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ANALIZA PROCESU DECYZYJNEGO SAR DSS NA PRZYKŁADZIE STATKU NA 

MIELIŹNIE 

 

W artykule autorzy zaprezentowali podstawowe elementy procesu decyzyjnego w statkowym systemie wspomagania decy-

zji w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych na morzu. Jako przykład akcji SAR wybrano statek na mieliźnie i związane z tym 

podstawowe procedury zaliczane do działań poawaryjnych na morskich statkach handlowych i pasażerskich. Przedstawiono 

schematy blokowe analizy podstawowych danych na wejściu oraz rozbudowane schematy wybranych decyzji i działań poawa-

ryjnych. Ze względu na złożoność procesów, prezentowane w artykule schematy ograniczono do bloków procedur, a szczegó-

łowe algorytmy zaimplementowane zostaną w budowanym systemie. Problem przeprowadzania skutecznych akcji na morzu 

jest istotny w punktu widzenia procesu logistycznego w transporcie morskim.  

 

WSTĘP 

Udział statku w akcji ratowniczej lub poszukiwawczo-
ratowniczej na morzu, zarówno w roli jednostki udzielającej pomocy 
jak i będącej w niebezpieczeństwie, powoduje zakłócenie procesu 
logistycznego w transporcie morskim. Proces ten jest w obecnej 
dobie bardzo rozbudowany i skrupulatnie planowany z wielodnio-
wym wyprzedzeniem. Logistyka w transporcie morskim obejmuje 
m.in. dostosowanie czasu przyjścia statku do portu, dbałość o nie-
zawodność techniczno-eksploatacyjną jednostek pływających, 
wykorzystanie prognoz pogody, przygotowanie portu i jego infra-
struktury, zastosowanie transportu multimodalnego. W celu spraw-
nej realizacji procesu rezerwowane są nabrzeża, urządzenia prze-
ładunkowe, place składowe, magazyny, środki transportu oraz 
obsługa portowa.  

Przykładowymi zdarzeniami na morzu, w których statek może 
brać udział są poszukiwania obiektu, podejmowanie ludzi z wody, 
kolizje, morskie holowania ratownicze, pożary, wejścia na mieliznę. 
Uczestnictwo statku w akcji na morzu związane jest z opóźnieniami 
procesu logistycznego wynikającymi z realizacji na przykład nastę-
pujących zadań:  

1) gdy statek udziela pomocy: 

 odejścia od zaplanowanej, optymalnej trasy, 

 czasochłonnego przeszukania akwenu 

 udzielenia pomocy na miejscu, transportu rozbitków do 
najbliższego portu, 

2) gdy statek sam jest zagrożony: 

 prowadzenia długotrwałych operacji zejścia z mielizny, 

 holowań ratowniczych, 

 poruszania się ze zmniejszoną prędkością ze względu na 
uszkodzenia. 

 
Wyraźnie podkreślić należy, że obowiązkiem zarówno praw-

nym – zapisanym w trzech konwencjach międzynarodowych – jak i 
moralnym kapitana każdej jednostki jest udzielenie pomocy potrze-
bującym na morzu, w zakresie ratowania życia. [4,5,6]  

W trakcie organizowania, koordynowania oraz realizacji akcji 
poszukiwawczo-ratowniczych na morzu, osoby zaangażowane 
narażone są na stres i często obarczone dużą odpowiedzialnością. 
Stosowanie standardowych procedur awaryjnych oraz zasad dobrej 
praktyki morskiej w ekstremalnych sytuacjach nie zawsze gwarantu-

je uniknięcia błędów, wpływających na poziom bezpieczeństwa ludzi 
oraz skuteczną realizację celu akcji. 

