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Plan prezentacji

• Obszary działalności PRS

• Typy instalacji / platform poszukiwawczych i wydobywczych

• Zasady nadzoru nad działalnością gospodarcza na szelfie 
norweskim i brytyjskim

• Akty prawne obowiązujące w Polsce w odniesieniu do platform

• Propozycje postępowania w sprawie uregulowań w odniesieniu 
do platform na polskich obszarach morskich 

• Propozycja wprowadzenia nowych regulacji prawnych i 
weryfikacji   istniej ących aktów prawnych. Wnioski i sugestie.
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MISJA PRS
Jesteśmy instytucją prowadzącą niezależną działalność

rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym, która 
kieruj ąc się interesem publicznym poprzez formułowanie 

wymagań, nadzór i wydawanie odpowiednich 
dokumentów pomaga administracjom państwowym, 

ubezpieczycielom i swoim klientom zapewnić
bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, lądowych, 

ładunków i środowiska naturalnego

� Środkiem do realizacji misji i polityki jakości jest wdrożony w 1992r. i na  bieżąco doskonalony 
system zarządzania jakością

� Prawidłowe i efektywne działanie systemu jest potwierdzone certyfikatem jakości Zakładu 
Systemów Jakości i Zarządzania  (ZSJZ) oraz  akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

� PRS jest organizacją uznaną przez Komisję Europejską do przeprowadzania inspekcji i przegladów 
na statkach morskich i śródlądowych.

� PRS jest członkiem międzynarodowych organizacji i zrzeszeń (EWEA, IACS, EurACS, INSA, 
NSCA)

� PRS jest członkiem  PTMEW, MORCEKO
� zgodnie z normą AQAP 2130. Posiadamy kod NCAGE nr 0654H będący wyróżnikiem naszej 

instytucji w Systemie Kodyfikacji NATO 3
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Nadzory techniczne

Nadzór techniczny nad budową i eksploatacją instalacji i obiektów 
offshore, obiektów budownictwa lądowego i hydrotechnicznego, obiektów 
ochrony środowiska: 
�urządzeń elektro-energetycznych obiektów offshore
�instalacji wydobywczych oraz procesowych  ropy i gazu na morzu, 
lądowych i podwodnych rurociągów przesyłowych gazu, ropy 

i produktów  ropopochodnych
� infrastruktury podwodnej – systemów pomiarowych i sieci kablowych
�infrastruktury lotniczej – lądowisk śmigłowców wraz z urządzeniami

i instalacjami obsługującymi
�systemów pomiarowych i monitorujących w obiektach pływających, 
platformach offshore, obiektach hydrotechnicznych oraz lądowych.  
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Ekspertyzy i rzeczoznawstwo 
techniczne

� Wykonywanie ekspertyz:
� Ocena niezawodności i analiza ryzyka
� Ocena technicznej możliwości realizacji projektów 

instalacji offshore oraz obiektów lądowych
� weryfikacja procesów technologicznych, obliczeń

wytrzymałościowych i statecznościowych 
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Certyfikacja

� Certyfikacje urządzeń technicznych i wyposażenia 
statków i platform offshore na zgodność z normami 
międzynarodowymi (PN-EN, EN, ISO, ASME, API); 

� Certyfikacje materiałów urządzeń i instalacji  
technicznych i wyposażenia statków i obiektów offshore 
na zgodność z Dyrektywami UE;

� Certyfikacje materiałów, urządzeń i instalacji  
technicznych i wyposażenia okrętów wojennych na 
zgodność z normami NO i wybranymi standardami 
NATO/STANAG.
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Obszary działalności PRS

� Bezpieczeństwo konstrukcji i eksploatacji statków i 
urządzeń offshore;

� Bezpieczeństwo konstrukcji i eksploatacji  urządzeń
przemysłowych;

� Certyfikacja materiałów i urz ądzeń; 
� Szkolenia i specjalistyczne formy edukacji w zakresie 

bezpieczeństwa morskiego i przemysłowego.
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Oferta PRS dotyczy w szczególności:

