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Wprowadzenie
Transport poprzez rosn¹cy poziom zanieczyszczeñ powietrza, wody i gleby, narastaj¹c¹
kongestiê oraz wp³yw na zmianê klimatu sta³ siê jednym z g³ównych sprawców zagro¿enia
rodowiska naturalnego. Zmniejszenie natê¿enia ruchu i niekorzystnego oddzia³ywania transportu drogowego na rodowisko oraz rozwój transportu intermodalnego, to g³ówne za³o¿enia programu Marco Polo II przyjêtego przez Parlament Europejski w ubieg³ym roku. Program promuje rozwój morskich autostrad, które przejm¹ czêæ transportu l¹dowego oraz
przyczyni¹ siê do zmniejszenia natê¿enia transportu drogowego przez racjonalizacjê procesów logistycznych i ³añcucha dostaw. Program jest wdra¿any w latach 20072013.
Prognozy rozwoju gospodarczego przewiduj¹, ¿e do 2015 r. w wyniku aktywizacji wymiany towarowej zwi¹zanej z rozszerzeniem UE nast¹pi wzrost potrzeb przewozowych o
oko³o jedn¹ trzeci¹. Jednym z g³ównych kierunków polityki transportowej krajów UE jest
zmniejszanie degradacyjnego wp³ywu transportu na rodowisko naturalne, które przejawia
siê we wspieraniu przyjaznych dla rodowiska ga³êzi i technologii przewozów, w tym transportu wodnego, ródl¹dowego. Osi¹gniêcie za³o¿onego celu wymaga pokonania obecnych
problemów oraz szerszego wsparcia rozwoju ¿eglugi ródl¹dowej. Wyrazem intensyfikacji
dzia³añ w tym kierunku jest przedstawiony przez Komisjê Europejsk¹ ds. Transportu w dniu
17.01.2006 r. Zintegrowany Europejski Program Dzia³añ na rzecz ¿eglugi ródl¹dowej (NAIADES), który skupia siê na piêciu obszarach strategicznych, w tym stworzeniu, koordynowaniu rozwoju i wdro¿eniu systemu RIS w Europie, w ramach tworzenia odpowiedniej
infrastruktury transportu wodnego, ródl¹dowego.(Stateczny, 2007)

50

Andrzej Stateczny

Wymagania i standardy miêdzynarodowe
Wed³ug Komisji Europejskiej, transport wodny, ródl¹dowy jest najczystsz¹ ekologicznie
ga³êzi¹ transportu l¹dowego, a nieco lepsze od niego wyniki posiada jedynie przybrze¿ny
transport morski. Polityka transportowa UE zapowiada renesans ¿eglugi ródl¹dowej i prognozuje, ¿e w najbli¿szym dwudziestoleciu transport wodny, ródl¹dowy odnotuje najwiêkszy wzrost wielkoci przewozów towarów w Europie. Wraz z transportem kolejowym oraz
morskim bliskiego zasiêgu, ¿egluga ródl¹dowa powinna przyczyniaæ siê do równowa¿enia
systemu transportowego, zgodnie z zaleceniami Bia³ej Ksiêgi Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r.  czas na decyzje. (White paper, 2001).
W celu ustalenia ogólnoeuropejskich ram dla wdro¿enia koncepcji RIS, zapewniaj¹cych
kompatybilnoæ i interoperacyjnoæ istniej¹cych i nowych systemów informacji rzecznych
na drogach wodnych, Parlament Europejski i Rada w dniu 07 wrzenia 2005 r. uchwali³y
Dyrektywê 2005/44/WE w sprawie zharmonizowanych us³ug informacji rzecznej (RIS) na
ródl¹dowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz.U. L255/122 z dnia 30.09.2005 r.).
