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PRAKTYCZNA  OCENA  STATECZNOŚCI  
W  EKSPLOATACJI  A  BEZPIECZEŃSTWO  STATKU 

Kryteria stateczności opracowane przez Międzynarodową Organizacje Morską oraz towarzy-
stwa klasyfikacyjne statków mają zapewnić ich bezpieczną eksploatację na morzu. Stanowią one 
podstawę oceny bezpieczeństwa statku. Jednakże ze względu na zmienny charakter środowiska mor-
skiego kompleksowa ocena bezpieczeństwa należy do kapitana jednostki. Wartości kryteriów statecz-
nościowych zostały wypracowane na podstawie wieloletnich badań zachowań statków oraz analizy 
zaistniałych wypadków. Szybkie zmiany w strukturze przewożonych ładunków wywołują zmiany adap-
tacyjne konstrukcji statków, co w konsekwencji powoduje „niedostosowanie” statków do przyjętych 
zasad oceny stateczności. Innym aspektem praktycznego stosowania się do kryteriów stateczności jest 
subiektywny odbiór kryteriów oraz odniesienie ich do bezpieczeństwa statku. W artykule przestawiono 
sposób oceny bezpieczeństwa statku z uwzględnieniem zarówno kryteriów statecznościowych, jak  
i praktycznej eksploatacji statków. 

WPROWADZENIE 

Statek morski jest narażony na niebezpieczeństwo utraty stateczności w całym 
okresie eksploatacji. Wiąże się to z dużą zmiennością ładunków, jak również zmie-
niającymi się warunkami zewnętrznymi. Priorytety ekonomiczne wymuszają 
wzrost szybkości transferu ładunków, co powoduje zmiany konstrukcyjne jedno-
stek, tak by przebywać jak najkrócej w porcie oraz przemieszczać się z jak naj-
większą prędkością. 

Historycznie większość decyzji w zakresie rozmieszczenia ładunku i sposobu 
żeglugi należała do kapitana statku. Zwiększenie ilości oraz różnorodności ładun-
ków przewożonych w ostatnim ćwierćwieczu spowodowało, że pole decyzyjne 
zostało przesunięte w kierunku wyspecjalizowanych firm na lądzie. Rola załogi 
sprowadza się jedynie do akceptacji lub weryfikacji założeń ładunkowych. Jedno-
cześnie duża ilość pozycji ładunkowych, jak ma to miejsce w odniesieniu do kon-
tenerowców, sprawia, że praktycznie niemożliwa staje się pełna kontrola przyjmo-
wanego ładunku. Pomimo to odpowiedzialność za bezpieczeństwo statku, również 
statecznościowe, spoczywa całkowicie na załodze statku. Powstaje więc sytuacja, 
w której osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo statku nie mogą go zweryfiko-
wać przed wyjściem w morze. 
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Jednocześnie należy zaznaczyć, że liczba rozpoznanych i opisanych wypad-
ków statecznościowych jest zbyt mała, by przeprowadzić rzeczywistą analizę staty-
styczną. W przypadkach przewrócenia statku w morzu częstokroć osoby odpowie-
dzialne niestety tracą życie, więc pełna analiza przyczyn wypadku staje się 
niemożliwa. 

Wymienione czynniki powodują, że czysto formalne stosowanie się do kry-
teriów statecznościowych bez interpretacji zachowań statku prowadzi do awarii,  
a w ekstremalnej sytuacji do zatonięcia statku. 

Współcześnie obowiązujące przepisy statecznościowe opierają na Kodeksie 
stateczności ISC’2008 (Intact Stability Code) [4]. W 2010 roku Kodeks został 
przyjęty jako obowiązujący dla wszystkich statków morskich. 

ISC poddaje teoretycznemu sprawdzeniu kilka zagrożeń wynikających z natu-
ry poruszania się statku na morzu. Trzy podstawowe kryteria weryfikują parametry 
ramion prostujących (GZ) w odniesieniu do zjawisk statycznych, takich jak: mini-
malna wartość wysokości metacentrycznej (GMmin), wartości ramion prostujących 
oraz kątów, przy których występują. 

Trzy kolejne kryteria weryfikują możliwość gromadzenia energii przez statek 
w czasie kołysania w morzu, w zakresie kątów do 40°. W kryterium pogodowym 
sprawdzana jest sytuacja negatywnego nałożenia się kołysania statku oraz statycz-
nego i dynamicznego uderzenia wiatru. 

