
W kierunku 
innowacji

– Oprócz standardowej działalności 
jako towarzystwa klasyfikacyjnego PRS 
angażuje się ostatnio w wiele inicjatyw, 
które pozwoliły wejść firmie na rynek no-
wych technologii, projektów środowisko-
wych czy energetyki wiatrowej. Z czego 
to wynika?

– Wynika to głównie z misji PRS, ponie-
waż jesteśmy instytucją prowadzącą nieza-
leżną działalność rzeczoznawczą na rynku 
międzynarodowym, która – kierując się inte-
resem publicznym – poprzez formułowanie 
wymagań, nadzór i wydawanie odpowied-
nich dokumentów pomaga administracjom 
państwowym, ubezpieczycielom i swoim 
klientom zapewnić bezpieczeństwo ludzi, 
obiektów pływających, lądowych, ładunków 
i środowiska naturalnego. Aby więc realizo-
wać postawiony w misji cel zapewnienia bez-
pieczeństwa, PRS angażuje się w działania 
innowacyjne, rozwojowe, badawcze, certyfi-
kacyjne, szkoleniowe oraz dialog techniczny, 
szczególnie w dobie dynamicznego rozwoju 
technologicznego z uwzględnieniem ochro-
ny klimatu i środowiska.

W PRS działa 5 głównych pionów, z któ-
rych każdy odpowiada za odrębny obszar 
działalności. W przypadku pionu okrętowe-
go oraz pionu naukowo-badawczego, w za-
kresie innowacyjnego podejścia, jesteśmy 
w ostatniej fazie tworzenia przepisów doty-
czących budowy kontenerowców w podej-
ściu IMO GBS Standard. Tematowi temu 
poświęcona była ostatnia konferencja MAR-
TECH 2020, w której uczestniczyliśmy w li-
stopadzie ub.r. i gdzie zostały szczegółowo 
omówione powyższe zagadnienia. Ubiega-
my się również o dofinansowanie ze środków 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
w konkursie small grant scheme na projekt 
badawczy dla kobiet naukowców w technicz-
nych dziedzinach nauki. 

Ponadto rozpoczęliśmy współpracę z fir-
mą Bota Technik i w jej ramach będziemy 
prowadzili nadzór nad dokumentacją związa-
ną z innowacyjnym rozwiązaniem steru stru-
mieniowego. Uczestniczymy także w proce-
sie weryfikacji dokumentacji oraz nadzoru 
nad budową innowacyjnej platformy dokują-
cej, która wspomagać ma procesy przeładun-
ku elementów wielkogabarytowych. 

Są to główne obszary 
działalności innowacyj-
nej pionu okrętowego. 
Kładziemy też duży na-
cisk na działania związa-
ne z realizacją wymogów 
IMO dotyczących re-
dukcji emisji spalin oraz 
opracowaniem alterna-
tywnych źródeł energii 
na statkach. Uczestniczy-
my też w kilku projektach 
badawczych realizowa-
nych zarówno w ramach 
IACS, jak i innych stowa-
rzyszeń, a dotyczących 
wykorzystania wodoru 
jako paliwa okrętowego. 
Wydaje mi się, że doce-
lowo to właśnie wodór 
i jego pochodne będą pa-
liwem napędowym przy-
szłości, a LNG jest raczej 
paliwem przejściowym.

Chciałby m zwró-
cić również uwagę na dynamiczny wzrost 
wielkości nadzorowanej przez PRS floty. 
Co warte szczególnego podkreślenia, ten-
dencja wzrostowa utrzymywała się również 
w 2020 r., pomimo niewątpliwie niesprzyja-
jących okoliczności związanych z pandemią 
COVID-19.

– A jak wygląda ta działalność na lą-
dzie?

– W tym zakresie aktywnie działa nasz 
Pion Certyfikacji. Na początku grudnia ub.r. 
wprowadziliśmy certyfikację na zgodność 
z autorskim „Standardem PRS” związanym 
z pandemią COVID-19. Standard, który udo-
stępniamy bezpłatnie, ma na celu zmniejsze-
nie ryzyka zakażenia, w ujęciu holistycznym, 
jeśli chodzi o przedsiębiorstwo. Chodzi nie 
tylko o wymagania sanitarno-epidemiolo-
giczne, ale nacisk kładziemy również na za-
chowanie ciągłości działania firmy w tym 
trudnym okresie. Jest to bardzo ważny czyn-
nik. Nasza oferta przeznaczona jest dla or-
ganizacji, które uzyskaniem certyfikatu chcą 
udowodnić spełnianie wymagań, dbałość 
o bezpieczeństwo oraz wiarygodność jako 

partnera biznesowego. W ostatnim czasie PRS 
umacnia swoją pozycję również w obszarach 
certyfikacji wyrobów, systemów zarządzania 
jakością oraz procesów wytwarzania m.in. 
produktów spożywczych czy kosmetycznych. 