Dyrektywa ustanawia warunki rozmieszczenia i korzystania z RIS we Wspólnocie dla wsparcia
transportu wodnego, ródl¹dowego, maj¹c na uwadze zwiêkszenie jego bezpieczeñstwa,
wydajnoci i poprawy oddzia³ywania na rodowisko naturalne oraz usprawnienia wspó³dzia³ania z innymi ga³êziami transportu. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa wprowadzono wymóg
opracowania wspólnych wymagañ i specyfikacji technicznych dla otwartego systemu informacyjnego oraz tworz¹cych go urz¹dzeñ, które powinny opieraæ siê na dorobku wypracowanym w tej dziedzinie przez takie miêdzynarodowe organizacje, jak: Miêdzynarodowe Stowarzyszenie ¯eglugowe (PIANC), Centraln¹ Komisjê ¯eglugi na Renie (CCNR) oraz Europejsk¹ Komisjê Gospodarcz¹ Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ).
Obowi¹zek wdro¿enia RIS obejmuje wszystkie ródl¹dowe drogi wodne o znaczeniu
miêdzynarodowym, które ³¹cz¹ siê z innymi drogami wodnymi o tym samym standardzie, tj.
pocz¹wszy od IV klasy drogi wodnej wg klasyfikacji EKG ONZ z 1992 r.
Dyrektywa RIS jest jedn¹ z najwa¿niejszych regulacji w zakresie ¿eglugi ródl¹dowej na
przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu lat. Gwarantuje zaawansowane us³ugi i funkcje informacyjne w transporcie wodnym ródl¹dowym, przyczyniaæ siê bêdzie do (Wo, 2007):
m wzrostu konkurencyjnoci bran¿y, przez m.in. lepsze zarz¹dzenie flot¹ oraz integrowanie ¿eglugi ródl¹dowej z intermodalnymi ³añcuchami dostaw,
m optymalnego wykorzystania infrastruktury, przez m.in. efektywniejsze wykorzystanie terminali, sprawniejsz¹ obs³ugê luz, mostów zwodzonych itp.,
m poprawy bezpieczeñstwa, przez m.in. koordynacjê ruchu statków oraz przekazywanie informacji maj¹cych wp³yw na taktyczne i strategiczne decyzje nawigacyjne,
m poprawy ochrony rodowiska naturalnego, przez m.in. mo¿liwoæ monitorowania
transportu ³adunków niebezpiecznych oraz przez przejmowanie przez bardziej przyjazn¹ dla rodowiska ¿eglugê ródl¹dow¹, czêci ³adunków przewozowych transportem samochodowym.
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Rzeczny system informacyjny w Polsce
W wyniku wieloletnich zaniedbañ utrzymaniowych i inwestycyjnych, które by³y nastêpstwem braku odpowiedniej polityki rozwoju transportu wodnego ródl¹dowego, krajowa
sieæ dróg wodnych nie tworzy jednolitego systemu komunikacyjnego, lecz zbiór odrêbnych
i ró¿nych jakociowo szlaków ¿eglugowych. W oparciu o podstawowe wskaniki klasyfikacyjne, ródl¹dowych dróg wodnych o znaczeniu miêdzynarodowym, odpowiadaj¹cym parametrom klasy IV i wy¿szej jest zaledwie 5,5% ich ca³kowitej d³ugoci. Pozosta³e drogi
wodne posiadaj¹ znaczenie regionalne (Wo, 2007).
Sporód polskich ródl¹dowych dróg wodnych, obowi¹zkowi wdro¿enia dyrektywy RIS
podlega czêæ dolnego odcinka rzeki Odry od miejscowoci Ognica do Szczecina (rys. 1),
wraz z Odr¹ Wschodni¹, Odr¹ Zachodni¹, jeziorem D¹bie oraz pozosta³ymi drogami szczeciñskiego wêz³a wodnego, które posiadaj¹ parametry o znaczeniu miêdzynarodowym i ³¹cz¹
siê wzajemnie ze sob¹.