Zakłada się, że statek spełniający kryteria stateczności powinien przetrwać  
w czasie rejsu nawet w trudnych warunkach pogodowych. To założenie może być 
prawdziwe tylko w sytuacji, gdy informacja o stanie statku jest dokładna, załoga 
statku postępuje zgodnie z zasadami przyjętymi jako prawidłowe, a warunki pogo-
dowe nie przekraczają wartości przyjętych w przepisach ISC.  

Dodatkowym elementem kryteriów statecznościowych wymaganych przez 
kodeks jest konieczność analizy zachowania statku w czasie sztormu oraz przed-
stawienie metod redukcji zjawisk niebezpiecznych dla stateczności statku, takich 
jak: kołysanie parametryczne, surf-riding, broaching, rezonans kołysań bocznych. 

1. BEZPIECZEŃSTWO STATECZNOŚCIOWE STATKU 

Bezpieczeństwo statecznościowe statku oznacza stan statku, w którym wpływ 
środowiska oraz działanie lub zaniechanie działań załogi nie stwarzają zagrożeń 
statecznościowych. Zagrożenie statecznościowe jest to sytuacja prowadząca do 
wystąpienia jednego ze zdarzeń: nadmiernego przechyłu, nadmiernego przegłębie-
nia, nadmiernego kołysania, przesunięcia ładunku lub jego uszkodzenia.  

Bezpieczeństwo statku zależy zasadniczo od czterech grup czynników:  
• konstrukcji statku i kształtu kadłuba, 
• przewożonego ładunku, 
• załogi statku, 
• środowiska morskiego. 
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Ze względu na fazy operacji statkiem analizę bezpieczeństwa statecznościo-
wego można przeprowadzić w dwóch etapach. Pierwszy to operacje portowe, drugi 
to pobyt na morzu. Obowiązujące kryteria stateczności obejmują głównie pobyt 
statku w morzu. Jedynym wyjątkiem są tankowce, których dotyczą przepisy sta-
teczności wynikające z konwencji MARPOL’78. Definiują one minimalną wyso-
kość metacentryczną statku podczas operacji ładunkowych [6]. 

Wypadki statecznościowe stanowią jedynie około 3% wszystkich wypadków, 
w których uczestniczą statki, jednakże stanowią aż 45% wypadków prowadzących 
do utraty statku. 

Zmiany strukturalne w handlu światowym wywołały zmiany ładunków prze-
wożonych drogą morską. W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost przewozów 
kontenerowych. Powoduje to, że ładunek jest trudny do weryfikacji w odniesieniu 
do bezpieczeństwa statku, zawartość ani masa kontenera nie są dokładnie znane lub 
są świadomie fałszowane. Według ostatnich danych dotyczących przewozu ładun-
ków niebezpiecznych ok. 35% z nich jest nieprawidłowo separowanych na stat-
kach. Drugim ważnym problemem pozostaje mocowanie ładunku. Rutyna oraz 
błędne informacje na temat sił oddziaływających na statek prowadzą do poważ-
nych awarii statku. 

 

Konstrukcja Ładunek

Załoga Środowisko

Bezpieczeństwo
statku

 
Rys. 1. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo statku 

 
Załoga statku decyduje w sposób bezpośredni o jego bezpiecznej eksploatacji. 

Błędne działania załogi kończą się niejednokrotnie utratą statku. Z przeprowadzo-
nych analiz statystycznych wynika, że błąd ludzki jest przyczyną około 80% awarii 
statków. 

Środowisko morskie jest najmniej przewidywalnym czynnikiem decydującym 
o bezpieczeństwie. Prognozowanie sztormów napotyka współcześnie duże proble-
my. Należy się więc liczyć, że statek znajdzie się w sztormie o nieprzewidywal-
nych parametrach. Drugim aspektem korelacji pomiędzy środowiskiem i zachowa-
niem statku jest brak informacji lub nieumiejętność jej interpretacji na temat 
stateczności statku w sztormie. Niejednokrotnie błędne podejmowane decyzje do-
tyczące sztormowania doprowadzają do utraty statku. 
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 Złożenie się negatywnych czynników pochodzących z każdej grupy może 
doprowadzić do awarii statku lub jego utraty. Skutkiem awarii statecznościowej 
może być przechył statku spowodowany utratą stateczności lub niesymetrycznym 
rozkładem mas oraz przewrócenie statku. 