� Statków, okrętów wojennych, techniki offshore, w tym różnych środków 
pływających, a także specjalnych i nietypowych jednostek i obiektów pływających 
wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną, w tym okrętową infrastrukturą
lotniczą, okrętowej infrastrukturą do przeładunków, 

� sprzętu, systemów i urządzeń do prowadzenia prac podwodnych, w tym komór 
dekompresyjnych i zespołów komór różnych typów i przeznaczenia, dzwonów 
nurkowych; 

� pojazdów i obiektów podwodnych wraz z osprzętem i infrastrukturą; 
� systemów transportu morskiego, w tym kontenerów specjalnego przeznaczenia; 
� sprzętu i systemów ratunkowych i ratowniczych, w tym do podwodnych prac 

ratowniczych; 
� specjalnych systemów napędowo-energetycznych nowej konstrukcji oraz 

specjalnych źródeł energetycznych; 
� materiałów i wyposażenia dla jednostek pływających specjalnego przeznaczenia; 
� różnego typu i przeznaczenia instalacji lądowych i podwodnych, w tym instalacji 

podmorskich; 
� obiektów przemysłowych, budowli specjalnych, dróg, mostów i powierzchni 

utwardzonych różnego typu i przeznaczenia.
8
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Doświadczenie PRS  w nadzorach 
obiektów przemysłowych

Konstrukcje stalowe – wybrane przykłady

9
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PRS certyfikuje oraz nadzoruje w 
eksploatacji urządzenia i środki ratunkowe 
stosowane na statkach i obiektach offshore

Pictures: LOTOS Petrobaltic, PRS, Internet
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Doświadczenia w nadzorach instalacji 
kablowych i rurociągów

� Rurociąg gazowy dla firmy Energo Baltic (elektrociepłownia 
Władysławowo)

� Nadzór nad wykonaniem kabla oraz jego położeniem  na 
poligonie morskim na potrzeby transmisji danych ze stacji do 
pomiarów pól fizycznych okrętów wojennych

� Nadzór nad budową 5. tłoczni gazu na rurociągu jamalskim
� Nadzór nad systemami liniowymi ropy i gazu różnych średnic
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Doświadczenie PRS w nadzorach nad 
systemami nurkowymi

PRS certyfikował i nadzoruje w eksploatacji systemy 
nurkowe do prac podwodnych na dużych głębokościach

12
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Ocena ryzyka i niezawodności obiektów 
przemysłowych

Polski Rejestr Statków wykonuje specjalistyczne oceny ryzyka i niezawodności 
obiektów przemysłowych, w tym służących do wydobywania, przetwarzania 
i przesyłania ropy oraz gazu, m.in. dla EuRoPol Gaz i LOTOS Petrobaltic, które 
obejmują:
�oceny ryzyka i niezawodności instalacji oraz systemów w eksploatacji
�opracowywanie i optymalizację procedur nadzoru z wykorzystaniem metod oceny 
ryzyka i niezawodności – dla nowych oraz istniejących instalacji
�analizę i ocenę konstrukcji przemysłowych i instalacji oraz procedur eksploatacyjnych, 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa ludzi, infrastruktury oraz środowiska
�analizę rozwiązań technicznych urządzeń i instalacji przemysłowych pod kątem 
optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji
�optymalizację procedur obsługi i serwisu technicznego.

6Ocena ryzyka i niezawodności infrastruktury przemysłowej                  Polski Rejestr Statków S.A.               luty 2009

Ocena niezawodności obiektu

Dane statystyczne
dla elementów 

podobnych

Dane statystyczne 
z eksploatacji 

Ocena jako ściowa 
w przypadku braku danych 

statystycznych 

Niezawodność
Elementu       Układu       Systemu       Obiektu

Ilościowa ocena niezawodno ści 
elementów

� FR

� MTBF

OCENA RYZYKA 
I NIEZAWODNOŚCI 

OBIEKTÓW 
PRZEMYSŁOWYCH

Risk - and Reliability Assessment 
of Industrial Facilities

Polski Rejestr Statków S.A.          Warszawa , luty 2009

13

Pictures: LOTOS Petrobaltic, PRS



© 2013 PRS S.A.

