
W tej cz!"ci 
przedstawiamy istotne 
momenty w#historii 
naszej firmy. 
Cho! niemal ka"dy dzie# z$85 lat dzia%alno-
&ci przynosi% pewne novum, to nie sposób 
umie&ci! wszystkiego w$niniejszej publikacji. 
Wydarzenia, które tu publikujemy, mia%y zna-
cz'cy wp%yw na dzia%alno&! i$rozwój naszej 
instytucji. Nakre&lone historie i$zdarzenia po-
zwalaj' dostrzec dynamik( zmian oraz liczne 
wyzwania, z$jakimi poradzili&my sobie na 
przestrzeni lat, realizuj'c ciekawe i$nierzadko 
innowacyjne projekty. Jest to te" swojego ro-
dzaju rys historyczny PRS w$ciut innym uj(-
ciu. Niniejszy rozdzia% pozwoli Pa#stwu po-
zna! bli"ej nasz' dzia%alno&!, oceni! i$doceni! 
zdobyte kompetencje, osi'gni(cia i$miejsce, 
w$jakim jeste&my obecnie.

Zestawienie jest subiektywnym wyborem 
redaktorów publikacji. Wybranie najwa"-
niejszych tematów, z$osiemdziesi(ciopi(-
cioletniej dzia%alno&ci by%o nie lada wyzwa-
niem. Wierzymy jednak, "e zamieszczone 
tre&ci dobrze odzwierciedlaj' do&wiadczenia 
zdobyte w$naszej d%ugiej historii.
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Pierwsze publikacje
W$1947 roku wydane zosta%y dwie pierwsze publikacje Polskiego 
Rejestru Statków. Opracowane zosta%y przez szczególnie zas%u-
"onego dla polskiej klasy)kacji in"yniera – Aleksandra Potyra%(, 
a$dotyczy%y jednostek "eglugi &ródl'dowej. By%y to: Przepisy klasy-
!kacji i"budowy barek drewnianych oraz Przepisy klasy!kacji i"bu-
dowy barek stalowych. Rok pó*niej Jerzy Pacze&niak opracowa% 
przepisy dla morskich statków rybackich. 

Polskie statki pe%nomorskie
Produkcja statków pe%nomorskich rozpocz(%a si( w$polskich 
stoczniach w$1947 roku, kiedy Stocznia Gda#ska uruchomi%a bu-
dow( sze&ciu rudow(glowców typu B-30 (m.in. s/s „So%dek”). Dwa 
lata pó*niej Polski Rejestr Statków rozpocz'% pierwsze nadzory 
klasy)kacyjne nad budow' statków morskich. By%y to trawlery 
i$lugotrawlery. Natomiast pierwszym morskim statkiem w$klasie 
PRS zosta% w$1954 roku s/s „Kraków”. By%a to jednostka, zbudo-
wana w$1926 roku, która jako pierwsza przep%yn(%a w$1930 roku 
Kana% Sueski i$wesz%a na Morze Czerwone.

Zawsze tam, gdzie 
potrzebny (obecno"' 
w#Polsce i#na "wiecie)
Wkrótce po formalnej reaktywacji przedwojennej spó%ki, PRS 
rozpocz'% organizowanie sieci placówek, agencji i$przedstawi-
cielstw na terenie Polski. Jeszcze w$1947 roku uruchomione zosta-
%y placówki w$Gdyni, Bydgoszczy i$Szczecinie. Stopniowo, w$mia-
r( potrzeb i$&rodków, powstawa%y kolejne )lie. W$1957 roku by%o 
ich ju" 26. Lokalizacja oddzia%ów g%ównie w$g%(bi kraju wynika%a 
ze struktury zapotrzebowania na us%ugi nadzorcze – du"ej liczby 
jednostek "eglugi &ródl'dowej. 

W$latach 60. XX wieku, kiedy uda%o si( uzyska! zgod( na 
udzia% PRS w$nadzorach nad budow' statków w$krajach RWPG, 
powsta%y pierwsze zagraniczne przedstawicielstwa – w$Warnie, 
Ruse, Burgas i$Turnu Severin. Jednak do po%owy lat 70. XX wieku 
PRS prowadzi% niewiele nadzorów w$stoczniach zagranicznych. 
Sytuacja zmieni%a si( wraz z$rozpocz(ciem budowy za granic' 
du"ej liczby statków dla polskich armatorów, mi(dzy innymi 
dla P+M.

Wraz ze wzrostem polskiej ,oty budowanej na &wiecie, PRS 
uruchamia% kolejne placówki i$przedstawicielstwa. Cz(sto by%y 
to oddzia%y tymczasowe powo%ane na czas budów, np. placówki 

w$Japonii, Szwecji, Finlandii, Kanadzie, Wietnamie, Chorwa-
cji. Niektóre przedstawicielstwa PRS, z$uwagi na potrzeby lo-
kalne i$perspektywy rozwoju us%ug w$danym regionie, zosta%y 
w$pó*niejszym czasie przekszta%cone w$oddzia%y sta%e – spó%ki 
ulokowane na prawie lokalnym. Tak sta%o si( z$przedstawiciel-
stwem w$Atenach, które w$1996 roku zosta%o zmienione na 
placówk( z$siedzib' w$Pireusie. Oddzia% obs%uguj'cy grecki 
rynek "eglugowy, wraz ze wzrostem tona"u, rozszerzy% obszar 
dzia%ania o$region Adriatyku, W%och i$Malty. W$placówki prze-
kszta%cono równie" przedstawicielstwa w$Dubaju (Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie) i$Szanghaju (Chiny). Inne )lie, np. przed-
stawicielstwo w$Rotterdamie i$Madrycie funkcjonuj' nadal, 
zapewniaj'c obs%ug( przegl'dów i$inspekcji z$tych lokalizacji.

Spo&ród dzia%aj'cych do dzi& placówek warto wspomnie! te 
odgrywaj'ce wa"n' rol( w$regionach, w$których realizuj' us%ugi. 
Najstarsz', utworzon' na Litwie w$1994 roku, Placówk( K%ajpeda, 
która obs%uguje kraje nadba%tyckie oraz powsta%' w$2004 roku pla-
cówk( w$ Egipcie, pocz'tkowo ulokowan' w$Aleksandrii, a$obec-
nie w$Kairze.

Godne odnotowania jest ustanowienie przez PRS osobowo&ci 
prawnej w$Danii. Umo"liwi%o to uzyskanie w$2011 roku upowa"-
nienia morskiej administracji du#skiej do dzia%ania w$jej imie-
niu. Nast(pstwem tego by%o rozpocz(cie wspó%pracy PRS z$arma-
torami posiadaj'cymi statki p%ywaj'ce pod bander' du#sk'.

Najm%odsza z$dzia%aj'cych placówek PRS mie&ci si( w$Stam-
bule w$Turcji. Jej powstanie mia%o miejsce w$2017 roku i$od 
tego czasu poszerza si( baza armatorów oraz innych klientów 
PRS w$tym rejonie. 

Polski Rejestr Statków rozwija us%ugi nie tylko poprzez w%a-
sne komórki organizacyjne i$inspektorów rozsianych po &wie-
cie, ale tak"e dzi(ki agentom i$przedstawicielom handlowym 
w$wielu krajach. Od pocz'tku lat 90. ubieg%ego stulecia dzia%a 
agent PRS w$Syrii (przez niemal 30 lat by% nim M.K. Bader Cha-
hout, a$obecnie jest jego syn), który jest wa"nym przyczó%kiem 
PRS do prowadzenia dzia%alno&ci w$krajach arabskich wschod-
niego rejonu Morza -ródziemnego.

Du(e Holendry
W$latach 1948-1949 w$Holandii zbudowano dla Polski dziewi(! 
holowników parowych 2 x 250 KM oraz 13 holowników 250 KM. 
Statki te, popularnie zwane ,,du"ymi i$ma%ymi Holendrami”, po-
wsta%y na podstawie dokumentacji klasy)kacyjnej zatwierdzonej 
przez PRS i$by%y eksploatowane pod jego nadzorem.
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Do Chin
30 lat po za&lubinach Polski z$morzem, 1 lipca 1950 roku, wyruszy% do 
Chin pierwszy statek w$historii Polskiej Marynarki Handlowej. Jego 
ca%kowita odbudowa pod nadzorem PRS trwa%a cztery lata. Dzi(ki 
niej, zatopiony w$1944 roku statek, móg% otrzyma! now' nazw( ,,War-
ta” i$ruszy! dumnie na wschód.

