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Większość pokaźnego taboru
rzecznego w okresie
międzywojennym, nie była
klasyfikowana, była przestarzała i
legitymowała się zróżnicowanymi
dokumentami.
Władze państwowe przystąpiły do
realizacji programu rozwoju
śródlądowych dróg wodnych i
żeglugi rzecznej oraz rozbudowy
taboru pływającego. Do tego
niezbędne było posiadanie
jednolitych przepisów budowy i
klasyfikacji jednostek śródlądowych.
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W 1936 roku powstał Polski Rejestr
Żeglugi Śródlądowej - instytucja
klasyfikacyjna, której celem było
uregulowanie i ujednolicenie wymagań dla
taboru rzecznego.
Polska flota morska była w tym okresie w
zdecydowanej większości klasyfikowana
przez Lloyd’s Register of Shipping.
PRŻŚ w 1936 r. opracował „Przepisy
klasyfikacji i budowy barek drewnianych i
stalowych” – jedyne przepisy, jakie udało
się ukończyć i wydać przed wybuchem
wojny.
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Po II wojnie światowej postanowiono
reaktywować działalność polskiego
towarzystwa klasyfikacyjnego. Do
wykonywania czynności nadzorczorzeczoznawczych inspektorzy przystąpili
latem 1946 r., zaś 1 lutego 1947 r.
nastąpiło formalne założenie spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością
Polski Rejestr Statków, z siedzibą w
Gdańsku.
Rozpoczynając powojenną działalność,
Polski Rejestr Statków musiał uporać się
z kilkoma problemami, w tym dwoma
podstawowymi: brakiem własnych
przepisów klasyfikacyjnych i niedoborem
w Polsce inżynierów okrętownictwa.
© PRS S.A.