Względnie nowym w żegludze i transporcie morskim pojęciem 
są systemy wspomagania decyzji (ang. Decision Support System – 
DSS). Aktualnie statki pasażerskie wykorzystują systemy wspoma-
gania decyzji kapitana, które dotyczą niezatapialności i stateczności 
awaryjnej, w ostatnim czasie wprowadzane są także na różnych 
typach statków nawigacyjne systemy wspomagania decyzji [9]. 
Podobne systemy zastosowane w ratownictwie morskim, poza 
poprawnymi schematami działań mającymi na celu ratowanie życia, 
mienia i ochronę środowiska, wypracują szybkie decyzje i wpłyną na 
redukcję „strat” czasu i „zachwiania” procesu logistycznego. Dzięki 
takim działaniom będzie można uzyskać poprawne merytorycznie, 
ale i optymalne logistycznie rozwiązanie. Kompleksowy system nie 
jest wyłączenie programem komputerowym, ale mechanizmem 
dostarczającymi informacji i wiedzy, analizującym procedury i zmie-
niające się scenariusze, oparte także o niepełne lub niepewne 
dane. Posiada on rozbudowane procedury analityczne, które mogą 
być realizowane przez systemy eksperckie i modele matematyczne. 
Interfejs systemu opracowany jest z myślą o wykorzystaniu informa-
cji generowanej przez podejmującego decyzję. Podstawowym 
zadaniem będzie zatem przekazanie użytkownikowi informacji 
odnośnie najbardziej zgodnego z procedurami działania prowadzą-
cego do zamierzonego rezultatu. Istotnym jest rozróżnienie pomię-
dzy danymi a informacjami. Dane definiowane są jako "cząstki" 
informacji lub faktów, a informacja powstaje w wyniku przetworzenia 
danych do postaci zrozumiałej dla odbiorcy, przez co nabywa war-
tości w stosunku do decyzji i działań bieżących lub przyszłych. 
Nowa informacja uzupełnia, potwierdza lub koryguje znaczenie 
informacji dotychczas posiadanej. [1] 

W ratownictwie morskim również spotykane są aplikacje po-
dobne do idei systemów wspomagania decyzji, jednak często ogra-
niczają się one do analizy konkretnych zdarzeń (np. predykcji znosu 
obiektu, zestawu procedur awaryjnych). Całościowy system wspo-
magania decyzji może stanowić nowoczesne narzędzie prowadze-
nia akcji na morzu zarówno przez służby ratownicze jak i same 
jednostki, który przede wszystkim poprawi skuteczność działań oraz 
skróci czas ich realizacji. Szczegóły zasady działania SAR DSS 
omówiono w [8]. 

Przykład procesu decyzyjnego w akcji SAR zaprezentowano na 
rysunku1. Do danych wejściowych zaliczają się: procedury, poleca-
nie koordynatora akcji, dane pochodzące z sensorów/urządzeń 
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statkowych, dane hydrometeorologiczne i dane napływające w 
trakcie trwania akcji, danymi wejściowymi są także ograniczenia 
(techniczne, kadrowe).  

1. PROBLEM STATKU NA MIELIŹNIE  

Zdarzenia morskie skutkujące wejściem statku na mieliznę sta-
nowią 30–40 % wszystkich wypadków ma morzu. W rejonie Morza 
Bałtyckiego  jest to najczęstsza przyczyna wypadków, a do zdarzeń 
tych dochodzi 40–60 razy rocznie (2004–2013). Średnio połowa 
tych zdarzeń ma miejsce w południowej części tego akwenu. Do 
wejść na mieliznę dochodzi zarówno w rejonach portowych jak i na 
otwartym morzu. Na morzu otwartym dwa nawet trzy razy częściej 
niż w rejonach portowych. Problem ten dotyczy głównie jednostek o 
zanurzeniu mniejszym niż 7 metrów. Jednakże dane dotyczące 
miejsca zdarzenia oraz szczegółowych  parametrów statków w 
około połowie zgłoszonych zdarzeń są niepełne. Wiele sytuacji 
wejść na mieliznę w ogóle nie jest ujawnianych. Dlatego zakładać 
można, że skala tego zjawiska jest większa niż pokazują to statyst-
ki. [2] 

