESTS FOR MATERIALS;SMOKE
GENERATION,2004 NIE JAWNE

• AFAP 3 1

NATO REACTION-TO-FIRE TESTS FOR MATERIALS TOXICITY OF FIRE

EFFLUENTS,2004

• AFAP 4 1

NATO REACTION-TO-FIRE TESTS FOR MATERIALS SURFACE SPREAD OF

FLAME,2004

• AFAP 5 1 

NATO REACTION-TO-FIRE TESTS FOR MATERIALS HEAT RELEASE 
RATE,2004

- Prefeasibility Study on a Design Related to Fire Resistance in Naval Ships -
NIAG – Final Report 25 June 1999



Zasadnicze standardy NATO - STANAG
związane z ochroną przeciwpożarową

okrętów wojennych (1)

• 1008 1

CHARACTERISTICS OF SHIPBOARD ELECTRICAL POWER SYSTEM IN WARSHIP OF 
NATO NAVIES, 1994

• 1065 15 

REPLENISHMENT AT SEA - ATP-16(D)/MTP-16(D),2002

• 1169 1

FIREFIGHTING EQUIPMEMT AND PRINCIPLES FOR HARMONIZATION OF PRESENT 
AND FUTURE EQUIPMENT AND MATERIALS,1981

• 1194 10

HELICOPTER OPERATIONS FROM SHIPS OTHER THAN AIRCRAFT 
CARRIERS(HOSTAC) (MARITIME VISTOL DATA INCLUDED) - APP -2(F)/MPP-2(F) 
VOL.1,2006

• 3847 1 

HELICOPTER IN-FLIGHT REFUELLING (HIFR) EQUIPMENT,1984



Zasadnicze standardy NATO - STANAG
związane z ochroną przeciwpożarową

okrętów wojennych cd.2

• NO – 07- A025:2003    Wspólne działania okrętów i statków powietrznych

• NO- 19 – A206:2009    Okręty i pomocnicze jednostki pływające marynarki wojennej. 
Okrętowa infrastruktura lotnicza. Wymagania

• Bulletin 1H     Air Capable Ship Aviation Facilities 

• 3861 4 

HELIPORT RESCUE & FIRE-FIGHTING SERVICES - IDENTYFICATION 
CATEGORIES,2003

• 4138 1

VIBRATION RESISTANT EQUIPMENT – TESTING REQUIREMENTS,1976 

• 4141 1 

SHOCK TESTING OF EQUIPMENT FOR SURFACE SHIPS,1976 

• 4142 1 

SHOCK RESISTANCE ANALYSIS OF EQUIPMENT FOR SURFACE SHIPS,1977 



Zasadnicze standardy NATO - STANAG
związane z ochroną przeciwpożarową

okrętów wojennych cd.3

• 4370 2

ENVIRONMENTAL TESTING,2005

• 4435 1

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY TESTING PROCEDURE AND
REQUIREMENTS FOR NAVAL ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
(SURFACE SHIP, METALLIC HULL),1993

• 4436 1

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY TESTING PROCEDURE AND 
REQUIREMENTS FOR NAVAL ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
(SURFACE SHIP, NON-METALLIC HULL),1993

• 4476 1 

NATO REQUIREMENTS FOR REPAIRABILITY OF SUBASSEMBLIES, 1997

• 4521 1

NUCLEAR BIOLOGICAL, CHEMICAL (NBC) DEFENCE FACTORS IN THE DESIGN, 
TESTING AND ACCEPTANCE OF MILITARY EQUIPMENT AEP 7,1997



Zasadnicze przepisy i publikacje PRS
związane z ochroną przeciwpożarową

okrętów wojennych 

• Zasady działalności nadzorczej PRS

• Zasady certyfikacji PRS

• Przepisy klasyfikacji i budowy okrętów wojennych część 1

Zasady klasyfikacji

• Przepisy klasyfikacji i budowy okrętów wojennych część V 

Ochrona przeciwpożarowa

• Przepisy klasyfikacji i budowy okrętów wojennych część VIII 

Instalacje elektryczne i systemy sterowania

• Publikacja Informacyjna nr 24/1 – Materiały i technologie specjalne 
dla okrętów wojennych

• Publikacja nr 75/P – Próby środowiskowe wyposażenia okrętów 
wojennych



Zasady działalności 
nadzorczej i certyfikacji PRS

• Nadzór techniczny nad jednostkami i obiektami pływającymi

• Prowadzenie nadzoru technicznego nad materiałami i wyrobami w produkcji, w tym 
certyfikacji wyrobów

• Zatwierdzanie dokumentacji technicznej dla potrzeb sprawowania nadzoru, eksploatacji, 
przeglądów etc. w oparciu o zdefiniowane podstawy formalno – prawne oraz konwencje 
i inne zobowiązania narodowe, w tym Naval Administration

Celem działalności nadzorczej jest zagwarantowanie przez dostawców / wytwórców 
dobrego i jednolitego poziomu jakości produkcji seryjnej lub jednostkowej poprzez 
uznanie przez PRS technologii produkcji, systemu jakości zakładu, kompetencji firmy, 
zastosowanych materiałów, etc.