Ratunek dla by%ych  
o)cerów Marynarki Wojennej 
i#Handlowej
Za czasów kierowania Polskim Rejestrem Statków przez dwóch by-
%ych cz%onków „Alfy” – elitarnej tajnej organizacji Wydzia%u Ma-
rynarki Wojennej Komendy G%ównej Armii Krajowej dzia%aj'cej 
w$czasie okupacji: Aleksandra Potyra%y i$Miros%awa Garnuszewskie-
go, PRS zapisa% w$swej historii pi(kn' kart(.

W$pierwszej po%owie lat 50. XX wieku Polski Rejestr Statków przy-
j'% pod swe skrzyd%a spor' liczb( marynarzy i$o)cerów ,oty handlowej 
oraz Polskiej Marynarki Wojennej, którzy maj'c za sob' pi(kn' i$o)ar-

Wielka Wroc%awka
W$latach 1950-1951 Polski Rejestr Statków sprawowa% piecz( 
nad seryjn' budow' „Wielkich Wroc%awek” – barek rzecz-
nych o$maksymalnych wymiarach pozwalaj'cych na przej-
&cie &luz na Odrze. W$kolejnych latach pod nadzorem PRS 
powsta%o 50 barek tego typu.

Nowe zasady
Mimo niekorzystnego trendu spadkowego sprawowanych 
nadzorów, nied%ugo po utworzeniu Morskiego Rejestru 
ZSRR, w$1951 roku, Polskiemu Rejestrowi Statków uda%o si( 
wynegocjowa! nowe warunki funkcjonowania. Tym samym 
obj'% nadzorem krajow' produkcj( materia%ów, maszyn 
i$urz'dze# przeznaczonych do budowy statków – wi(kszo&! 
z$nich tra)a%a do ZSRR.

Kredyt zaufania
W$drugiej po%owie lat 50. XX wieku Polski Rejestr Statków 
zyska% zaufanie Polskich Linii Oceanicznych oraz Polskiej +e-
glugi Morskiej, które zacz(%y powierza! mu nadzór nad swo-
imi ,otami, pozostaj'cymi dotychczas pod nadzorem klasy)-
kacyjnym towarzystw zagranicznych.

Nauki z#Oslo
W$1956 roku, w$duchu mi(dzynarodowej wspó%pracy, kie-
rownicy inspektoratów Kad%ubowego i$Maszynowego odbyli 
trzymiesi(czny sta" w$centrali Det Norske Veritas. Wyni-
ka% on z$potrzeby zacie&niania europejskich wi(zi. W$roku 
poprzednim zawarto umow( o$wspó%pracy i$wzajemnym 
zast(pstwie z$DNV. Nowa umowa rozszerza%a uprawnienia 
do zatwierdzania materia%ów, maszyn i$urz'dze# produko-
wanych w$Polsce i$przeznaczonych na statki budowane na 
klas( DNV w$polskich stoczniach. Norweskie towarzystwo 
klasy)kacyjne wykazywa%o du"' "yczliwo&! dla PRS i$ch(t-
nie s%u"y%o swoim do&wiadczeniem. W$1969 roku do Oslo 
pojecha%a na praktyki kolejna delegacja.

Nowe obowi*zki
W$latach 50. XX wieku, Polski Rejestr Statków uzyskiwa% co-
raz wi(cej obowi'zków. W$1957 roku obj'% nadzorem, licz-
nie budowane w$polskich stoczniach, statki na klas( Rejestru 
ZSRR oraz przej'% od niego prowadzenie nadzoru nad budo-
w' wszystkich pe%nomorskich statków dla Polskich Linii Oce-
anicznych i$cz(&ciowo dla ZSRR.
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n' s%u"b( przed i$podczas drugiej wojny &wiatowej, 
zostali zmuszeni za niew%a&ciwy stosunek do rzeczy-
wisto&ci socjalistycznej do szukania pracy poza ,ot' 
handlow' i$cz(sto poza gospodark' morsk'. Ca%' hi-
stori( mo"na przeczyta! w$rozdziale „PRS we wspo-
mnieniach pracowników”.



Biuletyn Informacyjny PRS
Wa"n' inicjatyw', której celem by%o bie"'ce i$sta%e informowanie za-
%ogi PRS, rozproszonej w$Centrali oraz licznych placówkach i$agen-
cjach w$ca%ej Polsce i$w$&wiecie, by%o wydawanie Biuletynu Informa-
cyjnego PRS. Pierwszy numer ukaza% si( z$dat' 1 sierpnia 1957 roku. 
Wydawany pocz'tkowo raz na pó% roku, potem do 1967 roku cztery 
razy w$roku i$wreszcie od 1968 roku jako dwumiesi(cznik, przeka-
zywa% najwa"niejsze informacje i$zarz'dzenia, publikowa% artyku%y 
z$obszaru nadzoru klasy)kacyjnego i$techniki okr(towej, informo-
wa% o$wspó%pracy z$najwa"niejszymi instytucjami &wiata "eglugi 
i$okr(townictwa, takimi jak IMCO, nast(pnie IMO oraz IACS. Re-
lacjonowa% tak"e udzia% )rmy w$konferencjach, sympozjach i$tar-
gach. By% )rmowym forum pracowników, zw%aszcza kadry tech-
nicznej, która komentowa%a nowe trendy i$rozwi'zania w$technice 
okr(towej. Mo"na by%o w$nim znale*! podsumowania dzia%alno&ci 
PRS za kolejne lata, wykazy norm stosowanych w$pracy inspek-
torskiej, wykazy wydawanych przepisów i$publikacji, cz(sto tak"e 
artyku%y z$zakresu ogólnej problematyki morskiej. Publikowano 
tak"e wspomnienia o$zmar%ych pracownikach i$wspó%pracowni-
kach )rmy. W$ostatnich latach wydawania periodyku cz(sto po-
jawia%y si( materia%y opracowane przez piony pozaokr(towe, czyli 
Pion Certy)kacji, Pion Nadzorów Przemys%owych. Nad zawarto-
&ci' Biuletynu czuwa%a Rada Programowa Wydawnictw PRS, któ-
rej cz%onkami byli przedstawiciele kierownictwa poszczególnych 
komórek. Warto przypomnie! nazwiska kolejnych szefów Rady 
Programowej: Roman Somnicki, Mieczys%aw G'siorowski, Józef 
Górny, Rajmund Rajf i$wreszcie Marian Dudek.

Po roku 2000, gdy komunikacj' spo%eczn' zaw%adn(%y media 
elektroniczne, papierowy Biuletyn stawa% si( powoli medium 
anachronicznym. Te same bie"'ce tre&ci podawa%y publikato-
ry dost(pne elektronicznie na ka"de "yczenie. W$ tej sytuacji 
podj(to decyzj( najpierw o$ zaprzestaniu wydawania wersji 
papierowej (ostatni numer w$ grudniu 2006 roku), a$ wkrótce 
tak"e i$wersji elektronicznej Biuletynu (w$kwietniu 2010 roku). 

.'cznie w$latach 1957-2010 wydano 281 numerów Biuletynu In-
formacyjnego. S' one teraz archiwum historii naszych dzia%a#, 
problemów technicznych z$którymi za%oga spotyka%a si( w$pracy, 
zapisem podejmowanych decyzji. +adne badanie historii PRS nie 
mog%oby odby! si( bez wgl'du w$zestaw kolejnych roczników na-
szego )rmowego periodyku.

Ksi!ga rejestru  
statków morskich
Na pocz'tku 1958 roku PRS, jako jedyny spo&ród towarzystw kra-
jów bloku socjalistycznego, opublikowa% pierwsze wydanie Ksi#gi 
rejestru statków morskich. Gromadzi%a ona informacje dotycz'ce 
polskich oraz zagranicznych statków klasy)kowanych przez PRS 
i$inne instytucje klasy)kacyjne. Polsko-angielska publikacja – jako 
nowatorskie podej&cie marketingowe – umie&ci%a Polski Rejestr 
Statków na arenie mi(dzynarodowej oraz przyczyni%a si( do wzro-
stu presti"u towarzystwa.

Dziesi!ciotysi!czniki
Drobnicowiec B-54, nad którego produkcj' obj'% nadzór 
PRS w$ 1958 roku, by% najwi(kszym statkiem budowanym 
w$Polsce w$tym czasie. Tak zwane dziesi(ciotysi(czniki by%y 

produkowane kilkana&cie lat i$nale"a%y do najlep-
szych statków tego typu na &wiecie. Stanowi%y wi-
zytówk( polskiego przemys%u, który mia% ponad 
90% udzia%u w$jego produkcji.