Kolejnym obszarem naszej działalności są 
nadzory przemysłowe. W tym zakresie opra-
cowaliśmy publikację przepisową dotyczącą 
morskich farm wiatrowych, aktywnie uczest-
niczymy w wielopoziomowych pracach oraz 
dyskusjach z potencjalnymi uczestnikami 
łańcucha dostaw dla nowej gałęzi polskiego 
rynku, jaką jest wytwarzanie energii w elek-
trowniach wiatrowych na morzu. Od kilku 
lat wspieramy rozwój morskich farm wiatro-
wych w Polsce poprzez czynne uczestnic-
two w stowarzyszeniach takich jak PTMEW, 
PSEW, PFMT oraz Forum Okrętowe. Jeste-
śmy w trakcie kończenia prac nad przepisa-
mi klasyfikacji i budowy łodzi mieszkalnych 
typu houseboat z własnym napędem umoż-
liwiającym przemieszczanie.

Należy pamiętać również o pełnieniu 
przez PRS nadzoru nad platformami wy-
dobywczymi oraz centrami przetwórczymi 
posadowionymi w obszarze polskiej strefy 

Z andrzejem Madejskim, prezesem 
Polskiego Rejestru Statków SA, 
rozmawia Piotr Frankowski.
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ekonomicznej Morza Bałtyckiego, wlicza-
jąc w to infrastrukturę gazociągów ekspor-
towych. Będąc przy tematyce gazociągów, 
warto wspomnieć o udziale pionu nadzo-
rów przemysłowych w projekcie Baltic Pipe, 
który jest bardzo istotnym projektem dla 
rozwoju gospodarki oraz bezpieczeństwa 
energetycznego Polski.

– Oprócz standardów i rozwiązań sys-
temowych mających na celu zmniejszenie 
ryzyka zachorowania na COVID-19 PRS 
zaangażował się również w certyfikację 
środków ochrony osobistej.

– To prawda, położyliśmy duży nacisk na 
procesy związane z oceną zgodności środ-
ków ochrony górnych dróg oddechowych, 
chroniących przed szkodliwymi czynnikami 
biologicznymi, jak również chroniących całe 
ciało i dłonie użytkownika. Naszym głów-
nym celem jest rzetelna i przeprowadzona 
bez zbędnej zwłoki ocena umożliwiająca ich 
jak najszybsze wprowadzenie na rynek. 

Wszystkie te działania są wkładem PRS, 
który ma wesprzeć walkę z COVID-19 i po-
móc wszystkim, jak również – lub też przede 
wszystkim – tym, którzy dbają o nasze zdro-
wie i bezpieczeństwo, czyli szeroko rozumia-
nym służbom medycznym.

– Które z tych wspomnianych działań 
są priorytetem dla PRS? 

– Obserwując rynek i to, co się stało na 
przestrzeni ostatnich lat w kontekście trans-
formacji przemysłu morskiego, szczególnie 
jeśli chodzi o sektor oil & gas, PRS kładzie 
bardzo duży nacisk na dywersyfikacje swojej 
działalności klasyfikacyjnej i angażowanie 
się nie tylko w działalność na rzecz stan-
dardowej floty handlowej czy branży oil & 
gas, ale również na rzecz morskiej energe-
tyki wiatrowej. Jest to związane z faktem, że 
w dobie kryzysu, który dotknął firmy sektora 
wydobywczego i który trwa w dalszym ciągu, 
przedsiębiorstwa z tej branży przekształcają 
się i zaczynają bardzo aktywnie działać w ob-
szarze offshore wind.

– To prawda. Także PRS jest ostatnio 
bardzo aktywny w tym zakresie. Oprócz 
opracowania wspominanych przez pana 
przepisów firma angażuje się też np. 
w działania Pomorskiej Platformy Roz-
woju Morskiej Energetyki Wiatrowej na 
Bałtyku, jak również różnego rodzaju 
inicjatyw związanych z budową polskich 
farm wiatrowych na morzu.

– Przede wszystkim aktywnie uczest-
niczyliśmy w procesie konsultacji pro-
wadzonych przez rząd dotyczących tzw. 
ustawy offshore. Ponadto jesteśmy sygna-
tariuszami listu intencyjnego „Polish Of-
fshore Sector Deal” o współpracy między 

przedstawicielami branży i ministerstwa-
mi, uczestniczymy w pracach grup Mini-
sterstwa Klimatu oraz niemal wszystkich 
forach dyskusyjnych dotyczących wymo-
gów technicznych dla farm wiatrowych. 
Ale trzeba rozdzielić tutaj 2 obszary. Pierw-
szy obejmuje dyskusje z deweloperami (in-
westorami) , którzy patrzą całościowo na 
cały obszar planowanych elektrowni wia-
trowych, a drugi to rozmowy z przedsta-
wicielami łańcucha dostaw, czyli dostaw-
cami komponentów usług serwisowych 
i materiałów niezbędnych do ich budowy. 
Proces certyfikacji w tym zakresie, po-
dobnie jak w przypadku sektora oil & gas, 
np. w przypadku platform wiertniczych, 
polega na tym, że nie tylko prowadzimy 
nadzór nad budowanymi farmami wiatro-
wymi, ale również certyfikujemy materiały, 
komponenty i urządzenia, z których taki 
obiekt może powstać. Mamy tutaj szerokie 
spektrum działań, jeśli chodzi o doradztwo 
dotyczące farm wiatrowych. 