Każdy przypadek wejścia statku na mieliznę wiąże się z zagro-
żeniem życia ludzkiego, utraty mienia, zanieczyszczenia środowiska 
oraz stworzenia niebezpieczeństwa nawigacyjnego dla innych 
jednostek. Statek mający kontakt z dnem o różnym typie (kamieni-
stym, gliniastym, piaszczystym) może doznać m.in.: 

 rozdarcia poszycia oraz przebicia zbiorników (paliwowych, 
balastowych, ładunkowych), 

 zmiany zanurzeń, przesunięcia się ładunku oraz utraty ładun-
ku, 

 uszkodzenia napędu głównego i steru oraz innych układów, 

 zalewania, przewrócenia się oraz zatonięcia jednostki, 

 pożaru oraz eksplozji. 
 Za najczęstsze przyczyny wejść na mieliznę uznaje się błędy 

popełnione przez ludzi, awarie urządzeń oraz warunki hydrometeo-
rologiczne. Za błędy ludzkie w głównej mierze można uznać nie-
prawidłowo prowadzoną nawigację (np. plan podróży lub nawigacja 
prowadzona na bieżąco nie uwzględnia płycizn). Awarie urządzeń 
prowadzące do utraty napędu lub sterowności, powodują zwykle 
zmniejszenie prędkości jednostki i możliwości manewrowania. 
Jednostka w takim położeniu, ulegając oddziaływaniu wiatru i prądu, 
zostaje zniesiona w rejony pobliskich płycizn.  

Utrata ładunku lub całej jednostki stanowi zwykle ogromną stra-
tę finansową dla armatora oraz właścicieli ładunku. Gdy po wejściu 
na mieliznę dochodzi do zanieczyszczenia środowiska, konieczne 
jest zaangażowanie służb ratowniczych. Ich głównym celem będzie 
ograniczenie rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczającej. 
Akcje te często polegają na: 

 zastosowaniu zapór przeciwolejowych oraz sprzętu i statków 

do usuwania zanieczyszczeń, 

 wypompowaniu pozostającego w ładowniach niebezpiecznego 
ładunku lub prowadzeniu innych prac zabezpieczających jed-
nostkę lub ładunek, 

 holowaniu uszkodzonej jednostki. 
Duży problem stanowić może zabezpieczenie jednostki po-

przez jej uszczelnienie w miejscu przebicia. O ile uszkodzenie 
powyżej linii wodnej jest mniejszym zagrożeniem, o tyle przebicia 
poniżej linii wodnej grozi zalaniem jednostki. Jednostka pozostająca 
na mieliźnie może stanowić także niebezpieczeństwo nawigacyjne 
(głownie kolizyjne) dla innych jednostek. Procedury stosowane w 
przypadku każdej awarii i zagrożenia statku powinny być zgodne z 
wieloma aktami prawnymi, przede wszystkim: GMDSS, ISM, IAM-
SAR, CORREG.  

Istnieje wiele metod, które jednostka będąca na mieliźnie może 
wykorzystać w celu uzyskania pływalności. O ile nie doszło do 
poważnych uszkodzeń kadłuba oraz systemu napędowo-sterowego, 
należy rozważyć możliwość samodzielnego zejścia z mielizny lub 
wykorzystać do tego celu inne jednostki. Wybór metody i techniki 
nie należy do łatwych. Niezbędna jest uprzednia szczegółowa anali-
za sytuacji oraz szybka reakcja na zmieniając się warunki pogodo-
we oraz stan niezatapialności jednostki. Podjęcie decyzji o możliwo-
ści zejścia, doboru metody oraz prawidłowej jej realizacji obarczone 
jest zatem dużym ryzykiem. Analiza sytuacji opiera się o zgroma-
dzenie danych dot. stanu kadłuba oraz szczelności zbiorników, 
rodzaju dna wokół jednostki, położenia kadłuba względem rzeźby 
dna, stanu i tendencji pływów oraz prądów etc. Podczas doboru 
metody wykorzystywana jest także dokumentacja statkowa m.in. 
„Plan zabezpieczenia niezatapialności” (ang. Damage Control Plan). 
Do głównych metod zdejmowania jednostki z mielizny należą: 

 wykorzystanie pływów (w rejonach pływowych poziom wody 
może podnieść się do kilku metrów, w szczególnych wpadkach 
nawet do kilkunastu metrów), 

 zmiana przegłębienia i przechyłu statku (polegająca na zmianie 
środka ciężkości jednostki, poprzez m.in. przebalastowanie, 
przesunięcie lub odlichtunek ładunku), 

 wykorzystanie innych jednostek (pogłębiarek, holowników). 
Częściowe zautomatyzowanie procesu podejmowania decyzji 

podczas zdejmowania statku z mielizny, poprzez wykorzystanie 
sytemu DSS, może pozwolić na wyeliminowanie lub ograniczenie 
błędów osoby decyzyjnej oraz usprawnić skuteczność całej akcji. 

