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Krzysztof PLESKACZ 

OCENA DOPUSZCZALNYCH ROZBIEŻNOŚCI KURSÓW RZECZYWISTYCH 

OTRZYMANYCH Z ŻYROKOMPASU I KOMPASU MAGNETYCZNEGO, JAKO 

NOWE SPOJRZENIE NA KRYTERIUM BEZPIECZEŃSTWA NAWIGACJI 

 

Artykuł zawiera analizę wymagań oraz wyników badań odnoszących się do ich przestrzegania w odniesieniu do wskaźni-

ków kursu stosowanych na morskich statkach handlowych. 

Autor prezentuje i uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w przepisach i praktyce, jako czynnika uaktualniającego 

stan rzeczywisty oraz mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo nawigacji. 

 

WSTĘP 

Najważniejszym zadaniem stawianym przed nawigatorem jest 
określenie i realizacja drogi statku pomiędzy portami. Zadanie to 
musi spełniać dwa podstawowe kryteria, którymi są: kryterium bez-
pieczeństwa i czasu. Głównie od nich zależą ekonomiczne wskaźni-
ki eksploatacji statku. Środowisko morskie jest bardzo dynamiczne. 
Obiekt znajdujący się w środowisku morskim jest nieustannie pod-
dawany działaniu zmiennych sił, które determinują jego położenie w 
przestrzeni. Efektywność rozwiązania tego zagadnienia zależy 
przede wszystkim od dokładności i niezawodności informacji wej-
ściowych, które stanowią podstawę do podejmowania dalszych 
decyzji.  

Początek XXI wieku, to okres szybkiego, wręcz rewolucyjnego 
rozwoju urządzeń nawigacyjnych, które wchodzą także w szeroko 
rozumiane systemy sterowania. Jednak autor twierdzi, że mimo 
postępu technologicznego, kompas nadal pozostaje najważniej-
szym elementem wyposażenia nawigacyjnego statkowego. To 
kompas jest wykorzystywany do utrzymania statku na zadanym 
kursie w szczególnie trudnych warunkach.  

Wprowadzenie koncepcji „mostka zintegrowanego”, wdrażanie 
systemów ARPA, ECDIS, AIS, VTS oraz nowoczesnych środków 
łączności i przekazywania informacji, w znacznym stopniu zmieniło 
procedury pełnienia wacht morskich. Tempo zmian w ostatnich 
latach, we flocie jest na tyle wysokie, że dostosowanie wymaganych 
modyfikacji w procedurach i zasadach eksploatacji statków, nie 
nadąża za postępem technicznym. Głównym efektem tych zmian 
było ograniczenie stanu osobowego załóg. Załoga współczesnego 
statku, z reguły, jest mniejsza o połowę od obsady z lat 80 – 90 
ubiegłego wieku. Bardzo duże znaczenie ma również czynnik eko-
nomiczny. Pewne funkcje pełnione dotychczas przez ludzi przejmo-
wane są przez systemy zautomatyzowane. Prowadzi to do redukcji 
załóg do minimalnego stanu, na który pozwalają zastosowane 
urządzenia i przepisy.  

Chociaż zastosowane systemy w znacznym stopniu uwolniły 
wachtowych od konieczności wypełniania pewnych rutynowych 
zadań, to jednak nie obserwuje się spadku wskaźników awaryjności. 
Pozostają one na prawie niezmienionym poziomie. Pojawiają się 
natomiast nowe kategorie przyczyn nieszczęśliwych wypadków.  

Autor prezentuje nowe spojrzenie na proces kontroli wskaźni-
ków kursu tak, aby odpowiadało ono współczesnemu wyposażeniu 

statków, zgodnemu z aktualnymi trendami i perspektywami jego 
rozwoju. Nowo proponowane środki i metody rozwiązania problemu 
badawczego muszą zapewnić poprawę bezpieczeństwa nawigacyj-
nego, zmniejszenie rutynowej pracy oraz udoskonalenie służby 
nawigacyjnej na statku. 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA 
STATKÓW WE WSKAŹNIKI KURSU 

Współczesna nauka do określenia kursu statku wykorzystuje 
różne prawa fizyki. Znajdują one zastosowanie w kompasach żyro-
skopowych, magnetycznych oraz satelitarnych. Aktualnie obowiązu-
jące przepisy dopuszczają lub wręcz wymagają stosowania jedynie 
dwóch rodzajów kompasów: żyroskopowych i magnetycznych. 
Dostarczają one informacji dla systemów utrzymujących statek na 
kursie oraz systemów pozycjonowania i antykolizyjnych. 