Rada Techniczna
Aby utrzyma! sta%y kontakt z$ instytucjami nauko-
wymi, przemys%em, armatorami i$ organami admi-
nistracji morskiej i$ &ródl'dowej, Minister +eglugi 
i$ Gospodarki Wodnej powo%a% w$ 1959 roku Rad( 
Techniczn' PRS. Na jej czele stan'% prof. Lech Ko-
byli#ski. Nowe cia%o konsultacyjno-doradcze wspie-
ra%o dzia%alno&! badawczo-rozwojow'. Rada za-
anga"owa%a si( we wszystkie wyzwania polskiego 
towarzystwa: tworzenie przepisów, koordynacj( prac 
ds. IMCO (obecnie IMO), przygotowywanie delega-
cji mi(dzynarodowych oraz wydawanie opinii. Or-
gan funkcjonuje do dzi& i$zosta% mocno rozbudowany 
o$nowe zespo%y – obecnie liczy kilkudziesi(ciu cz%on-
ków. Nowe  zespo%y s' powo%ywane wraz z$potrzeb' 
rozwijania nowych us%ug lub w$ zwi'zku z$ nowymi 
wyzwaniami p%yn'cymi z$ gospodarki (np. Zespó% 
O/shore i$konstrukcje p%ywaj'ce czy Zespó% ds. reduk-
cji emisji gazów cieplarnianych ze statków i$poprawy 
efektywno&ci energetycznej). Wi(cej o$ dzia%alno&ci 
Rady mo"na przeczyta! w$rozdziale „PRS we wspo-
mnieniach pracowników”. 

Nowoczesne ratownictwo
W$1959 roku PRS otrzyma% nadzór nad seryjn' produkcj' no-
woczesnych typów &rodków ratunkowych – by% to zwiastun 
&wiatowych zmian w$traktowaniu bezpiecze#stwa. Takie &rodki 
ratunkowe jak dot'd nie by%y produkowane w$Polsce. Nale"a%y 
do nich: %odzie, tratwy, p%ywaki wykonane z$ tworzyw sztucz-
nych i$aluminium, pneumatyczne tratwy ratunkowe oraz ko%a 
i$pasy ratunkowe z$polichlorku winylu. Ka"dy produkt spe%nia% 
&wiatowe wymagania.

Z%oty Wiek
Z$pocz'tkiem lat 60. XX ubieg%ego stulecia rozpocz'% si( „z%oty 
wiek” polskiej gospodarki morskiej. W$czasie gwa%townego roz-
woju okr(townictwa, polska ,ota handlowa znalaz%a si( na 20. 
miejscu w$ &wiecie pod wzgl(dem wielko&ci tona"u, awansuj'c 
o$dziewi(! miejsc w$ci'gu dziesi(ciu lat. Dla Polskiego Rejestru 
Statków by% to czas intensywnego rozwoju i$pracy. Dynamicznie 
zwi(kszy%o si( zaanga"owanie w$dzia%alno&ci w$dziedzinie nad-
zoru nad budow' i$eksploatacj' statków morskich oraz statków 
"eglugi &ródl'dowej. Zatrudnienie PRS w$stoczniach rzecznych 
wzrasta%o, ros%a wielko&! nadzorowanej ,oty &ródl'dowej.
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Konferencja SOLAS
W$1960 roku polska delegacja uczestniczy%a w$Mi(dzy-
narodowej Konferencji w$Sprawie Bezpiecze#stwa +ycia 
na Morzu (SOLAS), gdzie mia%a okazj( przedstawi! swo-
je stanowisko oraz wyrazi! opini( w$zwi'zku ze zmia-
nami w$konwencji. Przewodnicz'cym jednego z$o&miu 
komitetów technicznych tej konferencji by% ówczesny 
dyrektor naczelny PRS, W%adys%aw Milewski.

W%asne przepisy
W$latach 1960-1961 PRS wyda% 5 cz(&ci w%asnych prze-
pisów - Przepisy klasy!kacji i"budowy morskich statków 
stalowych. By% to rezultat do&wiadcze# zebranych z$pra-
cy inspektorskiej i$analiz przyczyn awarii i$uszkodze# 
na statkach i$ ich urz'dzeniach oraz wiedzy przej(tej 

od innych instytucji klasy)kacyjnych. W$kolejnych latach opra-
cowany zosta% komplet przepisów budowy i$klasy)kacji statków 
morskich i$&ródl'dowych.

Niektóre przepisy PRS przygotowa% jako pierwszy w&ród kla-
sy)katorów, jak np. przepisy budowy %odzi ratunkowych z$ la-
minatów poliestrowo-szklanych, które opracowa% kmdr Marian 
Wojcieszek (1961) czy przepisy dot. urz'dze# holowniczych na 
holownikach morskich opracowane przez in". Jana Zadro"nego 
(1963), przepisy budowy stalowych doków p%ywaj'cych autor-
stwa in". Zenona K(pi#skiego (1965) oraz przepisy dot. urz'dze# 
ch%odniczych i$zamra"alniczych na statkach rybackich i$statkach-
-bazach, które przygotowa% in". Jerzy Kotlarski (1966).

W%asne przepisy PRS opracowuje po dzie# dzisiejszy. S' to ak-
tualizacje oraz nowe wymagania wynikaj'ce z$rozwoju technolo-
gii i$zmian w$uwarunkowaniach "eglugi. Publikacje s' udost(p-
niane w$j(zyku polskim i$angielskim nieodp%atnie poprzez stron( 
internetow' PRS.

Narodowa instytucja 
klasy)kacyjna
Polski Rejestr Statków zyska% w$1961 roku status narodowej insty-
tucji klasy)kacyjnej, kiedy Minister +eglugi wyda% zarz'dzenie 
o$poddaniu statków eksploatowanych przez jednostki organiza-
cyjne ministerstwa, nadzorowi klasy)kacyjnemu PRS. Rok pó*-
niej, kolejne rozporz'dzenie ustanowi%o go organem uprawnio-
nym do pomiaru morskich statków handlowych i$do wystawiania 
&wiadectw pomiarowych w$imieniu Polski. Takie uznanie niew't-
pliwie podnios%o autorytet PRS i$u%atwi%o dalszy rozwój.

Wschód i#zachód
Rok 1961 by% szczególnie ob)ty w$historyczne wydarzenia. Przed-
stawiciele rz'dów Bu%garii, Czechos%owacji, Niemieckiej Republi-
ki Demokratycznej, Polski, Rumunii, W(gier i$ ZSRR podpisali 
w$Warszawie porozumienie o$wspó%pracy w$dziedzinie nadzoru 
technicznego i$klasy)kacji statków. Rezultatem porozumienia mia-
%a by! &cis%a kooperacja mi(dzy Instytucjami Nadzoru Technicz-
nego i$ Klasy)kacji Statków (INTK) tych pa#stw. W$ ten sposób 
powsta%a pierwsza w$ &wiecie organizacja skupiaj'ca instytucje 
klasy)kuj'ce statki, której cz%onkiem zosta% Polski Rejestr Statków. 

W$ tym samym roku PRS, jako pierwsze towarzystwo klasy-
)kacyjne, opracowa% przepisy budowy %odzi ratunkowych z$ la-

minatów poliestrowo-szklanych, a$ z$ Kanady wróci%a „Krynica” 
– pierwszy ca%kowicie spawany statek zbudowany w$Stoczni Szcze-
ci#skiej (pod nadzorem PRS), wioz'c, zwrócone Polsce przez w%a-
dze Kanady, skarby wawelskie.

Stacja Bada+  
Przyrz*dów Nawigacyjnych 
i#,rodków Ratunkowych 
– obecnie Laboratorium 
Badawcze PRS
Stacja powsta%a w$pierwszej po%owie lat 60. XX wieku, w$od-
powiedzi na potrzeb( kontroli jako&ci sprz(tu nawigacyjne-
go i$ ratunkowego. Pierwsza zbudowana stacja sk%ada%a si( 
z$dwóch cz(&ci – pomieszczenia do bada# przyrz'dów nawi-

gacyjnych (poza kompasami) i$ &rodków ratunkowych oraz 
pomieszczenia do badan magnetycznych. W$ takiej formie 
Stacja dzia%a%a do 1976 roku, kiedy zosta%a zlikwidowana. 
W$ 2005 roku stacj( reaktywowano, ograniczaj'c zakres jej 
dzia%a# do badania &rodków ratunkowych.
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Obecnie Laboratorium PRS jest jedynym w$Polsce o&rod-
kiem prowadz'cym badania &rodków ratunkowych oraz in-
dywidualnych &rodków wyporno&ciowych. W$2013 roku La-
boratorium przesz%o pozytywnie proces akredytacji Polskiego 
Centrum Akredytacji, otrzymuj'c certy)kat  na cz(&! bada# 
przez nie wykonywanych, tj. badania palno&ci konstrukcji 
okr(towych, takich jak: grodzie, okna, drzwi. W$ roku 2018 
Laboratorium PRS zosta%o te" wpisane na list( laboratoriów 
badawczych uznanych przez IMO.