2. SAR DSS na statku – procedury początkowe 

Wejście statku na mieliznę wymaga podjęcia natychmiasto-
wych, lecz nie pochopnych działań. Podjęte zbyt szybko, oparte na 
niepełnych danych nerwowe działania mogą doprowadzić do za-
przepaszczenia szansy samodzielnego zejścia z mielizny w krótkim 

 
Rys. 1. Dane wejściowe statkowego systemu SAR DSS [8] 
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czasie, lub wywołać dodatkowe uszkodzenia (kadłuba, steru, śruby 
lub silnika). Uproszczony schemat działania w początkowej fazie 
przedstawiono na rysunku 2. 

Nieuzasadnione wysłanie sygnału wzywania pomocy urucha-
mia światowy system SAR , jednocześnie zakłócając procesy logi-
styczne znajdujących się w pobliżu jednostek, które mogą zostać 
zarekwirowane przez służby ratownicze do pomocy. Obawa przed 
nieuzasadnionym wysłaniem takiego sygnału nie może jednak 
„paraliżować” działań poawaryjnych statku będącego niebezpie-
czeństwie ani wpływać na ich poprawności. W tym miejscu powinna 
pojawić się pierwsza podpowiedź – zalecenie przekazania informa-
cji o sytuacji statku, wraz z poprawną procedurą łączności w nie-
bezpieczeństwie. Kolejna decyzja dotyczyć będzie zasadności 
schodzenia z mielizny bez dodatkowych zabezpieczeń oraz analizy 
czy szybkie zejście nie pogorszy sytuacji statku i nie zagrozi zala-
niem kolejnych przedziałów lub nawet zatonięciem jednostki, oraz 
czy na skutek znaczących uszkodzeń kadłuba nie nastąpi bardziej 
rozległe zanieczyszczenie środowiska. 

3. PROCEDURY WYJŚCIOWE 

Przedstawione na rysunku 2 wstępne działania i decyzje skut-
kują pojawieniem się trzech bloków decyzji wyjściowych wymagają-
cych oddzielnych szczegółowych analiz: 

1) jakie podjąć decyzje w sytuacji zagrożenia życia, 
2) jakie podjąć działania zabezpieczające w oczekiwaniu na 

decyzje armatora i pomoc z zewnątrz, 
3) jakie są możliwe działania w celu samodzielnego zejścia. 

Podstawowym zadaniem związanym z oceną możliwości zej-
ścia z mielizny jest określenie nacisku statku na grunt, który porów-
nywany następnie z uciągiem śruby, kotwic, możliwościami zredu-
kowania ciężarów i ewentualnym działaniem pływów pozwoli ocenić 
możliwość samodzielnego zejścia z mielizny oraz wyboru metody 
(omówionych w p.1). W tym przypadku decyzja na wyjściu powinna 
wskazywać najszybszą metodę, ale także podawać rozwiązania 
alternatywne.  Jeżeli w wyniku analizy okaże się, że samodzielne 
zejście z mielizny nie jest możliwe, to statek podejmuje działania 
zabezpieczające. Zaangażowanie dowództwa statku w akcję SAR 
może z kolei doprowadzić do zaniedbań w korespondencji eksploa-
tacyjnej, takiej jak powiadomienie o dewiacji od planowanej trasy i 
powstałym opóźnieniu. Zasadnym wydaje się wprowadzenie bloku – 
modułu „logistycznego” pozwalającego m.in. na prowadzenie ruty-
nowej korespondencji i minimalizację strat spowodowanych opóź-
nieniem statku biorącego udział w akcji SAR. 