Pojawił się problem polegający na efektywnym wykorzystaniu 
systemów mostka zintegrowanego, łączącego w jedno między 
innymi: GPS, ARPA lub ECDIS. Informacje uzyskane z tych urzą-
dzeń powinny służyć zmniejszeniu rutynowej pracy związanej  
z bieżącą kontrolę wskaźników kursu. 

Według wymogów konwencji SOLAS – rozdział V, dotyczących 
posiadania przez statki systemów nawigacyjnych oraz wyposażenia, 
wszystkie statki niezależnie od wielkości powinny posiadać: 
– odpowiednio skompensowany kompas magnetyczny lub inne 

urządzenie niezależne od źródła zasilania, określające kurs 
statku i pokazujące jego odczyt na głównym miejscu sterowania 
[prawidło 19, ustęp 2.1.1]; 

– ciągle dostępne środki zapewniające poprawianie kursu  
i namiaru magnetycznego do rzeczywistego [prawidło 19, ustęp 
2.1.3]; 

– zapasowy kompas magnetyczny, wymienny z kompasem wy-
mienionym w ustępie 2.1.1 lub inne urządzenie spełniające 
funkcje wymienione w ustępie 2.1.1, z możliwością wymiany lub 
podwojenia wyposażenia. Ten wymóg nie dotyczy statków o po-
jemności brutto 150 lub mniejszej [prawidło 19, ustęp 2.2.1]; 

– statki o pojemności brutto 500 i większej powinny posiadać 
żyrokompas lub inne urządzenie zdolne do określania i pokazy-
wania kursu przez statkowe urządzenia niemagnetyczne oraz 
do przekazywania informacji o kursie, jako dane wejściowe do 
urządzeń radarowych, systemów automatycznej identyfikacji lub 
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automatycznych urządzeń śledzenia ech radarowych [prawidło 
19, ustęp 2.5.1]. 

 
Rezolucja A.382(X), aneks I, ustęp 3, wymaga, aby każdy 

kompas magnetyczny był właściwie skompensowany, a tabela 
zawierająca krzywą przedstawiającą dewiację była dostępna cały 
czas w pobliżu tegoż kompasu. 

Natomiast konwencja STCW w sekcji A-VIII/2, część 3-1, ustęp 
21.5.2 wymaga, aby oficerowie przekazujący sobie obowiązki zwią-
zane z prowadzeniem wachty morskiej, przekazali sobie informacje 
dotyczące błędów żyrokompasu i kompasu magnetycznego. 

Te wszystkie przepisy i wymagania doprowadziły do opraco-
wania zaleceń w sprawie eksploatacji kompasów magnetycznych                    
i żyrokompasów zawarte w zbiorach przepisów wykonawczych. 
Kontrola dewiacji kompasu magnetycznego powinna być przepro-
wadzana, co najmniej raz na wachtę, jeżeli statek jest w morzu oraz 
w miarę możliwości przy każdej większej zmianie kursu. Otrzymane 
wyniki powinny być zapisywane w „Dzienniku okrętowym”. Poprzez 
regularną kontrolę dewiacji można w porę wykryć konieczność 
naprawy lub ponownej kompensacji. 

Postęp, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich lat w dziedzi-
nie kompasów żyroskopowych i magnetycznych jest nieporówny-
walnie mniejszy, niż postęp w innych dziedzinach nawigacji, a głów-
nie nawigacji satelitarnej i powszechnej komputeryzacji procesów 
nawigacyjnych. Wzrost dokładności oraz niezawodności wskaźni-
ków kursu zmienił się o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent, gdy              
w tym samym czasie dokładność i niezawodność innych systemów 
wzrosła kilkanaście (!) razy, jak w przypadku DGPS. 

