
Sprawa: stanowiska w sprawie realizacji zaleceń PKBWM 

W odpowiedzi na e-mail z dnia 23-11-2015w sprawie realizacji zaleceń wystosowanych 
przez Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich związanych z wypadkiem łodzi 
motorowej MISS ALICJA informujemy, że w zakresie wymagań dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej PRS wdrożył wymagania normy PN-EN ISO 9094-1:2005 „ Małe statki -
Ochrona przeciwpożarowa - część 1: Jednostki pływające o długości kadłuba do 15 m włącznie" 
do Przepisów klasyfikacji i budowy łodzi motorowych, oraz do Przepisów klasyfikacji i budowy 
jachtów morskich, część IV,, Urządzenia maszynowe " w grudniu 2013 r. 

Ponadto, zgodnie z zapisem w Raporcie końcowym nr 22/13 PKBWM, pkt. 6 „Zalecenia 
odnośnie bezpieczeństwa" informujemy, że inspektorzy PRS raportując wykonanie przeglądu na 
formularzu 325p „Sprawozdania z przeglądu łodzi" oraz formularzu 325p „Sprawozdania z 
przeglądu jachtu na wodzie" potwierdzali wykonanie czynności wymienionych w pkt. 6.2 w/w 
Raportu. 

W dniu 11-03-2015 zostały wdrożone nowe wersje tych formularzy uzupełnione o pozycje 
odnoszące się bardziej szczegółowo do zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową. 

W załączeniu przesyłamy wyciąg z w/w Przepisów cz. IV Urządzenia maszynowe " pkt. 11 
„ Ochrona przeciwpożarowa" oraz nową edycję form. 325p i form. 326p. 

Pełna wersja w/w przepisów jest dostępna na naszej stronie internetowej: 
- dla łodzi motorowych http://www.prs.pl/ files/parent77/mot civ 2013.pdf 
- dla jachtów morskich http://www.prs.pl/ files/parent76/iac civ 2013.pdf. 

Jednoczenie informujemy, że pismo podobnej treści zostało przesłane do MliR DTMiBŻ 
w dniu 11-03-2015 (kopia w załączeniu). 
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wyciąg z PKiBŁM oraz PKiBJM, cz. IV pkt. 11 „Ochrona przeciwpożarowa' 
form. 325p Sprawozdanie z przeglądu łodzi 
form. 326p Sprawozdanie z przeglądu jachtu na wodzie 
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