PRS uzupełniał kadry, prowadził szkolenia inspektorów i
kompletował przepisy, wydając tłumaczenia przepisów
innych towarzystw oraz opracowując własne. 17 maja
1950 r. spółka została przekształcona w
przedsiębiorstwo państwowe. Wydawane w latach 194757 własne przepisy PRS dotyczyły prawie wyłącznie
statków żeglugi śródlądowej oraz kutrów rybackich.
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Do początku lat 60. XX wieku PRS prowadził nadzór nad flotą
morską w oparciu o przepisy zachodnich towarzystw (DNV i LR)
oraz Morskiego Rejestru ZSRR . Zawarto umowy o wzajemnym
zastępstwie: PRS z DNV (w 1956 r.) oraz z Morskim Rejestrem
ZSRR (w 1957 r.)
Pierwsza z planowanych dziesięciu części „Przepisów klasyfikacji
i budowy morskich statków stalowych” – „Zasady klasyfikacji”
ukazała się w roku 1956, kolejnych pięć części w latach 1960-61.
Od roku 1959 przepisy PRS opiniowane były także przez Radę
Techniczną PRS .
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Dekada lat 60. to dla PRS czas intensywnego rozwoju, w
jego działalności następuje ilościowy i jakościowy skok.
Opracowane zostały pierwsze, niemal kompletne, własne
przepisy budowy i klasyfikacji statków morskich i
śródlądowych. Kilka części przepisów dotyczących statków
morskich ukazało się również w języku angielskim.
Za przepisy związane z technicznym bezpieczeństwem
obowiązujące w odniesieniu do polskich statków morskich
uznane zostały przepisy PRS.
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PRS opracował jako pierwszy (w 1961 r.) spośród towarzystw
klasyfikacyjnych na świecie „Przepisy budowy łodzi ratunkowych
z laminatów poliestrowo-szklanych”, w 1966 r. „Przepisy
dotyczące budowy urządzeń chłodniczych i zamrażalniczych
na statkach rybackich i przemysłowych”, w 1964 r. „Przepisy
urządzeń holowniczych” i w 1965 r. „Przepisy budowy doków
pływających”).
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Rola eksperta przy rozwiązywaniu problemów
technicznych związanych z okrętownictwem, jak też
przy opracowywaniu stanowiska polskiego rządu w
kwestiach związanych z bezpieczeństwem żeglugi
skutkowała decyzją. Minister Żeglugi z 1967 r.
powierzenia PRS prowadzenie spraw związanych z
przynależnością Polski do IMCO/IMO.
W związku z powyższym w PRS powołany został
krajowy Ośrodek ds. Współpracy z IMCO. Ośrodek
istnieje do dziś, czyli blisko 50 lat, pod nazwą
Ośrodek ds. IMO.
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Współpraca instytucji nadzoru technicznego i klasyfikacji
statków w ramach INTK pozwoliła na zunifikowanie
przepisów dla statków morskich w 1970 r, przyjęcie i
wdrożenie ich do realizacji przez instytucje zrzeszone.
W kolejnych latach, aż do roku 2014 INTK zajmowało się
opracowaniem przepisów budowy i klasyfikacji statków
żeglugi śródlądowej.
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W październiku 1970 r. PRS zostaje przyjęty do powstałego
dwa lata wcześniej Międzynarodowego Stowarzyszenia
Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS), zrzeszającego
największe towarzystwa klasyfikacyjne świata. Rok później, w
1971 r. PRS zostaje wpisany do Klauzuli Klasyfikacyjnej
Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli i Syndykatów
Morskich, co oznacza uznanie PRS jako towarzystwa
klasyfikacyjnego, którego klasa i orzeczenia techniczne są
wiarygodne dla ubezpieczycieli statków i ładunków.
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Zakres działalności PRS rozszerza się w latach 70. na kolejne
dziedziny: nadzór nad budową i eksploatację kontenerów,
jednostek wiertniczych i obiektów zanurzalnych, jachtów
W 1972 r. opracował i wydał pierwsze „Przepisy o kontenerach
ładunkowych”. W 1974 ukazały się nowe „Przepisy budowy
kontenerów ładunkowych”, w języku polskim i angielskim oraz
„Tymczasowe wytyczne nadzoru kontenerów w eksploatacji”.
„Przepisy sztauowania i mocowania kontenerów na statkach”
(1978). W 1983 opracowano nowe „Przepisy rozmieszczenia i
mocowania kontenerów na statkach”.
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Poszerzanie obszarów zainteresowania o nowe dziedziny
stało się praktyką stosowaną przez wszystkie towarzystwa
klasyfikacyjne. Zajęły się one takimi dziedzinami, jak np.
nadzory nad budową autostrad, obiektów przemysłowych,
budową i eksploatacją instalacji przesyłu mediów
energetycznych oraz certyfikacją systemów jakości
(systemów zarządzania).
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Na początku 1994 r. PRS uzyskał nowowprowadzony certyfikat jakości
IACS, a w roku 1997 certyfikat jakości Polskiego Centrum Badań i
Certyfikacji (PCBC).
Wkrótce po uzyskaniu certyfikatu jakości IACS, w tym samym 1994 r.
PRS, jako pierwsza instytucja w Polsce, rozpoczął certyfikację
systemów zarządzania jakością, ochroną środowiska i
bezpieczeństwem pracy.
Gwałtowny skok w klasyfikowanym tonażu międzynarodowym do ponad
4,95 mln RT, nastąpił w roku 1997.
Wkroczenie na opanowany ostrą walką konkurencyjną rynek
międzynarodowy i szybkie zwiększanie klasyfikowanego tonażu
przyniosło PRS korzyści, ale też kłopoty.
Pod koniec 2000 roku PRS został wykluczony ze stowarzyszenia IACS.
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Polski Rejestr Statków S.A.