W przygotowywanej nowelizacji Ustawy o ¿egludze ródl¹dowej  definiuje siê zakres
objêty RIS obejmuj¹cy ³¹cznie 97,3 km dróg wodnych w Polsce:
m jezioro D¹bie do granicy z morskimi wodami wewnêtrznymi  9,5 km,
m rzeka Odra od miejscowoci Ognica do Przekopu Klucz-Ustowo i dalej jako rzeka
Regalica do jeziora D¹bie  44,6 km,
m rzeka Odra Zachodnia
 od jazu w miejscowoci Widuchowa (704,1 km Odry) do granicy z morskimi
wodami wewnêtrznymi wraz z bocznymi odga³êzieniami  33,6 km,
 Przekop Klucz-Ustowo ³¹cz¹cy rzekê Odrê Wschodni¹ z rzek¹ Odr¹ Zachodni¹ 
2,7 km.
m rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi
wodami wewnêtrznymi  6,9 km.
Odcinek ten zostanie wyd³u¿ony i obejmowaæ bêdzie ca³¹ doln¹ Odrê od Kostrzyna (po³¹czenie Odry z drog¹ wodn¹ Wis³aOdra) do Szczecina, po zakoñczeniu planowanych w
2016 r. zamierzeñ modernizacyjnych zabudowy hydrotechnicznej, realizowanych w ramach
Programu dla Odry 2006 (Ustawa, 2006). Po realizacji zamierzeñ inwestycyjnych w ramach
Federalnego planu rozbudowy niemieckich dróg wodnych, system RIS obejmie tak¿e obowi¹zkowo niemieckie kana³y ¿eglugowe, ³¹cz¹ce rzekê Odrê z Berlinem oraz pozosta³¹ zachodnioeuropejsk¹ sieci¹ dróg wodnych.
W ramach realizacji projektu zaproponowany zostanie system RIS dla dolnego odcinka
Odry, uwzglêdniaj¹cy wytyczne techniczne w zakresie planowania i wdro¿enia us³ug RIS, a
tak¿e specyfikacje techniczne, w szczególnoci w takich dziedzinach jak (Stateczny, 2007):
m system obrazowania map elektronicznych i informacji w ¿egludze ródl¹dowej (Inland ECDIS),
m elektroniczne raportowanie statków,
m komunikaty dla kierowników statków,
m system kontroli ruchu statków.
Podstawowym elementem rzecznego systemu informacyjnego s¹ mapy elektroniczne
zgodne ze standardem miêdzynarodowym. W 2001 roku, zosta³ przyjêty standard dla Inland
ECDIS (Electronic Chart Display and Information System for Inland Navigation). Jedna
czêæ tego standardu definiuje rozszerzenia standardu ECDIS dla wód morskich i przybrze¿nych, które uwzglêdniono w specjalnych wymaganiach dla map elektronicznych dla ¿eglugi
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ródl¹dowej. Jakkolwiek standard Inland ECDIS ustalony zosta³ ca³kiem niedawno, wiele
oficjalnych map jest ju¿ dostêpnych. Komercyjne oficjalne mapy dostêpne s¹ miêdzy innymi
na rzeki Ren i Dunaj (Stateczny, 2004).