Sytuacja we współczesnej flocie wygląda tak, że z jednej strony 
istnieją bardzo wysokie wymagania w stosunku do metod i jakości 
kontroli wskaźników kursu na statkach morskich w warunkach eks-
ploatacyjnych, a z drugiej pojawia się ograniczenie liczebności 
załóg, nadmiar obowiązków oraz niedostosowanie istniejących 
procedur do współczesnego wyposażenia statków. Powoduje to 
odstępstwa od przestrzegania przepisów. Powstał specyficzny 
dualizm, gdzie z jednej strony istnieje poczucie obowiązku i ko-
nieczności przestrzegania tychże przepisów, szczególnie pod presją 
licznych kontroli, z drugiej hierarchia ważności działań, powoduje 
dyskomfort psychiczny u nawigatorów.  

Taka asymetria rozwoju najważniejszych urządzeń nawigacyj-
nych nie pozwala efektywnie optymalizować procesu nawigacji 
zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak również bezpieczeństwa 
żeglugi. 

2. DZIAŁANIA IMO, ZAOSTRZAJĄCE WYMAGANIA 
ODNOŚNIE KONTROLI WSKAŹNIKÓW KURSU 

Problemy powyższe zostały zauważone bardzo szybko przez 
MSC i podjęte zostały działania zmierzające do przeciwdziałania 
negatywnym skutkom automatyzacji [10]. 

W 2000 roku opracowano i wydano „Wytyczne dotyczące ukła-
du i kryteriów wyposażenia nawigacyjnego mostka”[5]. W 2003 roku 
„Wytyczne dotyczące użytecznej konfiguracji mostka zintegrowane-
go” [2] oraz „Kwestie, które należy uwzględnić przy wprowadzaniu 
nowych technologii na statki” [3].  

Przeprowadzono analizę wypadków i incydentów na morzu 
oraz w portach. Wyniki zostały przedstawione na spotkaniach pod-
komitetów IMO. W rezultacie badań, w 2006 roku, opracowano zbiór 
zaleceń, które odpowiednio wdrożone powinny ograniczyć nega-
tywny wpływ automatyki na bezpieczeństwo żeglugi [4]. 

3. PROBLEM BADAWCZY 

Główny problem badawczy można sformułować w postaci py-
tania: jaka jest efektywność współczesnych środków i metod kontroli 
dokładności i niezawodności wskaźników kursu na współczesnych 
statkach morskich oraz jakie są możliwości podniesienia tej efek-
tywności? 

W celu uzyskania wiedzy na temat praktyk stosowanych pod-
czas kontroli jakości pracy wskaźników kursu, zastosowano ankietę, 
jako metodę ekspercką, której celem były odpowiedzi na pytania 
dotyczące praktycznego przestrzegania przepisów i wymogów 
związanych z eksploatacją kompasów magnetycznych i żyrokompa-
sów. Ankieta została skierowana do osób biorących udział w różno-
rodnych kursach prowadzonych w Studium Doskonalenia Kadr 
Oficerskich przy Akademii Morskiej w Szczecinie. Ostateczna liczba 
212 ankiet stanowiła podstawę analizy empirycznej. 

Wśród ankietowanych byli tylko kierownicy działów z wielolet-
nim doświadczeniem na morzu, osoby odpowiedzialne bezpośred-
nio za organizacje pracy na statku w dziale nawigacyjnym, a wręcz 
prowadzące nadzór nad oficerami niższych szczebli. Średni staż 
pracy ankietowanych na statkach morskich wyniósł 17 lat. 

Na pytanie, „Czy i z jaką regularnością określana jest poprawka 
żyrokompasu?” 63% ankietowanych odpowiedziało, że określa 
regularnie. Jednakże, tylko: 45% – określa poprawkę żyrokompasu 
raz na wachtę. 

Podobnie na pytanie o całkowitą poprawkę kompasu magne-
tycznego, pozytywnie odpowiedziało tylko, że 53% – określa po-
prawkę raz na wachtę. 

Istotnym elementem eksploatacji kompasu magnetycznego jest 
kompensacja błędów, które powstają w trakcie jego użytkowania. 
Zapytano, zatem ankietowanych o osobę dewiatora, kompensację 
oraz aktualną tabelę dewiacji, która jest elementem niezbędnym i 
koniecznym do prawidłowego użytkowania kompasu magnetyczne-
go. 

Na pytanie, „Kiedy ankietowany był świadkiem przeprowadza-
nia dewiacji kompasu magnetycznego przez dewiatora na statku?” – 
16% odpowiedziało, że nigdy, a zaledwie 39% – na przestrzeni 
ostatniego roku. 