Ocena i analiza ryzyka 
Przykładowe Projekty
2009 Ocena niezawodności i ryzyka technicznego stacji 

sprężania gazu dla SGT EuRoPolGAZ wraz z oceną
oraz usprawnieniem systemu gospodarki 
magazynowej

2011 Opracowanie dedykowanego oprogramowania do 
planowania oraz monitorowania prac serwisowych 
w stacjach sprężania gazu SGT EuRoPolGAZ 

2012 Ocena niezawodności i ryzyka technicznego 
systemów procesowych do eksploatacji ropy i gazu 
platformy Baltic Beta dla firmy Lotos Petrobaltic

8Ocena ryzyka i niezawodności infrastruktury przemysłowej                  Polski Rejestr Statków S.A.               luty 2009

Ocena 
nast ępstw

Ocena ryzyka
Określenie 

zakresu

�Działania redukujące ryzyko

�Uaktualnienie oceny ryzyka

Identyfikacja 
zagro żeń

Ocena 
prawdopodobie ństwa

Oszacowanie ryzykaOszacowanie ryzyka

Decyzja o dopuszczalnoDecyzja o dopuszczalno śści ryzykaci ryzyka
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PRS – nadzory specjalistyczne
Certyfikacja infrastruktury lotniczej

� PRS opracował normę obronną NO-19-A206:2009  Okrętowa infrastruktura 
lotnicza (zgodną z wymaganiami NATO);

� PRS certyfikuje infrastrukturę lotniczą (lądowiska oraz urządzenia 
towarzyszące) na jednostkach MW RP;

� PRS nadzoruje prace remontowe w pełnym zakresie okrętowej infrastruktury 
lotniczej, operacji VERTREP oraz okrętowych systemów przeładunku w 
morzu) na okrętach wojennych MW RP.
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Współpraca PRS w zakresie energetyki 
wiatrowej / platform offshore /statków 

do obsługi i systemów offshore

� PTMEW – Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki 
Wiatrowej

� EWEA – European Wind Energy Association
� MORCEKO - Morskiego Centrum Eko-energetyki i Eko-

systemu  (Maritime  Centre for Eco-Energy and Eco-
Systems)

� Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Offshore
� Klaster Morski
� Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE)

16
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Planowane działania

� Stworzenie polskich przepisów/wytycznych do projektowania 
konstrukcji, budowy i eksploatacji morskich urządzeń
wydobywających węglowodory, wytwarzających i przetwarzających 
energię w urządzeniach umiejscowionych na morzu; 

� Współudział w powstaniu podstaw merytorycznych tworzenia polskich 
„sztucznych wysp” przeznaczonych do wytwarzania i przetwarzania 
energii z morskich OZE;

� Współudział w edukacji technicznej specjalistów – projektantów, 
inspektorów nadzoru w zakresie techniki offshore; 

� Rozwiązywanie wybranych problemów związanych z oceną stanu 
technicznego elementów podwodnej konstrukcji sztucznych wysp oraz  
kratownicowych konstrukcji  offshore i przynależnej infrastruktury 
podwodnej;

� Tworzenie wymagań technicznych i rozwiązywanie problemów 
eksploatacyjnych infrastruktury kablowej urz ądzeń morskiej 
energetyki  na offshore,  sieci pomiarowych oraz urządzeń
elektrycznych  i  energoelektronicznych w warunkach morskich.

17
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Typy instalacji / platform 
poszukiwawczych i wydobywczych

Zanurzalne (submersible)

Półzanurzalne (semi-submersible)  

Samopodnośne (jack – up) (Baltic Beta, Petrobaltic,

Lotos Petrobaltic)

Statki wiertnicze (drillship),

FPDSO, FPSO

Stałe (fixed)  (PG-1, zmiana statusu BB i Petrobaltic)FOP

Pictures: LOTOS Petrobalticl, Internet



© 2003 PRS S.A.

