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Tadeusz ŻUREK, Mirosława ŻUREK 

WSPÓŁCZYNNIK ŻEGLOWNOŚCI DLA DROGI WODNEJ  

I JEGO ZNACZENIE W PRAKTYCE 

 

W artykule przedstawiane jest zagadnienie dotyczące właściwego przyporządkowania klasyfikacji śródlądowych dróg 

wodnych w Polsce do poszczególnych klas z uwzględnieniem współczynnika żeglowności. Jego istotność w przeszłości jest 

pomijana, co nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji, którą może zastać użytkownik drogi wodnej śródlądowej przebywając jej 

kolejny odcinek. W odniesieniu do elementów każdej infrastruktury liniowej – dróg skala swobody ruchu (przepływu) środka 

transportu ma wpływ na parametru eksploatacyjne i jego bezpieczeństwo. Określenie cyfrowe podstawowego parametru dla 

drogi wodnej pozostawać powinno nadal niezbędne do jej funkcjonowania.  

 

WSTĘP 

Realizacja i ocena pracy eksploatacyjnej prowadzona zarówno 
dla infrastruktury transportowej jak i środków transportu w poszcze-
gólnych gałęziach prowadzona jest z wykorzystaniem szeregu 
mierników ilościowych. Wśród nich powszechnie funkcjonują okre-
ślenia współczynnik bądź wskaźnik. Pierwszy z nich definiowany 
jest jako liczba, przez którą mnoży się jakąś wielkość lub wyrażenie 
matematyczne. Wskaźnik natomiast to wyrażona w formie liczbowej 
działalność ekonomiczna, liczba wyrażająca procentowo stosunek 
wielkości rozpatrywanych do przyjętej podstawy. W gałęziach trans-
portu współczynniki i wskaźniki przyjmują nazwy adekwatne do 
środowiska realizacji pracy eksploatacyjnej czy też formy (rodzaju) 
środka transportu. Przyjmują też mniej lub bardziej rozwiniętą formę 
matematyczną i dają informację wycinkową, kompleksową, anali-
tyczną, syntetyczną czy zagregowaną. W transporcie bez względu 
na gałąź występuje współczynnik gotowości technicznej dający 
podstawową informację o sprawności działania jednostek taboru 
(floty), a więc o możliwości przynoszenia przez nie przychodu dla 
firmy. Właściwie zinterpretowany mimo swej prostoty matematycz-
nej zawiera duży zasób informacji. W gałęziach uwzględniając ich 
uwarunkowania w funkcjonowaniu i specyfikę branży pojawia się też 
szereg odmiennych mierników ustalanych w sposób ciągły (bieżąco) 
jak i za poszczególne okresy. Często są w odniesieniu do nich 
wewnętrzne ustalenia podmiotu transportowego dla jego indywidu-
alnych potrzeb i rozwiązań. Inne wspólne mierniki ilościowe to m.in.: 
– współczynnik wykorzystania ładowności, 
– współczynnik wykorzystania czasu pracy, 
– współczynnik wykorzystania przebiegu, 
– prędkość techniczna. 

Jako specyficzne dla wybranej gałęzi będą m.in.: 
– współczynnik wykorzystania okresu nawigacyjnego, 
– średni czas śluzowania, 
– średni dobowy przebieg lokomotyw. 

W obszarze zainteresowania autora niniejszego opracowania 
pozostaje miernik występujący w transporcie wodnym śródlądowym 
odnoszony do stanu (jakości, standardu) infrastruktury – współ-
czynnik żeglowności. Szeroko rozumiany stan infrastruktury i środ-
ków transportu w tej gałęzi występujący obecnie a także już od 
kilkunastu lat spowodował w opracowaniach zanik w sięganiu po ten 
miernik jako stosownego narzędzia. Jako istotny w rzeczywistości 

pomijany jest w ustaleniach i opisach sporządzanych przez admini-
strację dróg wodnych a także przewoźników żeglugowych. Bliższe 
spojrzenie na ten współczynnik pozwala wskazać na skalę jego 
znaczenia w procesie eksploatacji dróg wodnych sklasyfikowanych 
głównie jako żeglowne. Jego wysokość (poziom) przekłada się na 
szereg elementów warunkujących właściwą eksploatację dróg 
wodnych w Polsce a w szczególności ich rewitalizacyjne zabudo-
wywanie nie mające nic wspólnego z transportem wodnym śródlą-
dowym. 