Natomiast odpowiadając na pytanie „Kiedy ostatnio była prze-
prowadzana kompensacja dewiacji na statku?” – 23% odpowiedzia-
ło, że nigdy, a 42% – na przestrzeni ostatniego roku.  

Aby zweryfikować powyższe wyniki, przeanalizowano 24 
dzienniki okrętowe, ze statków handlowych eksploatowanych pod 
różnymi banderami. 

Z analizy wyników wynika, że jedynie 28% ankietowanych 
określa poprawkę żyrokompasu zgodnie z przepisami i dobrą prak-
tyką morską, przynajmniej raz na wachtę. Uwzględniając ten fakt 
oraz to, że 56% określa poprawkę kompasu magnetycznego po-
przez porównanie z żyrokompasem, można uznać, że jedynie około 
20% oficerów postępuje zgodnie z przepisami kontrolując kompas 
magnetyczny.   

Wszystkie, wyżej wymienione błędy w kontroli dewiacji kompa-
su magnetycznego i poprawki żyrokompasu wskazują zaniedbywa-
nie właściwej i regularnej kontroli tych dwóch urządzeń na statku [7]. 

4. NOWOCZESNA PRAKTYKA STOSOWANIA 
ŻYROKOMPASÓW I KOMPASÓW MAGNETYCZNYCH 

Nieskompensowane lub nieuwzględnione błędy systematyczne 
oraz błędy przypadkowe kompasów powodują rozbieżność kursów 
rzeczywistych określonych z żyrokompasu i z kompasu magnetycz-
nego. Przyczyną różnic jest to, że w realnym życiu nie istnieją ideal-
ne obserwacje, idealne środki obserwacji, także warunki obserwacji 
mogą być złe, szczególnie w warunkach sztormowych.  
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Błędy żyrokompasu składają się z: 
– błędu uwzględnienia dewiacji prędkościowej, która zależy od 

błędów uwzględnienia prędkości statku, znosu prądem, dryfu 
wiatrowego; 

– błędu wynikającego podczas zmiany kursu lub prędkości (iner-
cyjne błędy); 

– błędu kołysań; 
– błędu technicznego połączenia i translacji kursu do repetytorów. 

 
Błędy kompasu magnetycznego stanowią sumę następujących 

wartości: 
– błędu obliczania deklinacji magnetycznej;  
– błędu określenia i obliczenia dewiacji kompasu magnetycznego; 
– błędu niestabilności dewiacji, zwłaszcza współczynników B               

i C; 
– błędu stagnacji (zależny od suchego tarcia); 
– błędu przechyłowego; 
– błędu technicznego transferu; 
– błędu obserwatora. 

 
Dla kontroli poprawnej pracy wskaźników kursu w czasach te-

raźniejszych jest możliwe automatyczne porównanie kursów rze-
czywistych z żyrokompasu i kompasu magnetycznego, ale zdecy-
dowana większość statków cywilnych nie jest wyposażona w takie 
urządzenia. Jednakże nadal jest to wzajemne porównywanie dwóch 
źródeł informacji. Należy pamiętać, że porównanie dwóch źródeł 
informacji zapewnia możliwości kontroli układu na poziomie elemen-
tu o gorszej dokładności. Zwykle jest to kompas magnetyczny. 

Błędy systematyczne można kompensować, ale całkowicie 
uwolnić się od nich nie można, natomiast błędów przypadkowych 
nie można skompensować z definicji.  

Średnie kwadratowe odchylenie m kursu rzeczywistego okre-
ślonego z kompasu magnetycznego od kursu rzeczywistego okre-
ślonego z żyrokompasu ma postać: 

222
OMKKŻ mmmm   (1) 

gdzie:  

KŻm  – średni błąd kwadratowy żyrokompasu; 

MKm  – średni błąd kwadratowy kompasu magne- 

     tycznego; 

Om     – średni błąd kwadratowy obserwatora. 

 Wyrażenie (1) można przedstawić następująco: 

222222
OdKMKKKŻKŻKK mmmmmmm     (2) 

gdzie:   

КŻKKm  – średni błąd kwadratowy kursu odbieranego                 

     z żyrokompasu; 

КŻ
m   – średni błąd kwadratowy poprawki żyrokompa

     su; 

 КMККm  – średni błąd kwadratowy kursu kompasowego                       

     z kompasu magnetycznego;  

  dm   – średni błąd kwadratowy określeń delinacji 

      kompasu magnetycznego; 

   m   – średni błąd kwadratowy określeń dewiacji 

      kompasu magnetycznego. 

