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Wprowadza się następujące zmiany do Części I – Zasady klasyfikacji – 2009: 

1. Punkt 5.1.6 otrzymuje brzmienie: 

5.1.6 W przypadku zastosowania powłok miękkich lub półtwardych powi-
nien być zapewniony bezpieczny dostęp do przestrzeni w celu sprawdzenia 
skuteczności tych powłok oraz przeprowadzenia oceny stanu konstrukcji we-
wnętrznej. MoŜe to obejmować miejscowe usunięcie powłok ochronnych. 
W przypadku gdy nie moŜe być zapewniony bezpieczny dostęp do prze-
strzeni, powłoki miękkie lub półtwarde powinny być usunięte. 

2. W punkcie 5.1.16.1 pierwsze dwa zdania otrzymują brzmienie: 

5.1.16.1  Pomiary grubości elementów konstrukcji kadłuba, jeśli nie są wy-
konywane bezpośrednio przez PRS, powinny być przeprowadzane pod nadzo-
rem inspektora PRS, a obecność inspektora PRS powinna być kaŜdorazowo 
odnotowana. Inspektor PRS powinien znajdować się na statku podczas wyko-
nywania pomiarów w zakresie wystarczającym do kontrolowania procesu wy-
konywania tych pomiarów, zasada ta ma zastosowanie równieŜ w przypadku 
pomiarów wykonywanych podczas podróŜy statku. 

3. W punkcie 5.10.3 po obecnym tekście dodaje się zapis: 

W wyjątkowych przypadkach gdy niezbędne jest natychmiastowe dokona-
nie naprawy awaryjnej, naprawę taką naleŜy odnotować w dzienniku okręto-
wym i następnie poinformować o niej PRS, który określi zakres niezbędnego 
przeglądu. 

4. Wprowadza się nowy punkt 6.4: 

6.4  MoŜliwość utrzymania waŜności klasy w przypadku złomowania 
statku 

Gdy statek z jakimkolwiek przeterminowanym przeglądem okresowym ma 
odbyć podróŜ w celu złomowania, PRS moŜe wstrzymać zawieszenie klasy 
i umoŜliwi ć statkowi odbycie jednorazowej podróŜy pod balastem z portu wy-
łączenia tego statku z eksploatacji lub z ostatniego portu wyładunkowego, do 
stoczni złomowej. W takim przypadku moŜe zostać wydane Tymczasowe 
świadectwo klasy,  na którym podane zostaną warunki przeprowadzenia takiej 
podróŜy, pod warunkiem Ŝe inspektor PRS stwierdzi zadowalający stan statku 
do takiej podróŜy. 

 