Jedn¹ z g³ównych ró¿nic pomiêdzy standardem ECDIS i Inland ECDIS jest koniecznoæ
prezentowania obrazu radarowego i danych mapowych na wspólnym wskaniku. Poniewa¿
ruch jednostek w ¿egludze ródl¹dowej jest zdecydowanie wiêkszy, prowadzenie obserwacji
radarowej jest spraw¹ priorytetow¹. W celu zapobie¿enia konsekwencji ci¹g³ego przenoszenia uwagi oficera wachtowego pomiêdzy dwoma wskanikami, wprowadzono koniecznoæ
na³o¿enia obrazu radarowego na mapê. System musi byæ zdolny do prezentacji obrazów w
zobrazowaniu wzglêdnym i orientacji wed³ug kursu jednostki. Prezentowane obrazy (mapa i
radar) musz¹ zawsze byæ zgodne co do zakresu, pozycji i orientacji. W celu podwy¿szenia
niezawodnoci systemu standard rekomenduje wykorzystanie sensorów do prowadzenia
nawigacji porównawczej w oparciu o posiadane dane mapowe. Nak³adanie obrazu radarowego wymagane jest w wariancie nawigacyjnym. Dodatkowo standard definiuje informacyjny wariant pracy, gdzie mo¿liwe jest na przyk³ad planowanie podró¿y. Inna ró¿nica standardów dotyczy informacji o g³êbokoci. W nawigacji na akwenach ograniczonych w³aciwa informacja o g³êbokoci ma bardzo silny wp³yw na bezpieczeñstwo ¿eglugi. Informacja
ta powinna byæ dok³adna i aktualna, jak równie¿ aktualny poziom wody powinien byæ brany
pod uwagê w kalkulacji zapasu wody pod stêpk¹. System ECDIS przeznaczony dla ¿eglugi
przybrze¿nej i pe³nomorskiej mo¿e równie¿ byæ wykorzystywany w ¿egludze ródl¹dowej,
poniewa¿ dane s¹ opracowywane zgodnie ze standardami S-57 i S-52. Jakkolwiek nale¿y
pamiêtaæ o wspomnianych wczeniej ró¿nicach i zapewniæ prawid³ow¹ prezentacjê obrazu
radarowego i informacji o g³êbokoci. Z drugiej strony system Inland ECDIS mo¿e byæ
wykorzystywany w ¿egludze pe³nomorskiej i prezentowaæ komórki ECDIS bez jakichkolwiek niedostatków (Stateczny, 2006).
Jednym z najpowa¿niejszych wyzwañ budowy RIS Dolnej Odry jest opracowanie komórek elektronicznym map nawigacyjnych zgodnych ze standardem Inland ECDIS na ca³e
akwatorium objête zakresem dzia³ania systemu. Brak map nawigacyjnych jest podstawow¹
przeszkod¹ rozwoju ¿eglugi ródl¹dowej w Polsce. Morskie mapy elektroniczne zgodne ze
standardami miêdzynarodowymi produkowane przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej obejmuj¹ polskie wody morskie. Mapy te koñcz¹ siê na Trasie Zamkowej w Szczecinie (rys. 2). Dalej dostêpne s¹ niestandardowe mapy analogowe opracowane dla turystów i
¿eglarzy nie spe³niaj¹ce wymagañ miêdzynarodowych.
W ramach budowy polskiego systemu RIS nale¿y wykonaæ pomiary batymetryczne niezbêdne w procesie budowy elektronicznych map. W rozpatrywanym akwatorium wystêpuj¹
niewielkie g³êbokoci w przedziale 2,54 metry.
G³êbokoci tranzytowe w obszarze projektowanego RIS s¹ nastêpuj¹ce (Stateczny i Trojanowski, 2007):
m jezioro D¹bie (tor g³ówny)  2,5 m,
m rzeka Odra od Ognicy do Przekopu Klucz-Ustowo i dalej rzeka Regalica do jeziora D¹bie
 3,54,0 m,
m rzeka Odra Zachodnia
 od jazu w Widuchowej do granicy z morskimi wodami wewnêtrznymi  3,84,0 m,
 Przekop Klucz-Ustowo  2,5 m,
m rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnêtrznymi  4 m.