ZRYW-1
W$1965 roku, pod nadzorem PRS, w$Gda#skiej Stoczni Rzecznej 
powsta% pierwszy polski wodolot, nazwany „Zryw-1”. Jego prze-
znaczeniem by% transport 76 pasa"erów. Dzi(ki silnikowi spalino-
wemu M50F4 o$mocy 1200 KM statek osi'ga% pr(dko&! 35 w(z%ów, 
a$jego aluminiowy kad%ub zawiera% dziesi(! wodoszczelnych prze-
dzia%ów. Projekt statku powsta% jako efekt jednego z$programów 
badawczych, przeprowadzanych pod kierunkiem prof. Lecha Ko-
byli#skiego. Prace nad wodolotem trwa%y niemal 10 lat.

Wp%ywy
W$latach 1955-1965 Polski Rejestr Statków zwi(kszy% swój udzia% 
w$nadzorze nad polsk' ,ot' morsk' w$eksploatacji z$42 do 96% 
pojemno&ci brutto. By%o to skutkiem dobrej decyzji dotycz'cej 
struktury nadzoru klasy)kacyjnego, realizacji planu rozbudowy 
polskiej ,oty oraz wspó%pracy zagranicznej z$Det Norske Veritas 
oraz Rejestrem ZSRR.

Mi!dzyrz*dowa  
Organizacja Morska 
i#O"rodek ds. IMO przy PRS
Siedem lat po do%'czeniu Polski do Mi(dzyrz'dowej Morskiej Orga-
nizacji Doradczej (IMCO), w$1967 roku, Minister +eglugi uhonoro-
wa% PRS powierzeniem spraw zwi'zanych z$przynale"no&ci' Polski 
do IMCO. PRS utworzy% w$swoich strukturach specjalny O&rodek do 
spraw IMCO, który rozpocz'% dzia%alno&! w$1968 roku. 22 maja 1982 
roku IMCO zosta%a przemianowana na Mi(dzyrz'dow' Organiza-
cj( Morsk' (IMO). IMO zajmuje si( w$szczególno&ci zagadnieniami 
zwi'zanymi z$bezpiecze#stwem na morzu oraz zapobieganiem za-
nieczyszczaniu &rodowiska morskiego przez statki.

Obecnie O&rodek ds. IMO sk%ada si( z$dziesi(ciu sekcji spe-
cjalistycznych, b(d'cych odpowiednikiem poszczególnych Ko-
mitetów i$Podkomitetów funkcjonuj'cych w$IMO, w$sk%ad któ-
rych wchodz' przedstawiciele urz(dów, uczelni i$przedsi(biorstw 
gospodarki morskiej. Celem dzia%ania O&rodka jest prowadze-
nie w$Polsce spraw zwi'zanych z$dzia%alno&ci' IMO i$udzia%em 
strony polskiej w$pracach tej Organizacji. O&rodek m.in.: przy-
gotowuje dokumenty merytoryczne dla delegacji Polski na sesje 
organów IMO, informuje zainteresowane instytucje i$ jednost-
ki organizacyjne o$ zagadnieniach rozpatrywanych przez IMO 
(w$ tym wprowadzanych przez IMO zmianach legislacyjnych), 
prowadzi bibliotek( oraz opracowuje opinie dotycz'ce koniecz-
no&ci wprowadzenia w$"ycie uchwa% i$zalece# IMO. Pracownicy 
PRS, w$tym pracownicy O&rodka ds. IMO, bior' udzia% w$sesjach 
poszczególnych organów IMO w$Londynie.

IACS
Z$ko#cem lat 60. XX wieku PRS cieszy% si( dobr' opini' w$mi(-
dzynarodowym &rodowisku morskim. W$1970 roku zosta% przy-
j(ty do Mi(dzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Klasy)ka-
cyjnych (IACS). PRS od razu w%'czy% si( w$prac( grup roboczych 
IACS, m.in. ds.: silników, wolnej burty, zbiorników ci&nieniowych 
i$ruroci'gów, materia%ów i$spawania, kontenerów. W$1971 roku 
)rma zosta%a wpisana do klauzuli Ubezpieczycieli Londy#skich, 
co oznacza%o uznanie PRS jako towarzystwa, którego klasa i$orze-
czenia s' wiarygodne dla ubezpieczycieli statków i$%adunków.

Ogólno&wiatowy boom w$ budownictwie okr(towym oraz 
przynale"no&! do Stowarzyszenia IACS przynios%a, obok innych 

korzy&ci, rozszerzenie wspó%pracy w$dziedzinie nadzoru nad 
budow' statków z$ licz'cymi si( na &wiecie towarzystwami 
klasy)kacyjnymi. 

W$1997 roku IACS czasowo zawiesi% cz%onkostwo PRS w$Sto-
warzyszeniu z$uwagi na naruszenia przy przejmowaniu statków 
od innego klasy)katora (tzw. TOCA). PRS szybko podj'% kroki 
naprawcze i$ju" w$1998 roku odzyska% certy)kat zgodno&ci syste-
mu jako&ci z$wymaganiami IACS, ale z$uwagi na niespe%nienie no-
wego kryterium wielko&ci nadzorowanej ,oty IACS zdecydowa% 
o$przywróceniu PRS cz%onkostwa jako cz%onka stowarzyszonego. 

W$2000 roku w$wyniku katastrofy statku Leader L, który p%y-
wa% w$klasie PRS, IACS pozbawi% towarzystwo cz%onkostwa w$Sto-
warzyszeniu. Mimo odwo%ania, decyzja zosta%a niezmieniona. Na 
przekór wykluczeniu z$IACS, PRS poradzi% sobie na rynku kla-
sy)kacji przez kolejne 11, lat rozwijaj'c si( i$rozszerzaj'c zakres 
dzia%alno&ci. W$2011 roku, w$75. rocznic( powstania instytucji, 
Polski Rejestr Statków zosta% ponownie przyj(ty w$poczet cz%on-
ków IACS i$pozostaje w$Stowarzyszeniu do dzi&.

Konteneryzacja przewozów
W$latach 70. ubieg%ego stulecia Polski Rejestr Statków zaanga-
"owa% si( w$ministerialny program wdro"enia i$rozwoju konte-
nerowego systemu transportowego. W$1972 roku opracowano 
pierwsze przepisy o$kontenerach %adunkowych, a$dwa lata pó*-
niej wydano pierwsze &wiadectwo uznania polskiego kontenera. 
Przepisy kontenerowe by%y w$kolejnych latach modernizowane, 
aby na bie"'co reagowa! na pojawiaj'ce si( wyzwania. Mimo 
"e pocz'tki konteneryzacji si(gaj' 1955 roku, dopiero lata 70. 
XX wieku przynios%y bran"y intermodal dynamiczny rozwój. 
Z$czasem PRS zosta% specjalist' od odbioru kontenerów – ich 
liczba przekracza obecnie setki tysi(cy sztuk, w$ tym kilkaset 
prototypów. W&ród klientów w$tym obszarze s' zarówno pro-
ducenci polscy, jak i$zagraniczni.

Zespó% Nurków
W$odpowiedzi na trudno&ci armatorów zwi'zane z$przegl'da-
mi podwodnej cz(&ci kad%uba, w$1978 roku dyrektor naczelny 
PRS Henryk Cygan utworzy% Zespó% Rzeczoznawców Nurków. 
Tworzy%o go o&miu inspektorów posiadaj'cych kompetencje 
nurków zawodowych. Podwodne prace (pocz'tkowo g%ównie 
przegl'dy kad%ubów w$ portach Zatoki Gda#skiej) wspierane 
by%y przez Polskie Ratownictwo Okr(towe oraz Marynark( Wo-

jenn'. Do ko#ca 2014 roku Zespó% Nurków PRS przeprowadzi% 
prawie 6 tys. przegl'dów jednostek p%ywaj'cych, z$czego ponad 
po%ow( na jednostkach uprawiaj'cych "eglug( mi(dzynarodo-
w'. Przegl'dy te s' kluczowym elementem nadzorów klasy)ka-
cyjnych oraz pozaklasy)kacyjnych powierzanych PRS.