2. STATECZNOŚĆ STATKU W EKSPLOATACJI 

Kryteria stateczności obowiązujące statki są przepisami stworzonymi na po-
trzeby ubezpieczenia statku i załogi. Stosowanie się do nich zależy od załogi stat-
ku, świadomości zagrożeń i wybieranych rozwiązań. Każdy statek przed rozpoczę-
ciem podróży musi udokumentować spełnienie wymagań statecznościowych, jak 
również wytrzymałościowych. Obliczenia stateczności i wytrzymałości są realizo-
wane zasadniczo przez programy statecznościowe. Programy używane do oceny 
stateczności dzieli się na trzy grupy: 
• programy oceniające stateczność w sposób teoretyczny, na podstawie danych 

wprowadzonych przez operatora, 
• programy oceniające stateczność w sposób doświadczalny, na podstawie próby 

przechyłów lub kołysań statku, 
• programy analizujące stateczność statku i wspomagające decyzję kapitana, 

szczególnie w ciężkich warunkach pogodowych. 
Oprogramowanie pierwszej kategorii (SCS) pozwala na szybką analizę otrzy-

mywanych parametrów stateczności przy założeniu poprawności wprowadzania 
danych przez operatora. Niestety, ten rodzaj oprogramowania skutkuje otrzyma-
niem fałszywych rezultatów przy braku weryfikacji danych. Dodatkowym czynni-
kiem decydującym o spadku wiarygodności wyników jest wprowadzanie danych  
w biurach planerskich. Zakłada się, że błędy, które powstały, zostaną zweryfiko-
wane przez załogę. Jednakże załoga statku niejednokrotnie nie ma czasu ani moż-
liwości weryfikacji danych. 

Druga kategoria oprogramowania (ISTS) pozwala na otrzymywanie rzeczywi-
stych i aktualnych parametrów stateczności statku. Systemy te wykorzystują czuj-
niki pomiarowe umieszczone w zbiornikach do oceny ilości balastów i zapasów, 
jak również zanurzeń statku. Do oceny stateczności służy próba przechyłów wyko-
nywana automatycznie przez system lub pomiary kołysań w morzu. Przy założeniu 
poprawności działania urządzeń pomiarowych uzyskiwane rezultaty przedstawiają 
dużą dokładność i wiarygodność oceny stateczności [5]. 

Trzecia kategoria oprogramowania (HWSS) daje największe możliwości oce-
ny rzeczywistej stateczności podczas ruchu w morzu. Analiza stateczności w tych 
programach wychodzi poza wymagania objęte standardowymi kryteriami ISC. 
Rozwinięciem tego typu systemów są systemy predykcji zagrożeń statecznościo-
wych oparte na pomiarach ruchów statku w czasie rejsu. Zastosowanie tego rodza-
ju systemów pozwala na uniknięcie wielu niebezpieczeństw związanych ze sta-
tecznością statku na fali. 
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Na potrzeby analizy stateczności statku w trakcie eksploatacji podzielono sta-
ny statecznościowe statku na grupy ze względu na możliwości ich identyfikacji. 
Warunki morskie, tzn. kołysania statku w morzu, znacznie ograniczają poprawną 
identyfikację, dlatego też przyjęto podział oparty na stateczności statycznej, umoż-
liwiającej identyfikację w porcie. 

W celu identyfikacji stanu bezpieczeństwa statecznościowego statku wprowa-
dzono podział na następujące stany bezpiecznościowe: 
• S1 – stateczność pozytywna, przepisy ISC są spełnione, 
• S2 – stateczność pozytywna, przepisy ISC nie są spełnione, 
• S3 – stateczność negatywna, statek ma ujemne ramiona prostujące w określo-

nym zakresie, występują też dodatnie ramiona prostujące lub momenty przechy-
lające, które wywołują przechył statku, statek się nie przewraca,  

• S4 – stateczność negatywna, statek ma ujemne ramiona prostujące lub występu-
ją momenty przechylające prowadzące do przewrócenia statku. 
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Rys. 2. Stany stateczności statku w eksploatacji 