Certyfikacja Systemów Zarządzania
prowadzona jest przez PRS od 1994 r. kiedy to – jako pierwsza w Polsce otrzymaliśmy
certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej.
Obecnie świadczymy akredytowane usługi certyfikacyjne na zgodność z:
ISO 9001 – system zarządzania jakością
ISO14001 – system zarządzania środowiskowego
PN-N-18001 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
ISO 22000 – zarządzanie bezpieczeństwem żywności
ISO/IEC 27001 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji
ISO 3834 – zarządzanie jakością w spawalnictwie
oraz nieakredytowane usługi certyfikacyjne na zgodność z
ISO 50001 – system zarządzania energią
ISO 13485 – zarządzanie jakością dla wyrobów medycznych
ISO/TS 16949 – zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym
PN-EN 15038:2006 - usługi tłumaczeniowe
OHSAS 18001- zarządzanie BHP
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Ważnym wydarzeniem w naszej historii jest uznanie PRS
przez Unię Europejską na zgodność z wymaganiami
dyrektywy 94/57/WE, do wykonywania inspekcji i przeglądów
na statkach morskich oraz uznanie przez Komisje Eurpejską
do czynności inspekcyjnych w odniesieniu do statków żeglugi
śródlądowej.
PRS w czerwcu 2011 r. ponownie został członkiem IACS.
Obecnie posiada upoważnienia Administracji morskich 31
państw do działania w ich imieniu.
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Polski Rejestr Statków umacnia swoją
pozycję na rynku offshore.
PRS na Bałtyku i na Zatoce Perskiej
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Rozwój zakresu działalności zmienia się wraz z zapotrzebowaniem rynku i
rozwojem technologicznym. PRS posiada:

„Przepisy klasyfikacji i budowy obiektów zanurzalnych (ZAN)”,
„Przepisy klasyfikacji i budowy ruchomych jednostek górnictwa
morskiego (RJW)”,
„Morskie stacjonarne platformy produkcyjne. Przepisy budowy i
nadzoru
„Przepisy klasyfikacji i budowy okrętów wojennych (OW)”

.
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Polski Rejestr Statków S.A.

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej PRS
uzyskał akredytacje związane z certyfikacją
wyrobów na zgodność z dyrektywami
unijnymi.
•
•
•
•
•
•
•
•

dyrektywą 96/98/WE w sprawie wyposażenia morskiego,
dyrektywą 94/25/WE w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających,
dyrektywą 89/686/EWG w sprawie środków ochrony indywidualnej,
dyrektywą 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych,
dyrektywą 87/404/EWG w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych,
dyrektywą 98/37/WE w sprawie maszyn,
dyrektywą 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej,
dyrektywą 2006/95/WE w sprawie niskonapięciowych wyrobów elektrycznych.
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Mimo trudności w ostatnich latach ze zwiększeniem
wielkości tonażu nadzorowanych statków, PRS nie
przestaje traktować działalności klasyfikacyjnej priorytetowo.
Zobowiązuje go do tego dorobek instytucji, osiągnięty
dużym wysiłkiem kilku pokoleń oddanych sprawie polskiej
klasyfikacji znakomitych specjalistów, a także – interes
Polski.
-------
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PRS rozwija oprogramowanie, którego zadaniem jest sprawdzenie wypełnienia
kryteriów dla masowców i zbiornikowców na zgodność z przepisami
IACS Common Structural Rules for Bulk Cariers and Oil Tankers.
Procedury programu obejmują zagadnienia:
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Wstępny dobór wiązań według wymagań Prescriptive;
Obliczenia nośności granicznej kadłuba;
Sprawdzenia kryterium naprężeń przy zastosowaniu MES;
Obliczenia trwałości zmęczeniowej;
Obliczenia wyboczenia z wykorzystaniem wyników MES.

© PRS S.A.

Polski Rejestr Statków pełni ważną
i szczególną rolę w polskiej gospodarce
morskiej: wpływa nie tylko w sposób
bezpośredni na zapewnienie technicznego
bezpieczeństwa statków, ale będąc
pomostem między nauką a przemysłem,
integruje środowisko.
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W ciągu 80 lat swego istnienia Polski Rejestr
Statków ewoluował od małej instytucji o
ograniczonym zakresie i lokalnym zasięgu
działania do liczącego się na rynku
międzynarodowym towarzystwa klasyfikacyjnego.
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Dziękuję za uwagę
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