Zakres dzia%alno&ci Zespo%u rozszerza% si( z$biegiem lat. Obec-
nie nurkowie, oprócz przegl'dów jednostek p%ywaj'cych, wyko-
nuj' równie" inspekcje obiektów hydrotechnicznych takich jak 
wie"e wiertnicze, baseny portowe, kana%y, &luzy oraz tamy (rów-
nie" za granic'). Cz%onkowie Zespo%u uczestnicz' tak"e w$opi-
niowaniu przepisów dotycz'cych wykonywania prac podwod-
nych na terytorium Polski, a$ich kompetencje s' stale poszerzane 
poprzez szkolenia specjalistyczne. PRS by% pierwszym towarzy-
stwem klasy)kacyjnym w&ród cz%onków IACS, które stworzy%o 
Zespó% Nurków sk%adaj'cy si( z$pracowników instytucji posiada-
j'cych kompetencje inspektorskie.



WANG 2200
W$roku 1974, z$pomoc' jednego z$kilkunastu minikom-
puterów u"ytkowanych ówcze&nie w$kraju, maszyny cy-
frowej WANG 2200, Polski Rejestr Statków wykona% ze-
stawienie statystyczne statków morskich zbudowanych 
w$ polskich stoczniach dla armatorów zagranicznych. 
W$1985 roku PRS zrobi% odwa"ny krok technologiczny 
inwestuj'c w$minikomputer )rmy WANG.

Wzajemne zast!pstwo
W$ latach 1956-1980 Polski Rejestr Statków zawar% 
umowy o$wzajemnym zast(pstwie lub porozumienia 
o$wspó%pracy z$szesnastoma towarzystwami klasy)-
kacyjnymi. Nale"a%y do nich m.in. Det Norske Veri-
tas, Lloyd's Register of Shipping, American Bureau 
of Shipping, Bureau Veritas, instytucje ciesz'ce si( 
tradycj' klasy)kacyjn' zapocz'tkowan' nawet w$po-
%owie XVIII wieku.

Dzielenie si! wiedz*
PRS od zawsze przyk%ada wielk' wag( do kompetencji 
swojego zespo%u. S' one bowiem kluczowym elementem 
w%a&ciwie realizowanych zada# inspektorów, ekspertów 
i$ audytorów. Wiedz' i$ do&wiadczeniem swojej kadry 
PRS dzieli si( z$pracownikami innych )rm i$instytucji 
ju" od wielu dziesi(cioleci. Dzia%alno&! szkoleniowa PRS 
zosta%a zapocz'tkowana pod koniec lat 70. XX wieku. 
Wtedy zosta%o zorganizowane pierwsze szkolenie doty-
cz'ce nadzoru nad kontenerami w$eksploatacji, w$wy-
niku którego 33 osoby z$ Kolejowego Taboru Dozoru 
Technicznego uzyska%y uprawnienie do nadzoru nad 
kontenerami w$ eksploatacji. Szkolenia dotycz'ce kon-
tenerów pozostaj' do dzi& jednym z$najbardziej popu-
larnych szkole# w&ród klientów PRS. Z$ czasem liczba 
szkole# wzrasta%a, a$ ich tematyka ewaluowa%a zgodnie 
z$ sytuacj' gospodarcz' i$ potrzebami rynku. Obecnie 
Polski Rejestr Statków realizuje ró"nego rodzaju szkole-
nia z$techniki i$technologii, kursy w$obszarze systemów 
zarz'dzania i$ wymaga# prawnych UE, szkolenia dla 
armatorów oraz inne, indywidualnie dopasowane do 
potrzeb klientów.

Dar M%odzie(y
Fregata „Dar M%odzie"y” (typ B-95) powsta%a pod nadzorem PRS w$1982 
roku. W$tym samym roku statek wyp%yn'% w$dziewiczy rejs pod dowódz-
twem kpt. Tadeusza Olechnowicza. Wystartowa% do regat z$ brytyjskiego 
Falmouth do Lizbony. Podczas wy&cigu za%oga zauwa"y%a rakiety wzywa-
j'ce pomocy. By% to niemiecki jacht „Peter von Danzig”, na którym jeden 
z$"eglarzy dozna% obra"e# w$wyniku po"aru. Po zabraniu poszkodowanego 
do szpitala, „Dar M%odzie"y” ze strat' ponad czterech godzin w%'czy% si( 
ponownie do wy&cigu. Brawurowo )niszowa% i$pierwszy przekroczy% lini( 
mety, wyprzedzaj'c o$14 minut i$18 sekund niemiecki bark „Gorch Fock”. 
Dowódca i$za%oga „Daru M%odzie"y” otrzymali Nagrod( Fair Play Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego.

Rozwój us%ug certy)kacji 
systemów jako"ci
Otrzymanie w$1994 roku akredytacji Polskiego Centrum Bada# i$Certy)-
kacji do prowadzenia certy)kacji systemów jako&ci przynios%o du"e zmia-
ny w$dzia%alno&ci PRS. Certy)kat upowa"ni% PRS, jako pierwsz' w$Pol-

sce akredytowan' jednostk(, do certy)kacji w$obszarze norm 
serii ISO 9000. Utworzono Inspektorat Certy)kacji, z$czasem 
przekszta%cony w$pion odpowiedzialny za rozwój nowego i$bar-
dzo innowacyjnego, jak na tamte czasy, zadania – rozwini(cia 
dzia%alno&ci us%ugowej w$zakresie certy)kacji systemów jako&ci 
(pó*niej zacz(to stosowa! nazw(: certy)kacja systemów zarz'-
dzania). Jeszcze w$1994 roku przeprowadzono pierwsze audyty 
i$wr(czono pierwsze certy)katy klientom. 

Pi(! lat pó*niej akredytacja PRS obejmowa%a ju" 25 ga%(zi pro-
dukcji i$dzia%alno&ci, z$których tylko jedna zwi'zana by%a z$bu-
dow' i$remontami statków. PRS prowadzi% procesy certy)kacyj-
ne w$Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i$USA. W$roku 2000, 
w$pierwszym rankingu jednostek certy)kacyjnych w$Polsce, PRS 
zaj'% drugie miejsce. Dzia%alno&! certy)kacyjna PRS nadal do-
brze si( rozwija. Rozszerzany jest zakres kompetencji – obecnie to 
przesz%o 20 programów certy)kacji.
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Symulacje numeryczne
Jednym z$ celów prac naukowo-badawczych prowadzonych 
w$ PRS by%o i$ jest tworzenie numerycznych modeli oraz pro-
gramów komputerowych s%u"'cych do przeprowadzania po-
trzebnych analiz i$ symulacji ruchu statku, jego konstrukcji 
i$wyposa"enia w$normalnych oraz ekstremalnych warunkach 
eksploatacyjnych. Od 1987 roku prowadzone by%y prace nad 
opracowaniem odpowiednich modeli )zycznych, matematycz-
nych i$numerycznych,  które pozwoli%y na prognozowanie za-
chowania statku na fali.

Nap%yw talentów
Niepewne czasy transformacji systemowej stawia%y przed PRS 
nowe wyzwania. Spadek cen, niekorzystny up%yw czasu oraz 
potrzeba oszcz(dno&ci, wymaga%y kreatywnych dzia%a#. Prze-
ciwno&ci sta%y si( okazj' do rozwoju – nowe wymagania IACS 
przyczyni%y si( do wzrostu zatrudnienia. Tylko w$1996 roku do 
pracy w$Polskim Rejestrze Statków przyj(tych zosta%o 30 absol-
wentów wy"szych uczelni, posiadaj'cych do&wiadczenie w$prze-
my&le morskim. 

Statki ratownicze  
typu SAR-1500
W$ latach 2000-2001 w$Stoczni Damen w$Gdyni, pod nadzorem 
PRS zbudowane zosta%y cztery morskie statki ratownicze typu 
SAR-1500. Do ich zada# nale"y poszukiwanie oraz podejmowanie 
rozbitków z$wody i$&rodków ratunkowych, udzielanie kwali)ko-
wanej pomocy medycznej, transport poszkodowanych na l'd, ga-
szenie po"arów na statkach oraz holowanie ratownicze.