Typy instalacji / platform 
poszukiwawczych i wydobywczych

Zanurzalne (submersible)

Półzanurzalne (semi-submersible)  

Samopodnośne (jack – up) (Baltic Beta, Petrobaltic,

Lotos Petrobaltic)

Statki wiertnicze (drillship),
FPDSO, FPSO

Stałe (fixed)  (PG-1, zmiana statusu BB i Petrobaltic)
platformy częściowo lub całkowicie pozbawione cech MOU (MODU)

FOP

Pictures: LOTOS Petrobalticl
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Zasady nadzoru na szelfie norweskim
Podstawowe akty prawne:

•Petroleum Activities Act

•Working Environment Act

•Health Personnel Act

•Fire and Explosion Protection 

•The Pollution Control Act

-The Framework Regulations (wymagania dla offshore i onshore, ocena ryzyka, 
analizy zagrożeń, oceny, system zarządzania)

-The Management Regulations – jw.

-The Information Duty Regulations (notyfikacje, raportowanie o   spełnieniu 
wymagań)

-The Facilities Regulations (wymagania dot. budowy i wyposażenia, 
bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska, działania zapobiegawcze)

-The Activities Regulations (szkolenia, kompetencje)

•Convention for the Protection of the Marine Environment of the North East 
Atlantic 1992 (OSPAR Convention)

•Dyrektywy UE
20
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Zasady nadzoru na szelfie norweskim
c.d.

Instytucje odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem w obszarze ropa/gaz 
na morzu i lądzie:

• Norwegian State Pollution Control Authority (SFT) od 1974r., od 2013r. 
Norwegian Environmental Agency  (NEA) podległe Ministrowi Ochrony Środowiska

• Climate and Pollution Agency (KLIF)

• Norwegian Coastal Administration (CNA)

• Norwegian Social and Health Directorate

• Norwegian Oil and Gas Association (NOGA)

• Norwegian Operators Association (OLF)

• Norwegian Shipowners Association (NSA) 

• Petroleum Safety Authority Norway (PSA) od 2004r., poprzednio Norwegian 
Petroleum Directorate  (NPD) od 1974r. - główny koordynator spraw offshore, podległy 
Ministrowi Pracy. PSA współpracuje z niezależnymi instytucjami KLIF, Norwegian 
Board of Health, Norwegian Coastal Directorate, Norwegian Coastal Administration, 
Norwegian Maritime Directorate, Industrial Safety Organization i innymi. Stosuje 
regulacje wynikające z The Pollution Control Act 21
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Zasady nadzoru na szelfie norweskim
c.d.

Ujednolicone wymagania zgodności:

Wspólnie opracowano Publikację nr 065 „Handbook for application 
for Acknowledgement of Compliance (AoC). Stanowi ona obligatoryjne 
wymagania, na mocy których dokonuje się oceny zgodności z przepisami i 
wymaganiami opracowanymi przez wymienione instytucje w sferze 
bezpieczeństwa na szelfie norweskim.

Rejestracje i inspekcje:

• Jednostki pływające (platformy pływające różnych typów - MOUs, 
FPSO, FPDSO – Floating Production, Drill, Storage and Offload 
Units/Vessels i inne obsługi platform) – Norwegian Maritime Directorate

• Platformy stałe (FOP) do 1973r. NPD, od 2004r. PSA

Nadzory

• DNV uzyskał uznanie Administracji Morskiej (NMA) i realizuje 
nadzory na offshore w oparciu o własne przepisy i przepisy wydane przez 
Administracje.
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Zasady nadzoru na szelfie brytyjskim
Podstawowe akty prawne:

•Petroleum Act 1998 - zasadniczy dokument regulujący kwestie wydobycia na 
szelfie i nadający uprawnienia DECC i UK HSE

•European Communities Act 1972

- The Offshore Petroleum Production and Pipelines Regulations 2007

•Pollution Prevention and Control Act 1999

- The Offshore Petroleum Activities Regulations 2010

•Offshore Safety Act 1992

•Health and Safety at Work etc. Act 1974 

•Environment Protection Act 1990

•Coastguard Act 1925

•Food and Environment Protection Act 1985

•Dyrektywy EU

•Convention for the Protection of the Marine Environment of the North East 
Atlantic 1992 (OSPAR Convention) 23
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Zasady nadzoru na szelfie brytyjskim
c.d.

