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WYBRANE WARIANTY PLANOWANIA PODRÓŻY STATKU  
W ŻEGLUDZE OCEANICZNEJ 

W pracy przedstawiono wybrane, praktyczne warianty planowania nawigacji morskiej w żegludze 

oceanicznej. Omówiono rodzaje ryzyka nawigacyjnego oraz jego oceny. Na końcu przekazano pod-

stawy oceny kosztów paliwa na całej trasie statku. 

Słowa kluczowe: planowanie żeglugi oceanicznej, ocena ryzyka wyboru trasy oceanicznej. 

 

WPROWADZENIE 

Każdy statek powinien być sklasyfikowany pod względem jego przydatności 

do eksploatacji w określonym rejonie pływania i warunków zakłóceń zewnętrz-

nych. Brak takiej oceny naraża statek na poważne uszkodzenia sztormowe lub cał-

kowitą utratę, zwłaszcza w żegludze oceanicznej. 

Model granicy wytrzymałości statku na warunki pogodowe stanowi najważ-

niejszy element bezpiecznej eksploatacji statku. Fakt ten ma zasadniczy wpływ na 

wybór trasy podróży oraz metody jej realizacji. 

Drugim ważnym elementem jest ustalenie warunków obciążenia silnika głów-

nego w różnych stanach zakłóceń zewnętrznych. 

Trzecim, równie ważnym elementem w procesie planowania i realizacji po-

dróży jest możliwość uzyskiwania wiarygodnych informacji prognostycznych, 

dotyczących warunków pogodowych na planowanej trasie rejsu. 

Poza tym nieodzowne jest ustalenie kryteriów rejsu z użytkownikiem, czarte-

rującym lub odbiorcą ładunku. 

Reasumując, efektywna eksploatacja statku w żegludze oceanicznej zależy od: 

• dokładności prognoz pogodowych; 

• predykcji zachowań kadłuba na fali, odpowiedzi na falowanie, charakterystyki 

prędkości itp.; 

• wyboru odpowiedniego kryterium w procesie optymalizacji podróży; 

• umiejętności planowania i realizacji podróży przez załogę statku; 

• odpowiedniej oceny ryzyka pływania na wybranej trasie. 
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1. RODZAJE PLANOWANIA TRAS OCEANICZNYCH 

Nawigacja, jako proces dynamiczny, realizowana jest w systemie ciągłym. 

Zgodnie z konwencją SOLAS musi być planowana od nabrzeża wyjścia do na-

brzeża portu przeznaczenia. 

Planowanie trasy oceanicznej powinno zawierać takie elementy, jak: 

1. Planowanie trasy głównej oraz tras alternatywnych (wariantów). 

2. Planowanie trasy głównej z możliwością zmiany w określonym momencie lub 

punkcie (brak wiarygodnych danych prognostycznych na trasie lub przed wyj-

ściem statku). 

3. Planowanie realizacji całej trasy według jednego kryterium (np. minimum czasu 

przejścia lub zmniejszenia zużycia paliwa). 

4. Planowanie trasy przy optymalizacji wielokryterialnej. 

5. Planowanie trasy na wejście do portu przeznaczenia na ściśle zaplanowany 

moment. 

6. Planowanie trasy na uzyskanie maksymalnych efektów ekonomicznych 

Niezależnie od rodzaju trasy, na statku morskim w żegludze międzynarodowej 

obowiązują przepisy, dotyczące obowiązku kapitana w zakresie opracowania 

szczegółowego planu podróży. Kapitan jest odpowiedzialny za poziom i treść pla-

nu, przy czym do jego realizacji zgodnie z udzielonymi wskazówkami i zalecenia-

mi, wyznacza oficera pokładowego, najczęściej II oficera. 

Plan podróży może być przedstawiony na mapach papierowych lub elektro-

nicznych (ECDIS) do wyboru przez kapitana, z tym że obowiązują zalecenia arma-

torów co do stosowania rodzaju map.  

Na rysunku 1 przedstawiono algorytm planowania podróży statku morskiego 

[1]. Zawarto w nim główne elementy planu w formie uproszczonej. Dają one jed-

nak ogólny pogląd na zakres i formę przygotowania planu nawigacji statku na każ-

dej trasie, z uwzględnieniem faz żeglugowych, jak: ocean, podejścia do lądu, rejo-

ny ograniczone. 