Takim samym mniej lub więcej powinien być obiektywny obraz 
niezgodności między prawdziwym przebiegiem zapisów w dzienniku 
okrętowym. W warunkach idealnych, przy hipotetycznie doskona-
łych urządzeniach kursy rzeczywiste otrzymane z obu urządzeń 
muszą być takie same. Ponieważ realnie nie zachodzi taka sytuacja 
‒ różnica pomiędzy kursem rzeczywistym otrzymanym z żyrokom-
pasu i kompasu magnetycznego z reguły nie jest równa zeru. 
Współczesne analizy statystyczne wskazań żyrokompasów i kom-
pasów magnetycznych wskazują rozbieżność kursów rzeczywistych 
na poziomie  4,2m [1]. 

Oznacza to, że z prawdopodobieństwem 68,3%, różnica kur-
sów rzeczywistych, obliczona w oparciu o wskazania obu kompa-
sów mieści się w granicach:   4,24,2 KR  

Ogólnie przyjęte zasady oceny bezpieczeństwa nawigacji wy-
magają poziomu ufności na poziomie 95%. Takiemu stopniu ufności 
odpowiada średni błąd kwadratowy odchylenia kursów: 

2222222 OdKKpżKKKR mmmmmmM
KMKŻ

 
 (3) 

 
Na stałym kursie i prędkości oraz w normalnych warunkach 

pogodowych, błąd wskazań kursów, na poziomie ufności P = 95%, 
powinien zawierać sie w granicach  58,4  [6]. W takich 

granicach należałoby oczekiwać niezgodności, pomiędzy kursami 
rzeczywistymi określonymi z żyrokompasu i kompasu magnetycz-
nego, wynikającej z analizy zapisów dokonywanych w dziennikach 
okrętowych przez oficerów wachtowych.  

Jednakże życie ukazało zupełnie inny obraz praktyk stosowa-
nych na mostkach nawigacyjnych wszystkich analizowanych stat-
ków. Wygląda tak, jakby zasady nawigacji rządziły się innymi pra-
wami i regułami od ogólnie przyjętych, procedur postępowania 
zgodnych z dobrą praktyką nawigacyjną [7].   

Aby poznać rzeczywisty stan kontroli wskaźników kursu na 
statkach floty światowej przeanalizowano zapisy z 37 dzienników 
okrętowych z 17 różnych państw świata. Wyciągi z dzienników 
uzyskano od kapitanów ze statków zawijających do Szczecina. 
Wszystkie statki, z których uzyskano takie informacje, to statki 
handlowe, pływające pod różnymi banderami i obsadzone przez 
załogi z różnych państw. Wybierano losowo zapisy z pięciu kolej-
nych dni, gdy statek był w eksploatacji na pełnym morzu lub na 
podejściu do portu.  Łącznie przeanalizowano 2631 pojedynczych 
wpisów do dzienników okrętowych. Pod pojęciem „pojedynczy wpis” 
należy rozumieć zapisy odnoszące się do jednej, określonej godziny 
obserwacji, czyli jednej linijki wpisu do dziennika okrętowego.               

Z analizy wyłania się zupełnie absurdalna sytuacja. Na wszyst-
kich statkach, w przypadku wszystkich zapisów, które są wynikiem 
obserwacji dokonanych przez oficerów wachtowych, widać absolut-
ną zgodność pomiędzy 

MKR i 
Ż

KR [8]. 