Podstawowe instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo na szelfie:

•Department of Energy and Climate Change - DECC (licencje, eksploracja, 
rozwój)

•Health and Safety Executive Offshore Division - HSE (ryzyka, zagrożenia 
zdrowia, bezpieczeństwa, ochrona środowiska – efekt działalności na szelfie)

•Marine and Coastguard Agency – MCA (planowanie i regulacje dot. 
zwalczania rozlewów dla instalacji offshore)

•Department of Environment, Food and Rural Affairs - DEFRA (ochrona 
środowiska i rybołówstwa, stosowanie środków ochrony)

•Her Majesty Coast Guard

•Counter Pollution & Salvage Officer (CPSO)

•Secretary of State‚s Representative (SOSREP)

•UK Operators` Association (jak OLF w Norwegii) wydałw 1992r. wymagania 
dla platform FOP i MOUs zaakceptowane przez HSE - Offshore Installation 
(Safety Case) Regulations (OSCR) z 2005r. 24
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Zasady nadzoru na szelfie brytyjskim c.d.
Zasadniczy dokument regulujący zarządzanie bezpieczeństwem - OSCR 

OSCRobejmuje zasadnicze zagrożenia i ryzyka w projektowaniu struktur dla  offshore. 

• Management of Health and Safety at Work Regulations 1990

• Offshore Installations and Pipeline Works (Management and Administration) 
Regulations 1995 (MAR)

• Offshore Installations (Prevention of Fire and  Explosion and Emergency 
Response) Regulations 1995 (PFEER)

• Offshore Instalations (Design and Construction, etc.) Regulations 1996 (DCR)

• Pipelines Safety Regulations 1996

• Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998

• Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998

• Control of Substances Hazardous to Health Regulations updated in 2002

• Noise of Work Regulations 2005

• Offshore Installations (Emergency Pollution Control) Regulations 2002

• Offshore Installations (Safety Representatives and Safety Committies) 
Regulations 1989  (OSRSCR) and provisions on safety zones under the Petroleum Act 
1987.

25
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Zasady nadzoru na szelfie brytyjskim
c.d.

Nadzory, opinie, konsultacje , audyty

Towarzystwo klasyfikacyjne może wykonywać nadzory i opracowywać
raporty dla operatora lub weryfikacje i audyty/nadzory dla HSE jako 
tzw. Independent Competent Person  na zgodność z Przepisami 
obowiązującymi na szelfie.
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Akty prawne obowiązujące w Polsce w 
odniesieniu do platform

� Ustawa z dnia 21 marca 1991r., ze zmianami, o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

� Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r., ze zmianami - Prawo geologiczne i górnicze

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., ze zmianami - Prawo ochrony środowiska

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., ze zmianami - Prawo budowlane

� Ustawa z dnia 18 lipca 2011r., ze zmianami - Prawo wodne  

� Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. ze zmianami – Prawo lotnicze

� Ustawa z dnia 21 grudnia  2000r. ze zmianami o Dozorze technicznym

� Ustawa z dnia 7 maja 2009r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz 
ustawy o dozorze technicznym

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych, 
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi 
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Akty prawne obowiązujące w Polsce w 
odniesieniu do platformc.d.

�Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 
1998r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

�Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (projekt) zmieniające 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 
1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

�Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robot geologicznych, w tym 
robot, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji 

�Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r. w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego 

28
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Akty prawne obowiązujące w Polsce w 
odniesieniu do platform c.d.

� Konwencje międzynarodowe, ratyfikowane przez Rząd RP, związane z obiektem,  
jego posadowieniem i użytkowaniem. Dotyczy to głównie Konwencji o 
bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 74/78, ochronie środowiska morskiego 
MARPOL 73/78 oraz HELCOM

� Rozporządzenia i wymagania dot. lotnictwa cywilnego mające zastosowanie do 
lądowisk dla śmigłowców na platformach, w tym decyzje Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego, ICAO (International Civil Aviation Organization) oraz JAR ( Joint 
Aviation Requirements)

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych 29
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Akty prawne obowiązujące w Polsce w 
odniesieniu do platform c.d.

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r.  w 
sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu 
kontroli morskich budowli hydrotechnicznych

� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 
2013r. w sprawie bezpiecznej działalności związanej ze złożami ropy naftowej i 
gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE

� Przepisy klasyfikacji i budowy ruchomych jednostek wiertniczych PRS, cz. I 
Zasady klasyfikacji z 2006r.