1. DROGI WODNE I KRYTERIA ICH ZROŻNICOWANIA  

Na mapie fizycznej Polski uwzględniając jej formę i skalę 
przedstawiono zasoby wodne kraju obejmujące rzeki, kanały, jezio-
ra i zbiorniki wodne. Nie wszystkie z nich stanowią i tworzą szlaki 
transportowe – system dróg wodnych. Liczącą 3655 km sieć dróg 
wodnych w Polsce tworzy tylko część z nich, tj. te, które spełniają 
określone wymagania (kryteria) i które to numeratywnie wyszcze-
gólniono z podaniem ich długości. [4] Przypisanie odcinków rzek, 
jezior i zbiorników do poszczególnych klas zostało dokonane w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie 
klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. [5] W rozporządzeniu tym 
dokonano podziału dróg na te o znaczeniu regionalnym i te o zna-
czeniu międzynarodowym. Klasyfikacja obejmuje pięć grup dróg 
różniących się pomiędzy sobą parametrami. Przypisywane drodze 
wodnej parametry to: 
– głębokość tranzytowa, 
– szerokość szlaku żeglownego (rzeki i kanały), 
– promień łuku szlaku żeglownego i kanału, 
– wymiary komór śluz: głębokość na progu, długość i szerokość, 
– wysokość w świetle pod mostami, przepustami, liniami wysokie-

go napięcia. 
W rozporządzeniu określa się parametry odpowiednio do ro-

dzaju drogi wodnej. A mianowicie jako: 
– minimalne wymiary szlaku żeglownego w rzece: 

– szerokość szlaku żeglownego 
– głębokość tranzytowa 
– promień łuku osi szlaku żeglownego 

– minimalne wymiary kanału: 
– szerokość szlaku żeglownego 
– najmniejsza głębokość wody w kanale 
– promień łuku osi szlaku żeglownego 
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– minimalne wymiary śluz żeglugowych: 
– szerokość śluzy 
– długość śluzy 
– głębokość na progu dolnym 

– odległość pionowa przewodów w linii elektroenergetycznej przy 
zwisie normalnym   
– ponad poziom WWŻ 
– nieuziemionych o napięciu do 1 kV oraz uziemionych (bez 

względu na napięcie linii) i przewodów telekomunikacyjnych 
– nieuziemionych o napięciu wyższym niż 1 kV, w zależności 

od napięcia znamionowego linii. [5] 

2. SWOBODA RUCHU NA DRODZE WODNEJ 

Statki – jednostki pływające przemieszczają się po drogach 
wodnych niezależnie od kierunku spływu na co pozwala im posługi-
wanie się własnym napędem lub osobną jednostką napędową tj. 
holownika lub pchacza. Pierwotnie ruch jednostek prowadzony był 
głównie w dół rzek czemu służyły w Polsce przede wszystkim Wisła 
i Odra wraz z ich dopływami. Zbędna była w tym przypadku siła 
napędowa. Niezbędne natomiast było tylko utrzymywanie pożąda-
nego kierunku płynięcia statku lub tratwy. Ruch jednostek odbywał 
się swobodnie bez potrzeby jego regulowania i organizowania. 
Niezbędnych i dodatkowych działań wymagała już żegluga kanałami 
i jeziorami. Pierwsze z nich z uwagi na wykonanie jako drogi 
sztucznej wiązało się z dużymi nakładami. Dążąc do ich ogranicza-
nia przedsięwzięcia w tym zakresie realizowano uwzględniając 
obecnie występujące jak i przyszłe, mogące się pojawić parametry 
statków i barek. Często brak perspektywicznej oceny na zapotrze-
bowanie usług transportowych w tej gałęzi powodował, że wielkość 
jednostek tonażowych pozostawała niedoszacowana. Sytuacja ta 
na ziemiach polskich skutkowała ograniczeniem wielkości taboru 
rzecznego przewozowego w przyszłości do poziomu ładowności 
barek typu wrocławskiego (400 – 536 ton). [3] 