 
Stan S1 jest stanem akceptowanym zgodnie z przepisami ISC. Ten stan powi-

nien być podstawowym i jedynym możliwym w czasie eksploatacji statku. Jednak-
że dążenie osób eksploatujących statek wymusza ładowanie statku na granicy 
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przepisów. W sytuacji niepełnej informacji o ładunku lub świadomym przekłama-
niu (np. masy ładunku) może być on nierozpoznanym stanem S2. Terror zysku 
oraz świadome działanie załogi statku w interesie armatora może być przyczyną 
przejścia do stanu S2. Faktyczne parametry stanu są kamuflowane w postaci nie-
prawdziwych obliczeń. 
 Stan S2 jest w warunkach portowych trudny do identyfikacji. Statek nie ma prze-
chyłu oraz występują dodatnie ramiona prostujące. Jedynym sposobem identyfikacji 
tego stanu jest przeprowadzenie próby przechyłów. Ze względu na ciągłość operacji 
ładunkowych może być to trudne w realizacji. Identyfikacja stanu S2 w porcie jest 
możliwa dopiero po zakończonych operacjach ładunkowych. Natomiast identyfikacja 
tego stanu w warunkach podróży morskiej jest możliwa, jednakże niewielkie wielko-
ści parametrów stateczności automatycznie utrudniają dokładną analizę kołysań  
statku. 

S1

S2

S3

S4

Rozmieszcznie ładunku
Balastowanie statku Środowisko

Awaria
Brak informacji

Brak wiedzy

 
Rys. 3. Stany statecznościowe statku w czasie eksploatacji 

 
Przejście ze stanu S2 do S3 następuje w przypadku awarii lub błędów działa-

nia (świadomego lub nieświadomego) załogi. Stan S3 jest łatwy do identyfikacji  
w warunkach portowych. Występuje stały przechył, wymuszenia momentów prze-
chylających  powodują znaczne wzrosty wartości kątów przechyłu. W warunkach 
morskich stan ten może być częściowo ukryty (oblodzenie statku z jednej burty 
przy stale wiejącym wietrze – zredukowany przechył, stały przechył od silnego 
wiatru wiejącego z jednej burty). Jednakże kołysania statku (nieregularność) oraz 
kąty przechyłu (wymuszenia od fal i porywów wiatru powodują znaczne kołysania) 
pozwalają na względnie szybką identyfikację stanu przez doświadczoną załogę. 

Przykładem stanu S3 jest uzyskanie nadmiernego przechyłu statku m/v „West-
wood Rainier”, który przechylił się i oparł o nabrzeże oraz suwnice w porcie  
Seattle (26.10.2002). Przyczyną przechyłu było wadliwe działanie oprogramowa-
nia systemu anti-heeling. 
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Rys. 4. m/v „Westwood Rainier”, Seatle [12] 

 Względnie bezpieczny stan S3 w warunkach portowych może przejść w stan 
S4, gdy statek znajdzie się na morzu. Wzrost siły wiatru i stanu morza może do-
prowadzić do nadmiernych kołysań i awarii statku. Częstokroć kończy się to jego 
przewróceniem. 
 Przykładem bezpośredniego przejścia ze stanu S1 do S4 jest upłynnienie kon-
centratów rudy i przesunięcie się ładunku w trakcie jednego zakołysania statku. 
Natomiast przykładem świadomego narażania statku przez załogę na przejście ze 
stanu S1 do S3 lub S4 jest nieodpowiednie mocowanie ładunku lub całkowite jego 
zaniechanie. 

Stan S1 jest uznawany według przepisów za bezpieczny statecznościowo, jak-
kolwiek w czasie rejsu mogą wystąpić zjawiska niebezpieczne, które prowadzą do 
utraty stateczności. W sytuacji niewystępowania zagrożeń statecznościowych stan 
S2 może być interpretowany przez załogę statku jako stan bezpieczeństwa statecz-
nościowego, podobnie jak stan S1. Niejednokrotnie na statkach pływających  
w rejonach, gdzie rzadko występują sztormy, obowiązujące przepisy są traktowane 
jako zbyt rygorystyczne i świadomie są łamane. Innym przypadkiem umiejscawia-
jącym statek w stanie S2 jest wymiana wód balastowych. Konieczność ich wymia-
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ny w znacznej odległości od lądu zmusza załogi statku do podejmowania ryzy-
kownych decyzji, by nie opóźniać ruchu statku. Wypadkiem charakteryzującym  
tę sytuację jest uzyskanie stałego przechyłu (85°) na prawą burtę przez statek  
m/v „Couguar Ace” w czasie rejsu na północnym Pacyfiku (23.07.2006). 