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Przy tak ma³ych g³êbokociach stosowanie sondy wielowi¹zkowej do pomiarów batymetrycznych jest ekonomicznie nieuzasadnione. Alternatywnym rozwi¹zaniem mo¿e byæ stosowanie sondy pionowej, ale przy równoleg³ym wykorzystaniu wielu przetworników. Jest to
nowatorska technologia pomiarowa niestosowana dotychczas w Polsce. W akwatorium Dolnej
Odry nale¿y wykonaæ pomiary batymetryczne na odcinku oko³o 100 km. Pomiary nale¿y
wykonaæ na drodze wodnej redniej szerokoci oko³o 200 m i redniej g³êbokoci oko³o 3,5
m. Planowane jest wykonanie kampanii pomiarowej z zastosowaniem systemu wieloprzetwornikowego  8 przetwornikami jednoczenie rozstawionymi co 2,5 m, przez co uzyskuje
siê 15-metrowy pas przesondowania (przy 2,5 m przes³onie). Dodatkowo nale¿y wykonaæ
profile poprzeczne sond¹ pionow¹, co oko³o 100 m. (Stateczny, Trojanowski, 2007)
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ze wzglêdu na znaczne, dynamiczne w czasie zmiany g³êbokoci
nale¿y prowadziæ regularny monitoring sytuacji batymetrycznej w akwatorium objêtym zasiêgiem dzia³ania RIS. Do tego celu doskonale bêd¹ nadawaæ siê automatyczne wodowskazy
umieszczone na poszczególnych odcinkach Odry.
Osobnym bardzo wa¿nym problemem jest monitoring stanu wody w poszczególnych
odcinkach drogi wodnej i transmisja tych danych do poszczególnych uczestników ruchu z
zachowaniem odpowiedniej selekcji informacji dopasowanej do bie¿¹cej pozycji statku.
Kolejnym problemem jest wykonanie pomiarów geodezyjnych linii brzegowej koryta drogi wodnej.
Pomiary hydrograficzne powinien wykonaæ i opracowaæ hydrograf z uprawnieniami zawodowymi hydrografa morskiego kategorii A. Akademia Morska w Szczecinie buduje jednostkê hydrograficzn¹ zdoln¹ do wykonywania pomiarów z zastosowaniem obu systemów
pomiarowych. AM w Szczecinie. Dysponuje równie¿ odpowiednio wykwalifikowan¹ kadr¹
hydrograficzn¹. Jednostka hydrograficzna przystosowana zostanie do pomiarów wieloprzetwornikowych. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej wyrazi³o swoje zainteresowanie
wspó³prac¹ z Akademi¹ Morska w Szczecinie, w zakresie tworzenia komórek map elektronicznych na wody ródl¹dowe.
Ca³oæ akwenu powinna zostaæ przeszukana sonarem. Celowe jest wykonanie pomiarów
zarówno holowanym sonarem bocznym, jak i sonarem opuszczanym.

Podsumowanie
Z uwagi na specyficzne cechy ¿eglugi ródl¹dowej, takie jak: bezpieczeñstwo, niska energoch³onnoæ i pracoch³onnoæ oraz du¿a nonoæ i ³adownoæ rodków transportu, Komisja
Europejska d¹¿y do wiêkszego wykorzystania transportu wodnego, ródl¹dowego jako alternatywnej formy przewozów oraz uczynienia z niego kluczowego rodzaju transportu w
europejskim intermodalnym systemie transportowym.
Budowa systemu RIS dolnej Odry stwarza szansê rozwoju regionalnego przez o¿ywienie
zaniedbanego transportu ródl¹dowego, w tym szczególnie na drodze wodnej Ba³tykBerlin
i Ba³tykpo³udnie Polski. Rozwin¹ siê us³ugi towarzysz¹ce oraz ¿egluga przyjemnociowa i
turystyka. Powinno siê to przyczyniæ do rozwoju i konkurencyjnoci polskich przedsiêbiorstw przez powstanie nowych lub skuteczne wykorzystanie opracowanej technologii przez
istniej¹ce firmy.
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Summary
According to EU directive River Information System should be obligatory installed for about 100
kilometers inland waters section in Poland. Currently, navigation on the mentioned section is conducted only at daytime and at a low level of safety, mainly due to the lack of the official navigational charts.
Aspects of River Information System construction for lower Odra River consistent with international
requirements are presented in the paper.
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Rys. 1. Dolny odcinek Odry wraz z kana³ami ³¹cz¹cymi go z europejsk¹ sieci¹ dróg wodnych
(Wo, 2007)
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Rys.2. Obszar graniczny wód morskich i ródl¹dowych.