3.1. Procedury w przypadku zagrożenia życia 

Proces decyzyjny w przypadku zagrożenia życia załogi lub pa-
sażerów jest bardzo złożony i obłożony priorytetami ratowania życia 
i ochrony środowiska. Bezwzględnie wymagane tu jest wysłanie 
sygnału wzywania pomocy (ang. Distress Call) zgodnie z procedu-
rami GMDSS. Procedury te są teoretycznie znane osobom obsługu-
jącym statkowe terminale łączności, jednak włączenie ich do SAR 
DSS usprawnią akcję, szczególnie gdy rozbudowane zostaną o 
wybór sposobu łączności zależnie od pozycji statku i dostosowane 
zostaną do jego specyficznego wyposażenia radiowego. 

 
Rys. 2. Początkowe decyzje i działania po wejściu na mieliznę [opracowanie własne] 
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Wysłanie sygnału wzywania pomocy jest tylko pierwszym kro-
kiem. Kapitan i załoga muszą dalej szybko działać w kierunku: 

 zabezpieczenia statku przed dalszym znoszeniem jednostki w 
kierunku niebezpieczeństw, 

 opóźnianiem zalewania jednostki, a w konsekwencji przewró-
cenia i zatonięcia, 

 prowadzenie dalszej prawidłowej łączności, 

 przygotowania do ewakuacji, 

 innych działań znanych z dobrej praktyki morskiej. 
Powyższe działania także powinny być zalecane przez system 

w logicznej kolejności wykonywania, uwzględniającej ww. priorytety. 

3.2. Samodzielne zejście niemożliwe 

Jeżeli stwierdzono, że samodzielne zejście z mielizny nie jest 
możliwe główne działania decyzyjne przechodzą na armatora. 
Związane jest to ze zmianą kwalifikacji czynności ratowniczych 
określanych wtedy ratownictwem mienia (ang. Salvage). Wiąże się 
to ze znaczącymi kosztami jakie będą musiały ponieść strony (ar-
mator, właściciel ładunku, frachtujący) z tytułu opłat za ratownictwo, 
które nie jest dla udzielających pomocy statków obowiązkowe, ale w 
przypadku zawarcia umowy o ratownictwo (ang. Salvage Contract) 
odpłatne. Dlatego każda decyzja musi być dokładnie przeanalizo-
wana i wyważona w celu optymalizacji operacji, ale przede wszyst-
kim zminimalizowania kosztów. Przykładem może być: 

1) wynajęcie holowników (ile, o jakim uciągu), 
2) wyczarterowanie barek (jakiej nośności) i dźwigu pływają-

cego do odlichtunku, 
3) czarter statku (statków) do odlichtunku (wielkość, zanu-

rzenie, z dźwigami czy bez), 
4) zrzucenie części ładunku za burtę. 
Jednocześnie oczekując na pomoc z zewnątrz załoga prowa-

dzić powinna dalsze prawidłowe działania zabezpieczające przed 
pogorszeniem sytuacji, także wspomagane przez DSS. 

3.3. Samodzielne zejście możliwe 

Jeżeli ze wstępnej oceny wynika, że możliwe jest samodzielne 
zejście z mielizny system powinien podawać kilka możliwych roz-
wiązań, a decyzja (także w porozumieniu z armatorem) określać 
rekomendowaną metodę. W wielu przypadkach łączne stosowanie 
różnych metod znacząco przyczyni się do poprawy efektywności 
działań. 

3.4. Czas trwania akcji 

W podjęciu ostatecznej decyzji o sposobie zejścia z mielizny 
jednym z decydujących czynników może być relacja „czas trwania 
akcji – koszty – bezpieczeństwo życia i środowiska”. 

Jeżeli sytuacja statku została opanowana, wykonano wszystkie 

 
Rys. 3. Algorytm działania w celu samodzielnego zejścia mielizny [opracowanie własne] 
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działania zabezpieczające i zapadła decyzja o samodzielnym lub 
wspomaganym zejściu z mielizny, powraca kluczowy problem czasu 
trwania akcji, a tym samym okresu wyłączenia statku z eksploatacji. 