 

Rys. 5. m/v „Couguar Ace”, krzywa ramion prostujących [8] 

 Innym przykładem akceptacji znajdowania się statku w stanie S2 jest wypadek 
statku AHTS „Bourbon Dolphin” na Morzu Północnym (12.04.2007). Załoga stat-
ku wykonywała pracę ustawiania kotwic z pełną świadomością przekroczenia do-
puszczalnych wartości obciążeń holu. Skutkowało to natychmiastowym znalezie-
niem się w stanie S4, czyli przewróceniem statku. 

          
Rys. 6. AHTS „Bourbon Dolphin” [11] 

 W celu określenia całego spektrum bezpieczeństwa statecznościowego powin-
no się przeprowadzić analizę przebywania statku w przedstawionych stanach.  
Stany S1 i S2 mogą być tylko zidentyfikowane przez załogę statku, natomiast stan 
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S3 i S4 – na podstawie analiz powypadkowych. Do precyzyjnego scharakteryzo-
wania stanów bezpiecznościowych konieczne jest uwypuklenie czynników generu-
jących zagrożenie: 
• akwenu żeglugi, 
• warunków hydrometeorologicznych, 
• typu statku, 
• charakteru żeglugi, 
• rodzaju ładunku, 
• wyszkolenia załogi. 

Zebranie i stworzenie odpowiedniej bazy danych może być bardzo utrudnione 
ze względu na niechęć lub zakaz przekazywania informacji przez załogi statku. 

WNIOSKI 

Załoga statku jest poddawana wielokierunkowym naciskom. Z jednej strony 
są to wymagania przewoźników, z drugiej natomiast własne bezpieczeństwo.  
Dochodzi do tego jeszcze stres wywołany eksploatacją statku oraz oddziaływanie 
środowiska morskiego.  

Próby zadowolenia przewoźników prowadzą do przekraczania zasad bez-
piecznej eksploatacji statku. Przyczynami niestosowania się załóg statków do prze-
pisów statecznościowych mogą być następujące sytuacje: 
1. Przepisy statecznościowe opisują zdarzenia rzadkie, więc niespotykane przez 

większość załóg. 
2. Statki załadowane w sposób niezgodny z przepisami nie miały wypadków  

w morzu. 
3. Statki załadowane zgodnie z przepisami miały wypadki statecznościowe i wy-

trzymałościowe. 
Przedstawione powyżej uwagi mogą być przyczyną niezbyt rygorystycznego 

stosowania się do przepisów statecznościowych. Niejednokrotnie można spotkać 
się z opinią, że niewielkie przekroczenie granic na pewno nie spowoduje wypadku. 
Przekraczanie przepisów statecznościowych może odbywać się świadomie lub bez 
tej świadomości. Wiąże się to bezpośrednio z posiadaną wiedzą oraz doświadcze-
niem załogi.  

Dobre przygotowanie merytoryczne załogi statku pozwala na zmniejszenie 
prawdopodobieństwa pojawienia się błędu prowadzącego do awarii statecznościo-
wych, jak również zmniejsza poziom akceptacji przekraczania przepisów statecz-
nościowych. 

Do przeprowadzenia rzeczywistej oceny bezpieczeństwa statku konieczne jest 
szczegółowa analiza ryzyka zdarzeń niebezpiecznych, w tym również działań zało-
gi, i określenie granic ryzyka akceptowalnego. 
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VESSEL IN OPERATION STABILITY ASSESMENT AND SAFETY IMPACT 

Summary 

The stability criteria assure the safety of ship operation at sea. The criteria prepared by IMO 
and the rules of the Classification Societies are the base for the estimation of the ship safety.  
However, because of the various conditions of sea environment, the complex estimation of the vessel 
safety belongs to the ship master. The stability criteria limits are worked out on the basis of many 
years’ research and statistical analysis of accidents. Although, the obtained knowledge is helpful for 
the safety enhancement, the stability accidents are of very different origin. The paper present the 
estimation methods of ship stability based on the stability rules and operational experience. The 
paper also contains the analysis of ship stability according to the different loading conditions met 
during the ship life. 

 
 