Dwa statki tra)%y do Morskiego Oddzia%u Stra"y Granicznej 
(SG-211 i$SG-212), kolejne dwa do Morskiej S%u"by Poszukiwania 
i$ Ratownictwa („Monsun” i$ „Wiatr”). Te nowoczesne jednost-
ki, których zespó% nap(dowy sk%ada si( z$dwóch silników diesla 
i$dwóch p(dników strugowodnych, mog' rozwija! pr(dko&! do 30 
w(z%ów, a$na pok%adzie udzieli! schronienia 75 rozbitkom. Doku-
mentacj( techniczn' zespo%u nap(dowego, przekazan' nieodp%at-
nie przez Królewski Holenderski Instytut .odzi Ratunkowych, 
rozpatrywa% i$zatwierdza% PRS.

Nilowce
W$2001 roku PRS rozpocz'% nadzory nad bu-
dow' pi(ciu egipskich statków pasa"erskich 
uprawiaj'cych "eglug( na Nilu, zwanych 
nilowcami. Instytucja szuka%a nisz na ryn-
ku okr(towo-"eglugowym oraz rozszerza%a 
zakres swoich kompetencji. Mo"liwo&ci roz-
woju dostrzeg%a w$krajach arabskich i$w$re-
jonie Morza -ródziemnego. Jednym z$wielu 
statków przebudowanych w$ tamtym czasie 
pod nadzorem PRS by% luksusowy nilowiec 
„Misr”. Zbudowany w$ 1918 roku, jako ho-
lownik dla egipskiej ,oty królewskiej, 20 lat 
pó*niej zosta% przekszta%cony w$ luksusowy 
jacht dla ostatniego monarchy Egiptu, króla 
Farouka. W$ 2002 roku pod nadzorem PRS 
rozpocz(%a si( jego przebudowa na pi(cio-
gwiazdkowy p%ywaj'cy hotel.

Kontradmira%  
Xawery Czernicki
W$ 2001 roku, w$ Stoczni Pó%nocnej w$ Gda#sku, zako#czy%a 
si( budowa okr(tu wsparcia logistycznego typu 130Z „Kon-
tradmira% Xawery Czernicki” dla Marynarki Wojennej RP. 
By% to pierwszy okr(t wojenny RP, którego budowa oprócz 
nadzoru s%u"b technicznych Marynarki Wojennej obj(ta by%a 
równie" nadzorem klasy)kacyjnym i$ konwencyjnym PRS. 
Ten nowoczesny okr(t wyposa"ony w$polski system monito-
ringu i$sterowania si%owni EMOS 2.0, który mo"e operowa! 
na ka"dym akwenie naszego globu, sta% si( wizytówk' mo"li-
wo&ci polskiego przemys%u okr(towego.



Wr!czenie certy)katu 
systemu jako"ci dla Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi otrzy-
ma%a w$2001 roku certy)kat PRS. Uroczyste wr(czenie dokumentu 
potwierdzaj'cego prawid%owe funkcjonowanie w$Fundacji systemu 
jako&ci zgodnego z$ISO 9001 odby%o si( w$trakcie 10. koncertu „Ser-
ce za serce”, zorganizowanego w$Domu Muzyki i$Ta#ca w$Zabrzu. 
Koncert transmitowa%a telewizja, a$ konferansjerem by%a Gra"yna 
Torbicka. Certy)kat wr(czali ówczesny prezes PRS – Jan Jankowski 
oraz Dariusz Hejmej, audytor wiod'cy PRS, odpowiedzialny za po-
zyskanie organizacji, a$odbierali – &p. profesor Zbigniew Religa oraz 
dyrektor Fundacji dr Jan Sarna. System zarz'dzania jako&ci' Funda-
cji pozostaje certy)kowany przez PRS do dzi&.

Dominacja w#certy)kacji 
bran(y energetycznej 
i#górnictwa
Ju" w$ 2002 roku zosta% wydany pierwszy certy)kat PRS na 
zgodno&! z$ ISO 9001 w$ kopalniach w(gla kamiennego. Pierw-
szym klientem by%a Rudzka Spó%ka W(glowa, która zarz'dza%a 
kopalniami zlokalizowanymi w$ okolicach Rudy -l'skiej. PRS 
przeprowadzi% wówczas jedne z$ pierwszych w$ Polsce audytów 
w$kopalniach w(gla kamiennego. Rok pó*niej zosta%a rozpocz(ta, 
trwaj'ca wiele lat, wspó%praca z$Katowickim Holdingiem W(glo-
wym, który zarz'dza% kopalniami zlokalizowanymi w$okolicach 

Katowic, Sosnowca i$Mys%owic. W&ród kopal# certy)kowanych 
przez PRS by%o siedem kopal# w(gla kamiennego, mi(dzy innymi 
KWK Wujek. Kopalnie zamówi%y wówczas certy)katy ozdobne 
w$kilku wersjach j(zykowych, które zosta%y uroczy&cie wr(czone 
w$Teatrze -l'skim im. Stanis%awa Wyspia#skiego w$Katowicach. 
By%a to chyba najci("sza dostawa certy)katów w$ historii PRS 
i$du"e wyzwanie na scenie w$teatrze.

W$2013 roku PRS pozyska% do grona klientów Kompani' W(-
glow' S.A., która wch%on(%a spó%ki górnicze, w$tym Rudzk' Spó%-
k( W(glow', a$pó*niej uleg%a transformacji i$zosta%a przekszta%-
cona w$Polsk' Grup( Górnicz' S.A. W$2018 roku PGG przej(%a 
tak"e Katowicki Holding W(glowy. 

Kolejnym sukcesem by%o wej&cie w$ 2017 roku do Jastrz(bskiej 
Spó%ki W(glowej, a$w$2018 roku do Lubelskiego W(gla „Bogdanka”.

Od 2015 roku PRS certy)kuje tak"e dwie najwi(ksze kopal-
nie w(gla brunatnego w$Be%chatowie i$Turowie, które nale"' do 
PGE Górnictwo i$Energetyka Konwencjonalna S.A. Obecnie PRS 
nadzoruje systemy zarz'dzania najwi(kszych spó%ek górniczych.

PRS certy)kuje równie" elektrociep%ownie zawodowe na-
le"'ce do PGE GiEK S.A., elektrociep%ownie nale"'ce do PGE 
Energia Ciep%a i$wiele innych )rm z$bran"y energetycznej i$cie-
p%owniczej, takich jak ENEA, PGNiG Termika Energetyka 
Przemys%owa S.A., TAMEH Polska Sp. z$o.o., Dalkia Katowice, 
OPEC Gdynia, GPEC Gda#sk.

Pierwszym klientem z$bran"y energetycznej, ju" w$2009 roku, 
by% Zespó% Elektrowni Wodnych Niedzica. W$ 2012 roku PRS 
przeprowadzi% wery)kacj( EMAS w$Tauron Wytwarzanie Elek-
trociep%ownia Bielsko Bia%a (NC-2000), a$nast(pnie w$ca%ej grupie 
Tauron Wytwarzanie S.A. rozszerzon' o$certy)kacj( ZSZ.

Pomorska Nagroda Jako"ci 
i#konferencje wyjazdowe
Pion Certy)kacji Polskiego Rejestru Statków dok%ada wszel-
kich stara#, aby pracownicy oraz partnerzy mogli pochwa-
li! si( szerok' wiedz' oraz umiej(tno&ciami praktycznymi 
w$ zakresie jako&ci i$ opartego na niej zarz'dzania. Przy-
k%adem takich dzia%a# jest coroczny Konkurs o$ Pomorsk' 
Nagrod( Jako&ci, którego PRS jest wspó%organizatorem, 
oraz tradycja konferencji wyjazdowych, która narodzi%a si( 
w$ 2002 roku i$ trwa%a nieprzerwanie przez 15 lat. Sercem 
tych kilkudniowych konferencji by%y szkolenia, obejmuj'ce 
wyk%ady, warsztaty oraz !wiczenia, umo"liwiaj'ce swobod-
n' wymian( do&wiadcze# zwi'zanych z$ problematyk' sys-
temów zarz'dzania. Ostatnie cztery konferencje odby%y si( 
na czterech greckich wyspach: Korfu, Krecie, Rodos i$ Kos. 
W$wyjazdach szkoleniowych uczestniczy%o od kilkudziesi(-
ciu do kilkuset osób z$ca%ej Polski.