PRS w wyniku takiej działalności może wystawić „Świadectwo uznania typu wyrobu”, 
„Metryki” i inne właściwe dokumenty, może także uznać zakłady, stacje badań, 
laboratoria, izby pomiarów, etc.wystawiając stosowne dokumenty uznające kompetencje 
firm. Na wszystkie wyposażenie okrętów i pjp wymagane jest uznanie towarzystwa 
klasyfikacyjnego sprawującego nadzór nad budową jednostki i wydającej świadectwo 
klasy



Przepisy klasyfikacji i budowy
okrętów wojennych cz.1

Zasady klasyfikacji

• Zakres nadzoru

• Klasa i nadanie klasy

• Zakresy i rodzaje przeglądów

• System nadzoru eksploatacyjnego w całym cyklu życia okrętu aż do 
wycofania okrętu z linii, w celu potwierdzenia zgodności jej stanu z 
wymaganiami przepisów, jak również jeśli jest to wymagane z innymi 
standardami, np. ANEP-77, ZTT/WTT



Przepisy klasyfikacji i budowy 
okrętów wojennych cz.V

Ochrona przeciwpożarowa

• Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa rozdz.2 (wymagania konstrukcyjne, 
odporność ogniowa materiałów, kategorie pożarowe pomieszczeń, ewakuacja, 
zamknięcia otworów,okna itd.)

• Instalacje gaśnicze rozdz.3(wymagania ogólne, instalacje wodnohydrantowe, 
tryskaczowe, zraszające wodne, pianowe, CO2, inne gazowe, proszkowe, 
specjalne, próby)

• Instalacje sygnalizacji pożarowej rozdz.4  (instalacja wykrywania i 
sygnalizacji pożaru, sygnalizacja ostrzegawcza o uruchomieniu instalacji 
gaśniczej)

• Zabezpieczenia przeciwpożarowe pomieszczeń okrętu rozdz.5 (mieszkalne, 
służbowe, SD, maszynowe, ładunkowe, kuchenne, komory amunicyjne, 
rakietowe itd.)

• Wymagania dla instalacji i urządzeń stwarzających zagrożenie pożarowe 
rozdz.6 (zbiorniki i ogrzewanie)

• Przenośny sprzęt pożarniczy rozdz.7 

• Wymagania dodatkowe dla określonych typów okrętów rozdz.8 (Al., lps, 
ODS, OIL, RAS, łodzie specjalne, okręty specjalne)



Przepisy klasyfikacji i budowy 
okrętów wojennych cz.VIII

Instalacje elektryczne i systemy sterowania   (1)

• Wymagania ogólne rozdz.2 (warunki pracy: narażenia klimatyczne, 
mechaniczne, parametry energii zasilającej, zakłócenia EM, materiały, 
uziemienia, ochrona odgromowa, rozmieszczenie urządzeń, pomieszczenia 
zagrożone wybuchem)

• Źródła energii rozdz.3

• Rozdział energii rozdz.4

• Napędy elektryczne mechanizmów i urządzeń rozdz.5

• Oświetlenie rozdz.6

• Sygnalizacja rozdz.7 (alarmowa, wykrywcza pożaru, o uruchomieniu 
instalacji gaśniczych, zamykaniu drzwi wodoszczelnych i 
przeciwpożarowych, otwarcia i rejestracji dostępu do pom. spec., 
magazynów uzbrojenia, broni ręcznej, komór amunicyjnych i 
rakietowych, materiałów wybuchowych  

• Zabezpieczenia rozdz.8

• Awaryjne źródła energii i rozdział energii ze źródeł awaryjnych rozdz.9



Przepisy klasyfikacji i budowy 
okrętów wojennych cz.VIII

Instalacje elektryczne i systemy sterowania   (2)

• Maszyny elektryczne rozdz.10

• Transformatory rozdz.11

• Urządzenia energoelektroniczne rozdz.12

• Akumulatory rozdz.13

• Aparaty elektryczne i sprzęt instalacyjny rozdz.14

• Urządzenia grzewcze rozdz.15

• Kable i przewody rozdz.16

• Elektryczny napęd główny rozdz.17

• Wymagania dla urządzeń powyżej 1kV rozdz.18

• System DP rozdz.19

• Układy zdalnego sterowania i automatyki rozdz.20

• Bezwachtowa praca maszynowni, GSD, Sterówki rozdz.21

• Wymagania specjalne dla jednostek niemetalowychrozdz.22



Dokumenty dodatkowe lub stosowane
alternatywnie w zależności od wymagań

Naval Administration

• Kodeks FSS

• Konwencja SOLAS

• HSC

• Dyrektywy UE

• Przepisy nadzoru klasyfikacyjnego statków morskich cz. VIII – sprzęt 
pożarniczy i ucieczkowy

• Publikacje: nr11/P – Próby środowiskowe wyposażenia statków, 9/P –
wymagania dla systemów komputerowych, 51/P – zasady uznawania firm 
serwisowych, 56/P – zasady uznawania laboratoriów, 8/I – Ochrona statków 
od wyładowań atmosferycznych, 29/I – Wytyczne dot. przeglądów 
okresowych instalacji i urządzeń stosowanych w ochronie przeciwpożarowej 
na statkach

• Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich, małych statków morskich, 
morskich jednostek szybkich, statków śródlądowych, jachtów morskich, łodzi 
motorowych, obiektów zanurzalnych 



Dziękuję za uwagę

Dziękuj ę za uwagę



W celu uzyskania dodatkowych informacji
proszę o kontakt:

Janusz Dilling
Polski Rejestr Statków S.A.

80-463 Gdańsk,  Al.Gen.J.Hallera 126
Janusz.Dilling@prs.pl

58 7511136 - 37
58 3460388, 607970113

Fax:  58 3461832
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