W celu ilustracji wyboru tras oceanicznych przedstawiono kilka przykładów 

planowania. 

Na rysunku 2 pokazano wybór tras alternatywnych od punktu A do punktu B  

z opóźnieniem czasowym spowodowanym brakiem wiarygodnych informacji pro-

gnostycznych rejonu pływania. Głównym elementem był brak rozmiaru pola wy-

sokiej fali oraz jego kierunku ruchu. 

Na rysunku 3 zaprezentowano trasę przy optymalizacji wielokryterialnej.  

W rejonie trasy najkrótszej ortodromy przedstawiono odcinki tras optymalnych, 

realizowanych według różnych kryteriów. 
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Algorytm planowania podróży morskiej 

Przygotowanie planu podróży według obowiązujących przepisów. 

(na podstawie konwencji, instrukcji armatora, podział obowiązków załogi itp.) 

↓ 

Korekta planów podróży w wyniku zmian informacji hydrometeorologicznych, 

eksploatacyjnych, socjalnych (wypadki, choroby) 

↓ 

Potwierdzenie przez armatora lub czarterującego dotyczące wyboru trasy.  

Zaopatrzenie statku w zapasy, paliwo, wodę, żywność, części zamienne.  

Ocena długości trasy, rotacje portów, zanurzenia 

↓ 

Opracowanie graficzne trasy rejsu na mapach papierowych lub/i elektronicznych, 

dodatkowe zapisy o trasie w brulionach lub elektronicznie 

↓ 

Trasy klimatyczne, trasy optymalne, trasy alternatywne, kryteria i ograniczenia 

przedstawione graficznie. Podział na fazy żeglugi: oceaniczne, przybrzeżne,  

rejony ograniczone 

↓ 

Szczegółowe dopracowanie tras w obszarach ograniczonych, jak: redy, kanały,  

tory wodne, obszary zakazane dla żeglugi, zapasy wody pod stępką, ograniczenia 

prędkości w rejonach krytycznych, okna pływowe, zmiany kursów,  

przepisy lokalne 

↓ 

Trasy alternatywne na podejścia do portów, kotwicowiska, rejony oczekiwania, 

częstość i metody określania pozycji, dewiacje z trasy 

↓ 

Zbiór informacji dotyczących trasy statku, ładunku, informacje hydrometeorolo-

giczne z materiałów archiwalnych i prognostycznych na całej trasie 

↓ 

Proces podejścia do portu i zacumowanie. Zabezpieczenie postoju w porcie lub  

na kotwicy 

↓ 

Sprawozdanie z podróży według instrukcji czarterującego lub armatora 

 
Rys. 1. Algorytm planowania podróży statku [1] 

Fig. 1. Voyage Planning Algorithm on bard the ship 
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Rys. 2. Trasy alternatywne do zmiany w pozycji WP1 po uzyskaniu pewnej prognozy 

Fig. 2. Alternative routs to deviate on WP1 after receiving confidant weather process 

 

 
Rys. 3. Optymalna trasa według wielokryterialnych warunków: 

d1 – trasa według kryterium minimum czasu przejścia, 
d2 – trasa według kryterium minimum zużycia paliwa, 
d3 – trasa według kryterium minimum uszkodzenia statku, 
d4 – trasa według kryterium zawinięcia do portu na określony czas. 

Fig. 3. Dynamic voyage planning with optimum routeing on multicriterion base 

 

Na statkach liniowych lub promach stosowane są kryteria zawijania do portów 

przeznaczenia w określonym (ustalonym) terminie. Wykorzystuje się tu dwie me-

tody. 

Pierwsza metoda polega na ustalaniu średnich obrotów silnika dla określonej 

średniej prędkości statku, w zależności od stanu zakłóceń zewnętrznych. Chodzi  

o zachowanie średniej prędkości na całej planowanej długości trasie rejsu. 