� Publikacje PRS nr 2/P, 18/P, 47/P, 51/P, 52/P i 54/P, a także inne wymagania 
specjalne i szczegółowe zawarte w stosownych Publikacjach PRS S.A., w 
zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem konstrukcji 
i jej wpływem na środowisko oraz warunki bezpiecznej żeglugi w rejonie 
posadowienia platformy.

� Polskie normy oraz mające zastosowanie międzynarodowe normy, wytyczne i 
standardy (ISO, API, NORSOK itd.) w odniesieniu do konstrukcji specjalnych, 
instalacji, urządzeń, materiałów oraz zasad odbiorów i prób.
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Akty prawne obowiązujące w Polsce 
w odniesieniu do platformcd.

� Kodeks MODU ( IMO Code on Construction and Equipment of  Mobile 
Offshore Drilling Units) w zakresie wymaganym i skorelowanym z 
Prawem Budowlanym i stosownymi rozporządzeniami do niego.

� Decyzje, wymagania specjalne i uzgodnienia władz administracji   
państwowej i organów nadzoru technicznego (Urzędu Morskiego w 
Gdyni, Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu itd.), a także ściśle 
branżowe rozporządzenia regulujące tryb opracowywania dokumentacji, 
badań gruntu itp.
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Zasadnicze regulacje prawne
Zanurzalne (submersible)

Półzanurzalne (semi-submersible)  

Samopodnośne (jack – up) (Baltic Beta, Petrobaltic,

Lotos Petrobaltic)

Statki wiertnicze (drillship), FPDSO, FPSO
Wymagania jak dla statków o specjalnym przeznaczeniu – standardy prawne IMO, w tym 

Kodeks MODU, Dyrektywy UE, Przepisy TK, Administracji Morskich, konwencje ratyfikowane 
przez Rządy – regulacje znane i stosowane od lat na polskich obszarach morskich, nie wymagają
zmian prawnych i organizacyjnych

Stałe (fixed)  (PG-1, zmiana statusu BB i Petrobaltic)
platformy częściowo lub całkowicie pozbawione cech MOU (MODU)

W Polsce brak jednoznacznych i transparentnych regulacji prawnych i organizacyjnych, w 
tym jasno określonych kompetencji administracji państwowej, obejmujących wszystkie obszary 
bezpieczeństwa żeglugi, załóg i ochrony środowiska na polskich obszarach morskich, w 
odniesieniu do platform zmieniających status - zakładów górnictwa morskiego, w tym platform, 
ruroci ągów podwodnych, boi przeładunkowych i styku logistycznego ze statkami obsługującymi 
platformy. 

FOP
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HIERARCHICZNA STRUKTURA 
STANOWIENIA PRAWA

Polskie

uregulowani

a offshore

Standardy międzynarodowe

Standardy regionalne

Standardy narodowe

Najlepsze Praktyki lub 

Rekomendowane  Praktyki

Środowisko 

biznesowe

Organizacje i zrzeszenia branżżżżowe

Organizacje opracowująąąące standardy

Polskie uregulowania prawne

Sejm, Senat 

Organa prawotwórcze

Administracja – Ministerstwa

WUG/OUG/UM/PIP/…
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Polski Rejestr Statków

MORSKIE STACJONARNE  
PLATFORMY PRODUKCYJNE

PRZEPISY BUDOWY I NADZORU
2014

GDAŃSK
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Publikacja przepisowa „MORSKIE 
STACJONARNE  PLATFORMY  

PRODUKCYJNE

PRZEPISY BUDOWY I NADZORU   sk łłłłada si ęęęę z nast ęęęępuj ąąąących 
częśęśęśęści:

I      Zasady pełnienia nadzoru
II      Konstrukcja, materiały, wyposażenie morskie
III     Posadowienie jednostki na dnie morskim
IV    Urządzenia i systemy maszynowe 
V     Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa
VI    Urządzenia elektryczne i automatyka
VII    Lądowisko śmigłowca
VIII   Wyposażenie  radiowe, nawigacyjne, sygnałowe, ratunkowe,   
ochrony środowiska 

i urządzenia dźwignicowe
IX     Wymagania dla wystawienia świadectw bezpieczeństwa 
eksploatacji.