Wyniki analizy dzienników okrętowych skonfrontowano z wyni-
kami rzeczywistych badań przeprowadzonych na 35 statkach mor-
skich nawigujących u ujścia Odry. W wyniku realizacji założonego 
celu poznawczego, przeprowadzono eksperyment badawczy pole-
gający na odczycie wartości wskaźników kursu, w warunkach eks-
ploatacyjnych, gdy sternik sterował dokładnie w linii nabieżnika, 
utrzymując kurs na nabieżnik. Ustalono, że średnie kwadratowe 
odchylenie wartości różnicy pomiędzy kursem rzeczywistym okre-
ślonym przy pomocy żyrokompasu oraz kursem rzeczywistym okre-
ślonym przy pomocy kompasu magnetycznego dla statku średnio 
statystycznego, wynosi:  0,2KRm , a nie zero, jak to jest zaw-

sze wpisywane do dzienników okrętowych [9]. 
W takiej sytuacji, nieuchronnie nasuwa się pytanie o przyczyny 

takiego stanu rzeczy?  
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Aby zrozumieć i odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie na-
leży dokonać szczegółowej analizy praktyk wypełniania dzienników 
okrętowych w porównaniu ze stanem rzeczywistym, wymaganiami 
stawianymi oficerom wachtowym, treścią szkoleń, które przechodzą 
i stereotypami wypaczającymi dobrą praktykę morską.  

Z zebranych danych statystycznych wynika, że zbieżność kur-
su rzeczywistego z żyrokompasu z kursem rzeczywistym z kompa-
su magnetycznego w rozumieniu oficerów jest zupełnie normalnym 
faktem. Oczywiste stało się dla nich, że analiza różnic dwóch kur-
sów rzeczywistych uzyskanych dla statku płynącego jednym okre-
ślonym kursem w rozumieniu nawigatora jest sztuczną komplikacją 
problemu. Łatwo tego uniknąć. Wystarczy ,,nieco dopasować” 
odczyt kursu rzeczywistego, z mniej dokładnego kompasu magne-
tycznego, do bardziej dokładnego kursu rzeczywistego z żyrokom-
pasu. W ten sposób nudny, rutynowy problem obowiązkowego 
obliczenia poprawki kompasu magnetycznego ulega eliminacji. 
Oczywiście, że takie ,,dopasowanie” poprawki kompasu magne-
tycznego nie odpowiada rzeczywistości. Poprawka kompasu ma-
gnetycznego nie jest dowolną liczbą, którą można szacować                    
w przypadkowy sposób. Poprawka kompasu magnetycznego to 
pojęcie naukowe. Jest sumą deklinacji i dewiacji. Gdyby poprawka 
kompasu określana była zgodnie z zasadami uczonymi w szkołach i 
uczelniach ‒ wówczas nie występowałoby zjawisko idealnej zbież-
ności kursów rzeczywistych z żyrokompasu i z kompasu magne-
tycznego. Wszystko wskazuje na to, że współczesny nawigator 
ignoruje w codziennej, rutynowej pracy wiedzę, oraz co bardzo 
ważne, dobrą praktykę morską, które poznał w procesie edukacji. 

5. PODSUMOWANIE 

Praktyka wypełnienia dzienników okrętowych na współcze-
snych statkach floty światowej nie odpowiada zasadom bezpieczeń-
stwa nawigacji w aspekcie kontroli wskaźników kursu i prawdziwego 
odzwierciedlenia informacji niezbędnych do prowadzenia bezpiecz-
nej nawigacji. Dopasowywanie kursu rzeczywistego otrzymanego                  
z kompasu magnetycznego do kursu rzeczywistego z żyrokompasu, 
wykryte na statkach floty światowej, jest przestępstwem, które 
eliminuje główny cel wzajemnej kontroli kompasów.   

Nieprawidłowe działania marynarzy na wszystkich statkach flo-
ty światowej powiązane z niewłaściwym i rutynowym postępowa-
niem w kwestii kontroli wskaźników kursu powinny być napiętnowa-
ne i wyeliminowane. Głównymi wykonawcami tego powinny być: 
Uniwersytety, Akademie i wszelkiego rodzaju szkoły średnie                        
o profilu morskim. 

Czy to oznacza, że współcześni nawigatorzy prowadzą umyśl-
ne fałszerstwo danych istotnych dla bezpieczeństwa nawigacji? 
Formułując pozytywna odpowiedź, oznaczałoby to przyjęcie na 
siebie bardzo dużej odpowiedzialności. W realnym życiu zapewne 
istnieje cały spektrum charakterów zachowania się. Począwszy od 
nierozumienia problemu przez nawigatora do świadomej eliminacji 
pewnych kwestii celem osiągnięcia chwilowych korzyści. Zdaniem 
autora taki tok postępowania nawigatorów całego świata jest linią 
„najmniejszego oporu”, która już od dawna kształtowała się w ma-
sowej świadomości i pozwala skrócić oraz uprościć rutynową pracą. 
Nawet za cenę fałszerstwa.   