– Czyli de facto certyfikujecie cały łań-
cuch dostaw elektrowni wiatrowych.

– Cały łańcuch dostaw będzie włączony 
w proces doradztwa technicznego z naszej 
strony. Ważną kwestią i ogromnym wkła-
dem w łańcuch dostaw ze strony polskich 
dostawców byłaby budowa w Polsce 2 stat-
ków instalacyjnych, których powstaniem za-
interesowany jest Lotos Petrobaltic. Mocno 
wspomagany tę firmę w obszarze doradztwa 
technicznego. 

– Wróćmy do działań środowiskowych. 
Jest to element, który cały czas przewija 
się w dyskusjach czy to na forum IMO, czy 
też Unii Europejskiej. Rozumiem więc, że 
PRS podąża za bieżącymi trendami.

– Definitywnie tak. Nie można w tej 
chwili uciec od działań na rzecz redukcji 
spalin w żegludze czy szerzej w gospodarce 
morskiej. Wymogi IMO zostały jasno okre-
ślone, tak jak i wymogi UE. Można jednak 
na to spojrzeć dwojako. Osiągnięcie wymo-
gów redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i CO2 to z jednej strony konieczność reduk-
cji starej floty, ale z drugiej siła napędowa do 
budowy nowoczesnych, a przede wszystkim 
zaawansowanych technologicznie jedno-
stek. Wydaje mi się, że polski przemysł okrę-
towy, szeroko rozumiany, ma na tyle duże 
zasoby i jest na tyle innowacyjny, że stać nas 
na stworzenie zarówno nowych napędów 
statków, jak i konstrukcji kadłubów zgod-
nych ze wszelkimi normami środowiskowy-
mi, co także ma wpływ na redukcję spalin.

– Jaka jest w tym rola PRS?
– Rozpoczęliśmy prace nad opracowa-

niem wymagań technicznych związanych 

z zastosowaniem wodoru jako paliwa 
w transporcie morskim i śródlądowym. Jak 
już wspominałem, wodór lub paliwa opar-
te na tym pierwiastku mają szanse stać się 
podstawowym źródłem energii w żegludze. 
Chciałbym również wspomnieć o konfe-
rencji zorganizowanej przez PRS w stycz-
niu 2020 r., której tematyka w całości była 
poświęcona zagadnieniom redukcji emisji 
CO2. Odnoszę wrażenie, że udało nam się 
osiągnąć zakładany cel – uświadomienie 
wszystkim jej uczestnikom konieczności 
redukcji emisji gazów cieplarnianych z że-
glugi. Ograniczenie emisji będzie korzystne 
dla środowiska, a także stanie się jednym 
z elementów przewagi konkurencyjnej 
stron zaangażowanych w projektowanie, 
budowę i wyposażanie oraz eksploatację 
statków z ograniczoną lub zerowa emisją 
tego rodzaju. 

– Bieżący 2021 r. to dla PRS rok jubi-
leuszowy – 85-lecie istnienia. W jakich 
nastrojach i z jakimi oczekiwaniami wcho-
dzicie w tej rok?

– W związku z wciąż trwająca sytuacją 
pandemiczną zamierzamy przyjąć mery-
toryczną formułę świętowania jubileuszu 
i zorganizować cykl seminariów oraz szko-
leń branżowych w formie online, zarówno 
w Polsce, jak i za granicą, gdzie PRS ma 
swoje placówki. W trakcie tych spotkań 
chcemy poruszać bieżące zagadnienia zwią-
zane m.in. z wymogami środowiskowymi 
IMO czy morską energetyka wiatrową. 
I w tej formie chcemy uczcić nasze 85-lecie 
działalności na rynku usług klasyfikacyj-
nych.

Szczególnie że nasz pion szkoleń wpro-
wadził innowacyjne metody nauczania 
zdalnego w postaci szkoleń i seminariów. 
Ewoluowaliśmy od poziomu szkoleń trady-
cyjnych, poprzez nauczanie hybrydowe, na 
zajęciach w wersji online skończywszy. Po-
nadto tradycyjną formę wykładów wzboga-
ciliśmy o funkcje interaktywne, które moż-
na implementować w czasie rzeczywistym 
do prezentacji czy dyskusji, dzięki czemu 
nasi kursanci są zachęcani do aktywnego 
uczestnictwa. Mając na uwadze chęć cią-
głego doskonalenia, wkrótce zamierzamy 
wprowadzić także do szkoleń elementy vir-
tual reality, które zapewnią możliwość połą-
czenia świata realnego i fikcyjnego. Zależy 
nam, aby odpowiadać na aktualne potrzeby 
klientów i tym samym umocnić jeszcze bar-
dziej naszą pozycję na tym rynku

– Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał
PiotR FRAnkoWSki
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