Rozszerzeniem i uzupe łłłłnieniem niniejszej publikacji s ąąąą nast ęęęępuj ąąąące 
dokumenty Polskiego Rejestru Statków:

Przepisy klasyfikacji i budowy statków  morskich, 2013
Przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich, 2013  
Publikacja Nr 2/P – Alternatywne systemy nadzoru urządzeń
maszynowych,
Publikacja Nr 18/I – Wytyczne prowadzenia badań nieniszczących 
podwodnej 

części ruchomych jednostek górnictwa morskiego,
Publikacja Nr 47/P – Wymagania dotyczące bezpiecznego wejścia do 
przestrzeni zamkniętych,
Publikacja Nr 51/P – Zasady uznawania firm serwisowych,
Publikacja Nr 52/P – Przegląd części podwodnej ruchomych jednostek 
górnictwa morskiego bez ich dokowania

Publikacja Nr 54/P – Alternatywne systemy nadzoru kadłuba.
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Propozycje postępowania w sprawie 
uregulowań w odniesieniu do platform 

na polskich obszarach morskich

� Wdrożenie do stosowania Przepisów PRS pod nazwą „Morskie 
stacjonarne platformy produkcyjne. Przepisy budowy i nadzoru”
ustalających zasady nadzoru pełnionego przez polskie, uznane 
towarzystwo klasyfikacyjne w odniesieniu do samopodnośnych 
ruchomych jednostek górniczych przeznaczonych do wydobycia  
i przetwarzania  węglowodorów, osadzonych na dnie morskim na 
stałe
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Propozycje postępowania w sprawie 
uregulowań w odniesieniu do platform 
na polskich obszarach morskich c.d.

� Wdrożenie do stosowania procedury zawartej w Przepisach 
PRS „Morskie stacjonarne platformy produkcyjne. Przepisy 
budowy i nadzoru” uwzględniającej wymagania Prawa 
budowlanego i wymagań Administracji morskiej RP w 
zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa konstrukcji, 
załóg i ochrony środowiska

� Wprowadzenia niezbędnych zapisów do systemu nadzoru i 
raportowania strukturom odpowiedzialnym za nadzór 
państwowy nad eksploatacją platform

� Wystawienie przez PRS niezbędnych dokumentów z 
przeglądów spełniających wymagania Prawa budowlanego i 
wymagań Administracji morskiej RP 37
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Propozycje postępowania w sprawie 
uregulowań w odniesieniu do platform 
na polskich obszarach morskich c.d.

� Celem nadzoru sprawowanego przez PRS jest 
zapewnienie bezpiecznej eksploatacji jednostki drogą
sprawdzenia i potwierdzenia zgodności jednostki z 
wymaganiami technicznymi Przepisów i mającymi 
zastosowanie dla morskiej budowli hydrotechnicznej 
wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
budowlane oraz wymaganiami odpowiednich 
RozporządzeńMinistrów RP
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Propozycja wprowadzenia nowych 
regulacji prawnych i weryfikacji   

istniejących aktów prawnych
Wnioski i sugestie

� Istniejące zasadnicze akty prawne, organizacje oraz struktury zarządzania i nadzoru 
nie wymagają zasadniczych zmian. Ewentualne opracowanie i wprowadzenie 
regulacji będzie uzasadnione, jeśli uzna się je za usprawniające proces decyzyjny.

� Z uwagi na potrzebę jednoznaczności pojęć zawartych w grupie rozporządzeń
dotyczących robót wydobywczych na polskich obszarach morskich sugeruje się
dokonanie harmonizacja grupy Rozporządzeń, m.in. Ministra Gospodarki z 28 
czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych 
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju, będącym aktualnie w uzgodnieniach, zmieniającym 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie”.
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Propozycja wprowadzenia nowych 
regulacji prawnych i weryfikacji   

istniejących aktów prawnych

Wnioski i sugestie cd.