Ta metoda jest trudna w realizacji ze względu na różne poziomy zakłóceń na 

poszczególnych odcinkach trasy. Wymaga ciągłej korekty. 
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Drugą metodę stosuje się na statkach liniowych na dłuższych trasach.  

Tu często wykorzystuje się metodę pływania na prędkościach ekonomicznych 

przez większość trasy, a pod koniec podróży następuje redukcja prędkości lub  

(rzadziej) przyśpieszenie. 

Na rysunku 4 pokazano sposób podejścia do portu na z góry wyznaczony 

czas, przy zastosowaniu drugiej metody, czyli redukcji prędkości w odpowiednim 

momencie. 
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Rys. 4. Zredukowana prędkość w celu zawinięcia do portu B w oznaczonym czasie [2] 

Fig. 4. Final approach, speed reduction near arrival to berth in port B 
 

W dynamicznym planowaniu, przy kryterium zawinięcia do portu na z góry 

określony czas, istnieje ryzyko opóźnienia lub przyspieszenia momentu wejścia  

do portu. 

W tabeli 1 pokazano skutki ekonomiczne nieterminowego zawijania statków 

do portu przeznaczenia. 

 

Tabela 1. Skutki nieterminowego zawinięcia do portu przeznaczenia [2] 

Table 1. Effects of ship’s delay to port of destination [2] 

Czas zawinięcia Skutki przyspieszenia Skutki opóźnienia 

Właściciel ładunku,  
odbiorca 

Możliwy brak miejsca w porcie 
(warunki bezpieczeństwa  
na trasie) 

Straty zapasów (paliwa).  
Koszty przestoju taboru, ludzi itp. 

Armator 
Nadmierne zużycie paliwa, wysoka 
emisja gazów CO2 

Oszczędność paliwa (statek  
wolniejszy). Niska emisja CO2 

2. OCENA STANU RYZYKA POGODOWEGO W PLANOWANIU 
NAWIGACJI OCEANICZNEJ 

W każdym planowaniu trasy oceanicznej należy brać pod uwagę możliwość 

zaistnienia zagrożeń zewnętrznych w zakresie bezpiecznego przebiegu podróży. 

Zwłaszcza na trasach oceanicznych istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia nie-

korzystnych zjawisk atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu statku. 
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Tabela 2. Stany zagrożenia pogodowego [2] 

Table 2. States of dangerous weather [2] 

Lp. Poziomy stanu zagrożeń Decyzje nawigacyjne 

1 Niebezpieczny (D) (Dangerous) Unikać wejścia do strefy zagrożenia 

2 Ostry (S) (Severe) Wybrać inną trasę lub zmniejszyć prędkość 

3 Ciężki (H) (Heavy) Ustalić bezpieczną prędkość i kurs 

 

Określenia zagrożenia pogodowego dokonuje się na każdym etapie trasy pla-

nowanej i realizowanej. Przed wyjściem w morze należy omówić i przygotować 

plan na ewentualne zagrożenia jak w punkcie 1 (D) i 2 (S) tabeli 2. Punkt 3 (H) 

dotyczy decyzji podejmowanych w morzu w trakcie rejsu. 

Decyzje kapitana co do stanu zagrożenia oparte są zwykle na dostępnych pro-

gnozach hydrometeorologicznych, dlatego też tak ważna w żegludze oceanicznej 

jest wiarygodność prognoz. Szczególnie dotyczy to rejonów działania cyklonów 

tropikalnych, wiadomo bowiem, że kierunki przemieszczania się cyklonów tropi-

kalnych i ich siła są trudne do przewidzenia. 

Poniżej przedstawiono algorytm procesu oceny ryzyka w żegludze morskiej. 

Taki program może być realizowany tylko poza statkiem. Wynika to z braku moż-

liwości uzyskania przez załogę statku wszystkich danych. 

Ocenę i zarządzanie ryzykiem w żegludze morskiej prezentuje rysunek 5 [5]. 