3. WSPÓŁCZYNNIK ŻEGLOWNOŚCI I OCENA JEGO 
ZNACZENIA 

W rozdziale poprzedzającym wskazano na potrzebę zapewnie-
nia swobody ruchu jednostek pływających po drogach wodnych. 
Odnoszono to również do dróg występujących na terenie Polski. 
Przywoływanym przed laty parametrem wspomagającym przypisa-
nie drogi  wodnej do właściwej klasy był poziom współczynnika 
żeglowności. Jego wysokość (poziom) wykorzystywana była 
uprzednio bezwzględnie przy klasyfikacji kanałów żeglownych do 
poszczególnych klas dróg (także wówczas pięciu). Definiowana tym 
współczynnikiem swoboda ruchu jednostek (jednostki pływającej) 
obejmowała ( bo w latach do 1985 r. niewątpliwie dla żeglugi miało 
to znaczenie), udział w przekroju poprzecznym kanału przekroju 
poprzecznego statku lub statków. Sam współczynnik nawiązuje do 
ścisłego, wzajemnego powiązania między drogą wodną a statkiem 
oraz znacznego zróżnicowania warunków żeglugowych dróg natu-
ralnych i sztucznych. Tak więc by zaliczyć w oparciu o klasyfikację 
obowiązującą w Polsce od 1977 r. kanał do jednej z klas należało 
dla niego ustalić poziom współczynnika żeglowności wyrażającego 
się wzorem: 

7
f

F
n

 

gdzie:    n – współczynnik żeglowności, 
             F – przekrój poprzeczny drogi wodnej, 
             f  – przekrój poprzeczny statku. [2] 
 

 
(1) 

Wzajemne oddziaływanie drogi i statku wyznacza ponadto wie-
le dodatkowych warunków ich eksploatacji i istotnych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa żeglugi, wykorzystania zdolności przewo-
zowej statków oraz minimalizacji negatywnego wpływu ruchu stat-
ków na stan drogi wodnej. Ponadto w zależności od wartości współ-
czynnika żeglowność  n  na kanałach oraz stosunek głębokości do 
zanurzenia  ( h : t ) na rzekach, określana jest optymalna z punktu 
widzenia zapotrzebowania na moc prędkość statków. [2] Określenie 
tych parametrów jest szczególnie istotne dla dróg wodnych nowo 
budowanych lub modernizowanych, umożliwia bowiem ustalenie 
optymalnego zakresu inwestycji infrastrukturalnych dla potrzeb 
eksploatacji określonego typu statków. [2] Zagadnienie żeglowności 
wywołane zostało nie w następstwie wprowadzenia go do ówcze-
snej klasyfikacji dróg (1977 r.), ale występowało już wcześniej jako 
narzędzie do oceny m.in. kanałów żeglownych co przedstawiają 
autorzy w swej publikacji  pt. ”Eksploatacja dróg wodnych” (1971 r.). 
Wskazują już wówczas oni, że przy wymiarowaniu przekroju po-
przecznego kanału należy uwzględnić następujące założenia: 
– kanał powinien uwzględniać jak największą szybkość żeglugi, 
– mijanie się statków przy zachowaniu normalnej szybkości po-

winno odbywać się całkiem bezpiecznie, 
– wyprzedzanie statków powinno być dopuszczalne na całym 

kanale lub na wyznaczonych odcinkach. 
Posłużono się w tych ustaleniach także wzorem: 

 

5
f

F
n  

gdzie: F – powierzchnia zwilżonego przekroju kanału, 
           f – powierzchnia poprzeczna zanurzonej części  
               typowego statku w środku jego długości. [1] 
 

 
(2) 