� Wnosi się o rozszerzenie uprawnień polskiego towarzystwa 
klasyfikacyjnego w Ustawie o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej 
oraz ustawie o dozorze technicznym w zakresie sprawowania nadzoru 
nad morskimi platformami zmieniającymi status z MODU na FOP, co 
usprawni i uprości proces nadzoru do jednej kompetentnej organizacji 
nadzorczej (wykładnia pojęcia statek morski zawarta w Ustawie 
powinna objąć również platformy MODU i FOP przy zmianie statusu). 

Nadmienić należy, iż platformy były projektowane i budowane jako   
MOU, a zmiana statusu wynikła ze zmiany ich przeznaczenia i 
przyjętych zasad nadzoru państwowego. 
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Propozycja wprowadzenia nowych 
regulacji prawnych i weryfikacji   

istniejących aktów prawnych

Wnioski i sugestie cd.

� Proponuje się opracowanie nowego Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju dotyczącego platform wydobywających 
węglowodory, gdyż aktualnie weryfikowane „Rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie 
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie” nie ujmuje wymagań dla 
takich platform. 

PRS składa deklarację współudziału w opracowaniu takiego  
rozporządzenia. 
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Propozycja wprowadzenia nowych 
regulacji prawnych i weryfikacji   

istniejących aktów prawnych
Wnioski i sugestie cd.

� Wnosi się o uznanie Przepisów PRS o nazwie „Morskie stacjonarne platformy 
produkcyjne. Przepisy budowy i nadzoru” uwzględniających wymagania Prawa 
budowlanego i wymagań Administracji morskiej RP w zakresie spełnienia wymagań
bezpieczeństwa konstrukcji, załóg i ochrony środowiska jako podstawy 
sprawowania nadzoru nad stałymi platformami (FOP) typu samopodnośnego w 
okresie projektowania, budowy i eksploatacji.
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Propozycja wprowadzenia nowych 
regulacji prawnych i weryfikacji   

istniejących aktów prawnych
Wnioski i sugestie cd.

� Nadanie PRS uprawnień do sprawowania nadzoru nad platformami FOP w 
oparciu o własne uznane przez Administrację morską RP i WUG/OUG przepisy 
PRS „Morskie stacjonarne platformy produkcyjne. Przepisy budowy i nadzoru”

� W przypadku zainstalowania na polskim szelfie powyżej 6. platform, zgodnie z  
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 
2013r. w sprawie bezpiecznej działalności związanej ze złożami ropy naftowej i 
gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE, 
niezbędne będzie stworzenie komórki sprawującej nadzór nad bezpieczeństwem 
platform w polskich obszarach morskich. Aktualny kształt nadzoru państwowego 
i jego struktury w pełni odpowiadają obecnym oraz przyszłym zadaniom i 
potrzebom

� Za właściwe do sprawowania nadzoru państwowego nad platformami 
wiertniczymi i wydobywczymi na polskich obszarach morskich należy uznać
istniejące i właściwie usytuowane kompetentne organy zarządzania 
bezpieczeństwem w polskich obszarach morskich: UM w Gdyni i OUG w 
Poznaniu
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WPŁŁŁŁYW PRAWA NA PROCES 
WDRAŻŻŻŻANIA ROZWI ĄĄĄĄZAŃŃŃŃ

TECHNICZNYCH  NA OFFSHORE NA 
POLSKICH OBSZARACH MORSKICH

PRAWO 
MI ĘDZYNARODOWE I 
NARODOWE 

WPŁYWY BUD ŻETOWE

KOSZT ZAKUPU 

KOSZTY 
EKSPLOATACYJNE

Wszystkie systemy 
MOUs i FOP lub tylko 
wybrane FOP

Struktura organizacyjna

Proces decyzyjny

Uzgodnienia 
mięęęędzyresortowe
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W celu uzyskania dodatkowych  informacji

dane kontaktowe:

Janusz Dilling

Polski Rejestr Statków S.A.

80-463 Gdańsk,  Al.Gen. J.Hallera 126

Janusz.Dilling@prs.pl

58 7511136 - 37

58 3460388

Fax:  58 3461832

Pictures: PRS, LOTOS Petrobaltic,, Polish Maritime Research Journal, Internet
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Dziękuj ę za uwagę
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