Symulatory si%owni 
okr!towej UNITEST
Nieod%'cznym elementem kszta%cenia kadr morskich s' sy-
mulatory. W$ 2003 roku ówczesny Inspektorat Elektryczny 
i$Automatyki PRS przeprowadzi% procedur( uznania pakietu 
symulatorów si%owni okr(towej produkcji gda#skiej )rmy 

UNITEST. Rzeczone symulatory spotka%y si( z$du"ym zainte-
resowaniem na &wiecie i$zosta%y zainstalowane w$wielu szko-
%ach morskich, zagranicznych o&rodkach treningowych oraz 
innych instytucjach odpowiedzialnych za bezpiecze#stwo na 
morzu. By% to kolejny wyrób polskiego przemys%u morskiego, 
który sta% si( powodem dumy dla producenta, a$dla PRS *ró-
d%em satysfakcji z$udzia%u w$jego stworzeniu.

AQAP
Od 2003 roku Polski Rejestr Statków posiada certy)kacj( sys-
temu AQAP, umo"liwiaj'c'  wykonywanie zlece# dla polskiej 
armii oraz NATO. W$ latach 2003-2004 PRS dokona% spraw-
dzenia zgodno&ci infrastruktury technicznej l'dowisk &mi-
g%owców na okr(tach MW RP z$ wymaganiami NATO. We 
wspó%pracy z$MW przeprowadzi% odpowiednie post(powanie 
certy)kacyjne na trzech okr(tach, zako#czone wydaniem 
&wiadectw zgodno&ci z$ wymaganiami pa#stwowymi i$ stan-
dardami NATO. Jednym z$nich by% okr(t wsparcia logistycz-
nego typu 130Z „Kontradmira% Xawery Czernicki”.
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Rozwój naukowy kadry PRS
W$ latach 2003-2006 trzech pe%noetatowych pracowników In-
spektoratu Kad%ubowego obroni%o tytu% doktora nauk tech-
nicznych na Politechnice Gda#skiej. Osoby te mia%y równie" 
mo"liwo&! uczestnictwa w$pi(ciosemestralnym studium prowa-
dzonym przez dr. hab. in". Macieja Paw%owskiego, zorganizowa-
nym przez PRS. Dzi(ki zdobytym kompetencjom PRS móg% roz-
wi'zywa! nietypowe problemy z$zakresu hydromechaniki.

Nadzór nad budow* pi!ciu 
T%oczni Gazu Ziemnego  
na polskim odcinku 
gazoci*gu tranzytowego  
„Jama%-Europa Zachodnia”
By% to du"y projekt dla PRS. Inspektorzy Pionu Nadzorów Prze-
mys%owych byli zaanga"owani w$ca%y proces realizacji inwestycji 
– od rozpatrzenia dokumentacji technicznej maj'cych powsta! 
obiektów po wystawienie certy)katów zgodno&ci oraz certy)ka-
tów bezpiecze#stwa, s%u"'cych inwestorowi do uzyskania zgody 
na dopuszczenie do eksploatacji pi(ciu T%oczni Gazu Ziemnego 
na ruroci'gu tranzytowym biegn'cym przez terytorium Polski. 
Nadzór PRS nad budow' t%oczni trwa% od 2004 do 2007 roku.

W$kolejno&ci od granicy wschodniej s' to: T%ocznia 
i$ Pomiarownia gazu w$ Kondratkach, T%ocznie Gazu 
w$Zambrowie i$Ciechanowie, T%ocznia i$Systemowa Sta-
cja Redukcyjno-Pomiarowa we W%oc%awku i$T%ocznia 
Gazu w$Szamotu%ach.

W$ 2009 roku Pion wykona% te" ocen( niezawodno-
&ci i$ ryzyka eksploatacyjnego dla Systemu Gazoci'gów 
Tranzytowych EuRoPol GAZ na terytorium Polski wraz 
z$ocen' gospodarki cz(&ciami zamiennymi i$zapasowymi 
w$tym przedsi(biorstwie. Stosowane w$programach PRS 
matematyczne metody ilo&ciowej oceny ryzyka (Quanti-
tative Risk Analysis) i$niezawodno&ci, umo"liwiaj' zwi(k-
szenie bezpiecze#stwa osób, infrastruktury i$&rodowiska, 
zmniejszenie kosztów budowy i$eksploatacji, optymaliza-
cj( obs%ugi technicznej i$procedur eksploatacyjnych. Dwa 
lata pó*niej PRS stworzy% i wprowadzi% aplikacj( kompu-
terow' do planowania i$ewidencji us%ug technicznych dla 
zespo%u T%oczni Gazu SGT EuRoPol GAZ.

Jednostka  
noty)kowana 1463
Polski Rejestr Statków nieustannie rozwija swo-
j' dzia%alno&! w$ obszarze certy)kacji wyrobów. 
W$zwi'zku z$przyj(ciem Polski do grona cz%onków 
Unii Europejskiej w$2004 roku, wdro"ony zosta% sys-
tem jako&ci dla certy)kacji wyrobów, akredytowany 
przez Polskie Centrum Akredytacji. Kolejnym kro-
kiem by%o uzyskanie autoryzacji odpowiednich pol-
skich ministerstw, a$ nast(pnie noty)kowanie PRS 
w$ Komisji Europejskiej, która nada%a )rmie jako 
jednostce noty)kowanej, numer identy)kacyjny 
1463. PRS uzyska% noty)kacj( do prowadzenia oce-
ny wyrobów na zgodno&! z$dyrektywami i$rozporz'-
dzeniami unijnymi.

Warto wspomnie!, "e PRS jako jedyna polska 
jednostka noty)kowana, ocenia zgodno&! z$wyma-
ganiami dyrektywy 2013/53/UE (RCD) w$ sprawie 
rekreacyjnych jednostek p%ywaj'cych. Polski Rejestr 
Statków jest te" jedynym polskim podmiotem, który 
posiada autoryzacj( do oceny zgodno&ci wyposa"e-
nia morskiego dla wszystkich jego rodzajów, okre-
&lonych w$odpowiednich przepisach UE.

Certy)kat nr NC-1000 dla 
,l*skiego Centrum Chorób 
Serca w#Zabrzu
W$2005 roku Pion Certy)kacji PRS &wi(towa% pozyskanie ty-
si(cznego klienta na certy)kacj( systemów zarz'dzania. Certy-
)kat nr NC-1000 przypad% -l'skiemu Centrum Chorób Serca 
w$Zabrzu – szpitalowi, w$którym dokonano pierwszej w$Polsce 
transplantacji serca. Wr(czenie mia%o miejsce na organizowa-
nej tzw. „Bia%ej niedzieli”, akcji edukacyjno-zdrowotnej dla 
mieszka#ców Zabrza i$okolic, której celem jest motywowanie 
do prowadzenia prozdrowotnego stylu "ycia oraz szeroko po-
j(ta pro)laktyka chorób uk%adu kr'"enia i$cukrzycy. Certy)kat 
wydany na zgodno&! z$norm' ISO 9001 z$r'k ówczesnego dy-
rektora Pionu Certy)kacji PRS Bogdana Przybylskiego, odebra% 
osobi&cie szef Centrum – prof. Marian Z(bala.

Od tamtej pory s%u"ba zdrowia, w$ tym szpitale i$ zak%ady 
opieki zdrowotnej, stanowi' znacz'c' cz(&! organizacji certy-
)kowanych przez Polski Rejestr Statków.

Bursztynowa autostrada - A1
W$ latach 2005-2011 PRS wspólnie z$)rm' WS Atkins &wiadczy% 
us%ugi jako niezale"ny in"ynier przy budowie I$i$II etapu autostra-
dy A-1. By%y to odcinki: Rusocin-Nowe Marzy, Nowe Marzy-Czer-
niewice (razem 152 km). Zakres us%ug podstawowych obejmowa% 
mi(dzy innymi monitorowanie post(pu i$ opiniowanie prac nad 
projektem budowlanym i$ wykonawczym, kontrol( budowy, ma-
teria%ów, wykonawstwa oraz jako&ci prac, monitorowanie post(pu 
prac na budowie i$skuteczno&ci planu jako&ci, kontrol( i$sporz'dza-
nie raportów z$uko#czenia poszczególnych etapów budowy.

Budowa kujawsko-pomorskiego odcinka A-1 by%a jednym 
z$najwi(kszych w$tym czasie projektów drogowych Europy. Za-
kres inwestycji obejmowa% budow( nowego pasa autostrady od 
w(z%a Nowe Marzy do w(z%a Lubicz i$ przeprawy przez Wis%( 
w$okolicach Grudzi'dza, a$tak"e modernizacj( cz(&ciowo wyko-
nanego odcinka od w(z%a Lubicz do Czerniewic, wraz z$doko#-
czeniem budowy mostów przez Drw(c( oraz Wis%( ko%o Torunia.