 
Wg opinii przyjętych na XXI Międzynarodowym Kongresie Że-

glugi w Sztokholmie w 1965 r. wartość  n  nie powinna być mniejsza 
niż  7. Umożliwiło to zwiększenie dopuszczalnych prędkości na 
kanałach. [1] Można więc przyjąć, że wartość współczynnika zopty-
malizowano a zdefiniowanie powierzchni  obu przekrojów bardziej 
sprecyzowano. Problem swobody przy mijaniu się barek na kanale 
dużo wcześniej, wówczas jeszcze w odniesieniu do pociągów ho-
lowniczych podjął J. Lambor wskazując, że jako podstawowy waru-
nek ruchu – to nie wolno łączyć barek obok siebie. Szerokość kana-
łu jest zwykle na dnie większa od podwójnej szerokości barek o 1 – 
2 m. Takie stanowisko oparte było na świadomości, że pozostawie-
nie wolnej przestrzeni między mijającymi się obiektami jest koniecz-
ne dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Traktowano to jako 
warunek podstawowy. Za warunek drugi uznano zachowanie pew-
nego ustalonego doświadczeniem stosunku powierzchni przekroju 
zwilżonego kanału do powierzchni przekroju zanurzonej części 
statku co przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Schematyczny profil poprzeczny kanału i barki. Opracowa-
nie własne 
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Stosunek n = F : f waha się w granicach od 3,0 do 6,0. Ozna-
cza to, że powierzchnia F przekroju kanału powinna być 3 do 6 razy 
większa od przekroju zanurzonej części statku. Ustalono wówczas, 
że dla kanałów francuskich (barki peniche) przyjmować należy n = 
3,34. [3]  Wówczas też po przeprowadzeniu badań nad oporami 
ruchu w wybranych ówcześnie (lata powojenne XX w.) kanałach 
wskazano, że hydrotechnicy nie radzą stosować współczynnika n 
mniejszego od 5,0. [3] Jeżeli stosunek  n  jest za mały, czyli przekrój 
kanału jest za mały w stosunku do przekroju zanurzonej części 
statku, powstają wówczas większe opory ruchu, a w związku z tym 
zmniejszenie prędkości jazdy. Występować będą wówczas większe 
uszkodzenia brzegów. Wzrosną więc koszty eksploatacji i utrzyma-
nia drogi wodnej. Jeżeli stosunek  n  jest za duży, czyli kanał za 
wielki w stosunku do kursujących statków, koszty budowy będą zbyt 
wysokie. Z tego więc wynika, że o rentowności kanału decyduje, 
ustalona drogą długoletnich doświadczeń, umiejętność zachowania 
odpowiedniej proporcji między wielkościami wymienionych przekro-
jów. Według wówczas poczynionych doświadczeń przy  n = 5 lub 6 
statek może rozwijać szybkość 5,5 km/h. Natomiast do rozwinięcia 
szybkości 7,0 km/h potrzebny jest przekrój kanału w stosunku n = 
10. [3]  Uwzględniając powyższe warto przywołać późniejsze usta-
lenia i decyzje czynione w Polsce w tym zakresie. 

4. ZMIANY NA DROGACH WODNYCH I NOWA 
FORMUŁA WSPÓŁCZYNNIKA  

Proporcje powierzchni przekrojów poprzecznych ujęte w 
współczynniku żeglowności pierwotnie odnoszono do kanałów. 
Obecnie nabierają one znaczenia szerszego. Wynika to z pojawie-
nia się kolejnych określeń przypisywanych drogom wodnym i wy-
znaczającym im miejsce w sieci tj.: 
– kanalizacja dróg (skanalizowanie), 
– rewitalizacja. 

Drugie z określeń objęło prace wykonywane nie tylko na dro-
gach wodnych, ale także na innych rzekach określanych jako 
spławne czy też po prostu jako cieki wodne. Oba jednak określenia 
obejmują zakres prac, które ingerują w stan i jakość drogi wodnej 
poprzez ich szeroko rozumiana zabudowę. Kanalizacja dróg wod-
nych to w szczególności nadanie im cech kanału, a więc wdrożenie 
tym samym potrzeby stosowania rozliczeń proporcji współczynnika 
przedstawianego wyżej w określonej wielkości, tym bardziej, że dla 
odcinków skanalizowanych zakłada się wyższą szybkość ruchu 
statków – nawet 12 – 15 km/h. W obszarze kanalizacji rzeki pojawia 
się nie tylko budowla hydrotechniczna określana śluzą, ale też 
występuje regulacja brzegów często połączona ze zwężeniem 
koryta rzeki. Zmniejsza się więc szerokość, ale także pomniejsza 
się powierzchnię – F, co powoduje obniżenie proporcji  n  dla tych 
samych konstrukcji i zanurzeń statków. W sytuacji gdy rzeka skana-
lizowana przepływa przez obszary aglomeracyjne pojawia się pro-
blem cumowania  (postoju różnych statków i barek przy miejskich 
bulwarach. Część konstrukcji poniżej lustra wody tych jednostek 
pozwala ustalić przekrój  f , który umniejsza przestrzeń przekroju  F 
. Ruch jednostek odbywa się przecież obok. Sytuację w tym zakre-
sie przedstawia rysunek 2. 