Z jednej strony przedłużająca się akcja generować będzie duże 
straty eksploatacyjne, ale możliwość samodzielnego zejścia będzie 
głównym czynnikiem determinującym wybór metody. Znane z prak-
tyki jest nawet wielodniowe pozostawanie na mieliźnie w oczekiwa-
niu na odpowiednio wysoką wodę w celu samodzielnego uzyskania 
pływalności. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogą zostać wyeliminowa-
ne ogromne koszty związane z opłatami za ratownictwo, np. za 
wykorzystanie holowników. Decyzję o wariancie lub technice zejścia 
z mielizny podejmie w takim wypadku najpewniej armator, ale opar-
ta będzie na szczegółowych obliczeniach i kalkulacjach przeprowa-
dzanych także na jednostce.  

3.5. Działania poawaryjne 

Zajście statku z mielizny nie oznacza jego natychmiastowego 
powrotu do eksploatacji. Kontakt z dnem w myśl przepisów jest 
awarią i decyzja o powrocie do eksploatacji nie należy do dowódz-
twa statku czy armatora, ale do instytucji klasyfikacyjnej i admini-
stracji państwa bandery statku. W takiej sytuacji ważność traci 
część certyfikatów i dokumentów statku.  

 Dopuszczenie do dalszej eksploatacji wymaga przeprowadze-
nia przeglądu przez instytucję klasyfikacyjną i inspekcji doraźnej 
państwa bandery (często wykonywane tylko przez klasyfikatora w 
drodze umowy i na zlecenia państwa bandery). Kapitan statku musi 
uzyskać jednoznaczną informację, czy może podjąć żeglugę i na 
jakich warunkach (jeżeli ustalono dodatkowe wymogi – np. po wyła-
dunku, na holu, wskazaną bezpieczną trasą). Schemat działań po 
odzyskaniu pływalności pokazano na rysunku 4. 

Skomplikowane i rozbudowane procedury poawaryjne uzasad-
niają wprowadzenie modułu decyzyjnego wspierającego kapitana 
statku w działaniach poawaryjnych. Znane są przypadki samodziel-
nego, bezprawnego podjęcia żeglugi przez kapitana lub pod naci-
skiem armatora.  Postępowanie takie jest sprzeczne z procedurami 
ISM.  

Przedstawiony na rysunku 4 blokowy schemat pokazuje tylko 
podstawowe kierunki działań. Każdy z bloków wymaga uzupełnienia 
o szczegółowe procedury odnoszące się do kontroli stateczności, 
opieki nad ładunkiem, zabezpieczenia dowodów, minimalizacji strat 
eksploatacyjnych i innych. 

PODSUMOWANIE 

W sytuacji decyzyjnej dodatkowa informacja jaką otrzymuje ka-
pitan statku zmniejsza ryzyko popełnienia błędu, przyspiesza reali-
zację działań oraz gwarantuje ich poprawność. Dodatkowo eliminuje  

się możliwość wystąpienia sytuacji braku decyzji lub pominięcia 
ważnych procedur, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i 
prawa.  

Zastosowanie systemów wspomagania decyzji w ratownictwie 
morskim dających dodatkowe, prawidłowo wyselekcjonowane in-
formacje jest znaczącym wsparciem dla działającego w stresogen-
nej sytuacji dowódcy jednostki. W sytuacjach awaryjnych może 
także zajść konieczność przejęcia obowiązków kapitana przez 
innego członka załogi. Szczególnie mniej doświadczona osoba 
wymagać będzie wsparcia. Ze względu na złożoność opisywanych 
procesów w artykule przedstawiono tylko ramowe schematy bloko-
we, które w rzeczywistym systemie rozbudowywane są o szczegó-
łowe algorytmy działań i obliczeń. 

 
Rys. 4. Podstawowe decyzje po zejściu z mielizny [opracowanie własne] 
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Analysis of SAR DSS decision-making process on the exam-
ple of ship aground 

 In this paper the authors presented the basic elements of 

decision-making in the ship's decision support system in 

search and rescue operations at sea. As an example of SAR 

action a ship aground was chosen and associated basic pro-

cedures included in the emergency procedures on passenger 

and merchant ships. Block diagrams analysing basic data 

input and complex patterns of selected decisions and emer-

gency procedures were presented. Due to the complexity of 

processes, the article is limited to the block diagrams of pro-

cedures, and the detailed algorithms are implemented in the 

currently built system. Problem of performing effective action 

at sea is important in point of view of the logistics process in 

maritime transport. 
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