Dzisiaj w warunkach stałej pozycji obserwowanej uzyskiwanej z 
systemu GPS już nie ma bodźców, aby walczyć o super dokładność 
kompasów magnetycznych. O takiej sytuacji popularnie mówi się, 
że „wylano dziecko z kąpielą”. Przecież główny cel wzajemnej kon-
troli wskaźników kursu polega na tym, żeby w odpowiednim czasie 
zaobserwować konieczność rezygnacji z jednego z nich dzięki 
niedopuszczalnie dużej rozbieżności kursów rzeczywistych powsta-
łej pomiędzy wskazaniami obu urządzeń. W efekcie dążenia do 

uproszczeń codziennej pracy wyeliminowało pierwotny cel wzajem-
nej kontroli wskaźników kursu. 

Problem oceny dokładności żyrokompasu, jak również i kom-
pasu magnetycznego na statku w warunkach rzeczywistych trakto-
wany jest przez nawigatorów, jako problem czysto akademicki.                 
Z tego powodu wszyscy uchylają się od realnej oceny rozbieżności, 
przyjmując wadliwą drogę dopasowywania wyników obserwacji. 

Problem polega na tym, że twórcy i egzekutorzy systemów 
edukacji morskiej na całym świecie nie podejrzewali, że nagminnie 
są łamane podstawowe zasady prowadzenia dzienników okręto-
wych polegające na zapisywaniu tylko prawdziwych informacji. 

Przyzwyczajenie do dopasowania wyników, a nie analiza rze-
czywistego stanu rzeczy jest zdecydowanie niezgodne z głównym 
celem kontroli wskaźników kursu. W przypadku zaistnienia nad-
miernej rozbieżności we wskazaniach kompasów nawigator przy-
zwyczajony do rutynowego dopasowania wyników (bez odpowied-
niej analizy) znaczne dłużej nie wykryje niebezpiecznej sytuacji. 
Tym samym nie będzie we właściwym czasie gotów do prawidłowej 
reakcji na powstałe zagrożenie. 

WNIOSKI 

Zmiana mentalności nawigatorów nie jest prostym zagadnie-
niem. Odpowiednie działanie zawiera kilka różnych aspektów, takich 
jak: 
– aspekt bezpieczeństwa nawigacji, gdyż problem bezpieczeń-

stwa ludzi i statków na morzu zawsze był i będzie priorytetem; 
– aspekt techniczny i ekonomiczny – regularna kontrola wyelimi-

nuje ryzyko większych awarii, a co za tym idzie może ograni-
czać koszty eksploatacji; 

– aspekt prawny – postępowanie zgodne z przepisami i dobrą 
praktyką morska; 

– aspekt naukowy – związany z badaniami, rozwojem i projekto-
waniem nowych urządzeń; 

– aspekt pedagogiczny – przekazywanie zdobytej wiedzy prak-
tycznej i teoretycznej następcom. 
 
Tylko prawdziwa kontrola różnicy kursów rzeczywistych z żyro-

kompasu i kompasu magnetycznego daje podstawy dla właściwej 
oceny stopnia zaufania do systemu kontroli kursu statku. 

Dlatego autor opracowania proponuje wprowadzenie dodatko-
wego kryterium bezpieczeństwa nawigacji, a mianowicie wyraźne 
podkreślenie różnicy pomiędzy kursem rzeczywistym określonym 
przy pomocy kompasu magnetycznego oraz żyrokompasu. Na 
zajęciach z nawigacji powinno podkreślać się, że nie ma nic złego  
w fakcie, że wartość różnicy nie wynosi zero. A zagrożenie stanowi 
duża wartość lub szybka zmiana różnicy pomiędzy kursem rzeczy-
wistym określonym przy pomocy żyrokompasu i kompasu magne-
tycznego. 

W dziennikach okrętowych powinna być dodana rubryka do 
określania wartości kursów rzeczywistych z obu kompasów. Dopiero 
tak prowadzone, regularne zapisy uczuliłyby nawigatorów na rze-
czywistą kontrolę wskaźników kursu i zaalarmować go w przypadku 
przekroczenia wartości granicznych. 
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