 
Rys. 1. Schematyczny przekrój drogi wodnej i barek (jednostek 
pływających, statków). Opracowanie własne 

 
Uwzględniając powyższe postać  n obejmie proporcje jn.: 
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Przyjmując odpowiednie proporcje w liczbach można określić dla: 
 
F   = 125,0 m 2 

f1  =    13,5 m2   f3  =  6,0 m2 

f2  =    14,0 m2   f4  =  2,5 m2 

 
Stąd odpowiednio:  
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A także  odpowiednio, gdy postój barki ( f1 ) nie występuje to: 
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lub w postoju uczestniczą jednocześnie dwie barki ( f1  X  2): 
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Z powyższego wynika, że w przyjętej sytuacji uzyskiwanie wiel-

kości współczynnika żeglowności może stawać się problemem. 
Niewątpliwie nastąpi ograniczenie szybkości ruchu statków na 
określonym odcinku skanalizowanym (drogi wodnej), a w konse-
kwencji obniży to przepustowość drogi wodnej. Dostrzec można w 
przedstawionej sytuacji – rysunek 2, że poziom  n  można określić 
na dwa sposoby z których ten ujęty jako n2 ma swoje merytoryczne 
uzasadnienie gdy obiekt pozostaje na postoju. Natomiast grupa 
barek cumująca burtami w przypadku również n2 (n4) może w za-
kresie niepożądanym pozwolić na błędne oszacowanie współczyn-
nika tj. zawyżyć go. Najkorzystniejszy poziom współczynnika że-
glowności w poddanych weryfikacji sytuacjach uzyskany został w 
rozwiązaniu n3, w którym to przy nabrzeżu nie cumują żadne barki 
tj. w wartości 5,56, a więc nieco (ok. 10,0 %) powyżej pierwotnie 
wyznaczanego minimum. Wskazywana wyżej rewitalizacja zgodnie 
ze swym założeniem i skutkiem ma prowadzić do ożywienia zde-
gradowanych obszarów m.in. miast w wyniku którego nastąpi znale-
zienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenia do stanu w 
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jakim obszary te zmieniają swą funkcję. Tak więc rewitalizacja 
odcinków dróg wodnych w obszarze aglomeracji doprowadza do 
wzmożonego ruchu mniejszych jednostek pływających z reguły tylko 
pasażerskich, które nie uczestniczą tym samym w przewozach 
ładunków, natomiast w określonej sytuacji (regularny ruch żeglugi 
towarowej) stanowić mogą istotne utrudnienia w żegludze. Niewąt-
pliwie mają też wpływ na poziom współczynnika żeglowności tj. 
umniejszają go. Niezależnie od powyższego pamiętać należy, że  n  
zależy od: 
– zanurzenia statku (obiektu pływającego), 
– poziomu wody w rzece (kanale), 
– udziału w rozpatrywanym przekroju F innych niż podstawowe 

(przewozowych) jednostek, 
– zmiany w korzystaniu z zasobów wodnych w tym z dróg wod-

nych. 

PODSUMOWANIE 

Poddanie i ocenie i analizie współcześnie kształtowanego 
współczynnika żeglowności pozwala stwierdzić że: 
– w nowym obowiązującym ujęciu klasyfikacyjnym dróg wodnych 

żeglownych został on pominięty niewątpliwie ze szkodą dla 
kształtowania skali i ustalenia właściwej dla nich klasy, 

– w obecnych rozwiązaniach zabudowy dróg wodnych i ruchu 
jednostek pływających należy bezwzględnie powrócić do usta-
lania jego jako jednego z istotnych parametrów przypisanych 
odcinkom drogi wodnej, 

– wielkość współczynnika przekłada się bezpośrednio na bezpie-
czeństwo ruchu jednostek pływających, 

– zastosowanie jego już pierwotnie tylko do określania m.in. sze-
rokości kanału pozostawało niewłaściwe z uwagi na już wów-
czas trwającą i występującą kanalizację rzek – dróg wodnych  
dotąd swobodnie płynących. 
Zmienne uwarunkowania i zakres użytkowania w szczególności 

polskich dróg wodnych bez zabezpieczenia ich stanu w wymogach 
projektowych i wykonawczych dopuszczać będą do spychania dróg 
transportowych w kierunku szlaków turystycznych i rekreacyjnych. 
Po latach okaże się wówczas, że przywrócenie żeglugi z przewo-
zami ładunków stanie się praktycznie niemożliwe. Sieć dróg wod-

nych dla celów transportowych kształtować będzie trzeba od pod-
staw. 
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The navigability ratio of the waterway  
and its importance in practice 

Classification of waterways  has been made based on 

their basic division and possible to assign parameters. In the 

original several aspects were took into account, and espe-

cially of the underlying criteria to navigable canals. Over the 

years occurred a loss of application of part of the require-

ments of the classification including ratio navigability. Cur-

rently, it is necessary to return this parameter and expansion 

of its importance as a parameter to the rivers channeled and 

freely flowing in urban areas. 
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