US Coast Guard
W$2005 roku, US Coast Guard uzna%o Polski Rejestr Statków jako 
instytucj( gotow' do prowadzenia dzia%alno&ci na terenie USA. 
To uznanie by%o niezb(dne do wykonywania czynno&ci nadzor-
czych w$portach ameryka#skich, niezale"nie od bandery i$klasy 
statku. Ten wa"ny gest instytucji rz'dowej USA wzmocni% pozy-
cj( PRS na rynku "eglugowym.

Projekt HISMAR
Oprócz prac badawczych zwi'zanych z$dzia%alno&ci' klasy)ka-
cyjn', PRS uczestniczy% w$ realizacji wielu projektów unijnych, 
takich jak BSR InnoShip, Kapita% ludzki, Dok ekologiczny, SAFE-
RELNET, Korozja oraz HISMAR. Prace naukowo-badawcze 
w$ramach projektu HISMAR, Polski Rejestr Statków rozpocz'% 
w$listopadzie 2005 roku. Celem projektu by%o opracowanie uni-
wersalnej platformy do inspekcji i$napraw podwodnej cz(&ci ka-
d%uba statku, wyposa"onej w$ zaawansowany system nawigacji, 
wykorzystuj'cej uk%ad czujników magnetycznych (dzia%aj'cych 
w$oparciu o$zjawisko Halla) oraz uk%ad czujników optycznych. 
Platforma mo"e mocowa! si( do kad%uba przy pomocy elektro-
magnesów, a$w$po%'czeniu z$inteligentnymi i$ucz'cymi si( uk%a-
dami czujników, mo"liwe jest stworzenie „mapy kad%uba” wczy-
tywanej do pami(ci urz'dze# kontrolno-steruj'cych platformy.
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Uznanie Unii 
Europejskiej
W$zwi'zku z$przyst'pieniem Polski do Unii Europejskiej, 
Polski Rejestr Statków poddany zosta% audytowi, którego 
celem mia%a by! ocena zgodno&ci jego dzia%a# z$dyrek-
tyw' 94/57/WE. Przeprowadzi%o go czterech audytorów 
Europejskiej Agencji ds. Bezpiecze#stwa Morskiego 
(EMSA) oraz obserwator z$ ramienia Komisji Europej-
skiej. 29 wrze&nia 2006 roku Komisja Europejska podj(%a 
decyzj( o$uznaniu PRS na zgodno&! z$wymaganiami ww. 
dyrektywy. To wydarzenie odegra%o wa"n' rol( w$historii 
)rmy – wprowadzi%o j' do grona 13 uznanych instytucji 
klasy)kacyjnych i$zwi(kszy%o mo"liwo&ci rozwoju.

StabPRS
W$roku 2006 w$PRS opracowano program komputerowy 
StabPRS, umo"liwiaj'cy m.in. %atwe i$szybkie obliczenie 
parametrów stateczno&ciowych oraz wytrzyma%o&cio-
wych dla dowolnych eksploatacyjnych stanów za%adowa-
nia statków, zadawanych przez o)cerów pok%adowych 
w$ stanach nieuszkodzonym i$ uszkodzonym. Kalkula-

tor %adunkowy StabPRS opracowywany jest indywidualnie dla 
ka"dego statku. W$przeci'gu kilkunastu lat PRS przygotowa% ju" 
kilkadziesi't programów na zlecenie armatorów dla ró"nego typu 
statków, mi(dzy innymi dla masowców, drobnicowców, zbiorni-
kowców, kontenerowców, statków typu ro-pax i$opracowuje kolej-
ne. Programy StabPRS s' przygotowane w$taki sposób, aby uzyska! 
w$ towarzystwie klasy)kacyjnym nadzoruj'cym dan' jednostk( 
&wiadectwo uznania – do tej pory w$DNV, GL, CCS i$NK. Program 
StabPRS zosta% wyró"niony w$2009 roku Srebrn' Kotwic' w$kate-
gorii „produkt morski” podczas targów BALTEXPO.

Kryta p%ywalnia w#Gdyni
PRS prowadzi% nadzór nad budow' krytej p%ywalni przy Ze-
spole Szkó% nr 7 w$ Gdyni w$ latach 2006-2008. Projekt zosta% 
zrealizowany w$ci'gu 17 miesi(cy, jako I$etap realizacji zespo%u 
sportowego sk%adaj'cego si( z$basenu oraz hali sportowej, która 
w$przysz%o&ci b(dzie wybudowana nad cz(&ci' basenow'. P%y-
walnia ma sze&ciotorow' nieck( o$wymiarach 25,00 x 12,50 m, 
g%(boko&ci 1,35-1,80 m oraz trybun( na 68 miejsc. Budowa zo-
sta%a nagrodzona nagrod' III stopnia w$Konkursie PZITB (Pol-
skiego Zwi'zku In"ynierów i$ Techników Budownictwa) jako 
Budowa Roku 2008 w$grupie obiektów szkolnych i$sportowych.

Nadzory techniczne nad 
pomostami oraz obiektami 
p%ywaj*cymi bez nap!du
Pomosty i$obiekty p%ywaj'ce bez nap(du s' to urz'dzenia wod-
ne stabilizowane/unieruchamiane do dna i/lub brzegu (na-
brze"a) poprzez kotwiczenie lub cumowanie. Pod wzgl(dem 
u"ytkowym s' to obiekty o$przeznaczeniu na cele rekreacyjne, 
gastronomiczne, mieszkalne, hotelowe, np. hotel na wodzie 
w$Krakowie, Przysta# Policji Sienna Grobla w$Gda#sku.

PRS prowadzi nadzory techniczne nad ww. obiektami p%ywa-
j'cymi bez nap(du. Po zatwierdzeniu dokumentacji i$przepro-
wadzeniu odbioru technicznego wystawiane jest „Orzeczenie 
techniczne o$zdatno&ci do p%ywania”. Nadzór techniczny PRS 
wykonywany jest na podstawie wymaga# okre&lonych w$Pol-
skich Normach (zgodnych z$EN), Przepisach PRS dotycz'cych 
wymienionych obiektów oraz decyzjach i$uzgodnieniach wyda-
nych przez w%adze administracji terenowej.

Pierwsze nadzory przeprowadzone przez PRS nad obiekta-
mi p%ywaj'cymi bez nap(du mia%y miejsce w$2006 roku. W&ród 
dotychczasowych zlece# by% mi(dzy innymi nadzór nad budow' 
p%ywaj'cej restauracji przy Hotelu Tumskim na rzece Odrze we 
Wroc%awiu. Na kad%ubie obiektu p%ywaj'cego zosta%a zbudowa-
na trzypoziomowa konstrukcja restauracji. Restauracja zosta%a 
przymocowana do trzech dalb w$ sposób, który zapewni% bez-
obs%ugowe utrzymanie obiektu przy ró"nych poziomach wody. 
Zadanie rozpocz(%o si( w$marcu 2010 roku rozpatrzeniem do-
kumentacji technicznej obiektu p%ywaj'cego, natomiast zosta%o 
zako#czone wydaniem „Orzeczenia” w$sierpniu kolejnego roku.

Podstawa gospodarki
Nieustanne d'"enie PRS do wywi'zywania si( z$przy-
pisanego towarzystwu klasy)kacyjnemu zadania 
rozwijania technicznych standardów bezpiecze#stwa 
statków, bez wzgl(du na warunki geopolityczne i$sy-
tuacj( )nansow', skutkuje umacnianiem si( dobrej 
reputacji organizacji. W$roku 2007 PRS znalaz% si( na 
li&cie Rady Ministrów przedsi(biorstw pa#stwowych 
oraz jednoosobowych spó%ek Skarbu Pa#stwa o$szcze-
gólnym znaczeniu dla gospodarki pa#stwa.

Lodo%amacz „Kuna”
Lodo%amacz „Kuna” to najstarsza p%ywaj'ca tego typu 
jednostka na &wiecie, która pod nadzorem PRS zyska-
%a nowe "ycie. Statek oryginalnie powsta% w$1884 roku 
i$ w$ swojej historii pi(ciokrotnie zmienia% bander(. 
Od 1965 roku by% wycofany z$eksploatacji i$oczekiwa% 
na z%omowanie (blisko 20 lat przele"a% pod wod'), a" 
w$1998 roku starania o$jego rewitalizacj( podj(%a grupa 
entuzjastów. W$2007 roku zosta% dopuszczony do ru-
chu na &ródl'dowych drogach wodnych. „Kuna” s%u"y 
obecnie jako statek muzealno-szkoleniowy.
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