 

Zidentyfikuj ryzyko i jego efekty 

↓ 

Ustal istniejące kryteria. (Zidentyfikuj stosowane ustawowe kryteria) 

↓ 

Oceń niebezpieczeństwo i jego skutki 

↓ 

Udokumentuj zagrażające niebezpieczeństwo i jego ewentualne skutki  

oraz zastosuj właściwe wymagania 

↓ 

Ustal szczegółowy cel i kryteria wykonawcze 

↓ 

Zidentyfikuj i oceń ryzyko i środki ich zmniejszenia lub usunięcia 

↓ 

Zastosuj wybrane środki do zmniejszania ryzyka 

Rys. 5. Algorytm oceny ryzyka w żegludze morskiej [5] 

Fig. 5. Risk evaluation algorithm at sea 
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3. OCENA KOSZTÓW PRZEJŚCIA TRASY STATKU 

W programach oceny efektywności ekonomicznej eksploatacji statków używa 

się szeregu algorytmów. Są to jednak dość skomplikowane systemy matematyczne, 

dlatego do oceny całkowitego kosztu przejścia statku wprowadzono dość prosty 

sposób, oparty głównie na porównaniu czasu przejścia i prędkości statku na okre-

ślonych odcinkach trasy rejsu do ilości zużytego paliwa [3]. Obowiązujące aktual-

nie ceny paliwa i znajomość jego zużycia przy określonych obrotach i prędkości 

pozwalają łatwo określić tę zmienną część kosztów eksploatacji. 

Koszt j odcinka trasy może być wyznaczony z czasu pływania na drodze d  

i prędkości VS 

 tj = dj / (Vo – ΔVj ) (1) 

Całkowity zaś koszt przejścia statku można obliczyć wzorem (2), gdzie dana 

jest suma czasu pływania na odległości przebytej (do tego można wykorzystać 

wzór (2)). Zużycie paliwa określa wzór: 

 Kc = Σ (tj + dj ⋅ Fj) (2) 

gdzie: 

Kc  –  podstawa do obliczenia kosztów całkowitych pływania na trasie A–B, 

tj  –  czas na przebytym j odcinku trasy, 

dj  –  odległość pływania na j odcinku trasy, 

Vo  

–  prędkość na wodzie spokojnej, 

ΔVj –  wartość spadku prędkości na j odcinku trasy, 

Fj  –  dodatkowa wartość kosztów w wyniku wydłużenia drogi na j odcinku drogi, 

Kc  –  całkowity koszt przejścia na trasie A–B. 

Wzory (1) i (2) stanowią tylko założenia do budowy prostego programu do 

obliczania kosztów całkowitych zużycia paliwa na obranej trasie rejsu.  

Prędkość aktualną statku oblicza się wzorem: 

 Vs = Vo – ΔV (3) 

 ΔV = (7,745 Hf – 0,257 gHf ) (1,0 – 1,35 ⋅ 10
–6

 ⋅ D ⋅
 
Vo) (4) 

gdzie:  

Vs  –  aktualna prędkość statku na fali [w], 

ΔV  –  spadek prędkości od zakłóceń fal [w], 

Hf  –  wysokość fali [m], 

D  –  wyporność statku [t]. 

W równaniach (1), (2) i (3) znane są wszystkie parametry z przeprowadzanych 

pomiarów. 
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PODSUMOWANIE 

1.  Podstawowym elementem wyboru bezpiecznej trasy oceanicznej jest znajomość 

prognoz hydrometeorologicznych rejonu pływania. 

2.  Decyzja wyboru bezpiecznego wariantu trasy oceanicznej wiąże się z umiejęt-

nością przewidywania zmian parametrów hydrometeorologicznych. 

3.  Wybór kryteriów optymalnego planowania i realizacji nawigacji zależy od rejo-

nu pływania, przeznaczenia statku oraz warunków hydrometeorologicznych. 

4.  Podstawą pozytywnych efektów eksploatacyjnych statku jest ścisłe stosowanie 

kryteriów w procesie optymalizacji drogi statku. 
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SELECTED ALTERNATIVE ROUTES PASSAGE PLANNING  
IN OCEAN NAVIGATION 

Summary 

The paper deals with selected alternative routes in passage planning the Ocean Navigation.  

The evaluation of the navigation risks in the ocean navigation has been discussed.  

Finally the principle of calculation the total costs of fuel consumption of the voyage have been shown. 

Keywords: ocean navigation passage planning, risk assessment in ocean route selection. 

 


