
Locja
śródlądowa i morska

Opracował:

Daniel Rudnik

j.st.m., MIŻ

Dział nauki opisujący wody żeglowne oraz ich oznakowanie nawigacyjne 

z punktu widzenia bezpiecznej i sprawnej żeglugi



Drogi 
wodne

Naturalne

Jeziora Rzeki

Sztuczne

Kanały Zalewy

Podział dróg wodnych



Rzeka  nieuregulowana 



Rzeka  nieuregulowana - Pisa



Rzeka uregulowana

1. Tama równoległa

2. Opaska 

3. Ostroga 

4. Nurt 

5. Wał przeciwpowodziowy



Rzeka uregulowana



Jaz

Budowla hydrotechniczna, wybudowana

w poprzek rzeki lub kanału, piętrząca wodę.

Utrzymuje stały poziom rzeki dla celów 

żeglugowych, zabezpieczenia przed 

powodzią, zaopatrywania w wodę i do celów 

energetycznych.



Jaz na rzece Sole



Śluza komorowa

Budowla hydrotechniczna 

wznoszona na kanałach 

żeglownych, rzekach (fragment 

jazu) oraz pomiędzy jeziorami. 

Umożliwia pokonywanie różnic 

poziomu wody przez jednostki 

pływające (np. statki, jachty). 

Składa się z komory, wrót 

górnych i dolnych oraz 

przepustów wody.



Śluza Gdańska Głowa



Śluza Guzianka



Śluza Guzianka



Granice szlaku żeglugowego na wodach 
śródlądowych

Znaki prawej granicy szlaku żeglownego 

(pława lub tyka czerwona ze znakiem 

szczytowym, czerwony walec, tyka z wiechą)

Znaki lewej granicy szlaku żeglownego 

(pława lub tyka zielona ze znakiem 

szczytowym, zielony stożek, tyka)

Znaki rozgałęzienia szlaku żeglownego 

(pława lub tyka w zielono-czerwone pasy 

ze znakiem szczytowym, kula w zielono-

czerwone pasy)



Przebieg szlaków żeglownych w Polsce

⚫ z południa na północ

⚫ ze wschodu na 

zachód

⚫ właściwy Urząd Żeglugi Śródlądowej ustala kierunek przebiegu 

szlaku żeglugowego - Śniardwy 
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Oznakowanie przebiegu szlaku na wodach 

śródlądowych

Znaki brzegowe 

przebiegu szlaku 

żeglownego wzdłuż 

prawego brzegu

Znaki brzegowe 

przebiegu 

szlaku żeglownego 

wzdłuż lewego brzegu

Znaki na prawym brzegu, 

wskazujące na przejście 

szlaku żeglownego od 

prawego do lewego brzegu
Znaki na lewym brzegu, 

wskazujące na przejście 

szlaku żeglownego od 

lewego do prawego brzegu



Oznakowanie miejsc niebezpiecznych

Oznakowanie miejsc 

niebezpiecznych na środku 

drogi wodnej
Oznakowanie miejsc 

niebezpiecznych 

i przeszkód 

żeglownych przy 

lewym brzegu

Oznakowanie miejsc 

niebezpiecznych 

i przeszkód żeglownych 

Przy prawym brzegu
Znaki 

odosobnionego 

niebezpieczeństwa





Znaki kardynalne

Znaki kardynalne informują, 
z której strony znaku można 
bezpiecznie przepłynąć.

Np. północny znak kardynalny 
informuje, że należy go 
ominąć od strony północnej.



Znaki kardynalne na morzu



Znaki kardynalne na śródlądziu



Znaki żeglugowe w ruchu

Znaki zakazu
czworokątne tablice z czerwoną obwódką. 
Na tablicy widnieje czarny nadruk symbolizujący 
rodzaj zakazu przekreślony czerwonym skośnym 
pasem 

Znaki nakazu lub ograniczenia
czworokątne tablice białe z czerwoną obwódką 
i czarnym symbolem nakazu

Znaki informacyjne
czworokątne tablice w niebieskim kolorze 
z białym symbolem informacyjnym 



Znaki zalecenia

Znak bezpiecznej wody

Wyjście szlaku żeglownego

lewa prawa





Wejście do kanału



Przykładowe oznakowanie



System IALA A

Międzynarodowy, morski system oznakowania 

nawigacyjnego. Opracowano niemal jednolite 

oznakowanie morskich akwenów żeglugowych.

PRAWA:

- kolor zielony, 

- kształt stożka, 

- światło barwy 

zielonej o rytmie                    

dowolnym

LEWA:

- kolor czerwony,

- kształt walca,

- światło barwy czerwonej 

o rytmie dowolnym



Wejście do portu Gdańsk







Rozgałęzienie toru wodnego

Tor główny skręca w prawo:

- czerwony walec

- zielony pas,

- światło czerwone,

błyskowe złożone (2+1)

Tor główny skręca w lewo:

- zielony stożek,

- 1 czerwony pas

- światło zielone, rytm             

błyskowe złożone (2+1)



Znak odosobnionego niebezpieczeństwa



Nabieżniki

Nabieżnik to zestaw dwóch (nie dotyczy 

światła sektorowego) znaków nawigacyjnych, 

w dzień będących widocznymi znakami o 

charakterystycznym kształcie, w nocy 

światłami o określonej charakterystyce (kolor, 

ciągłość lub zsynchronizowana modulacja 

trwania), z których jedno jest ustawione wyżej 

(jeśli to możliwe) i dalej, a oba wyznaczają dla 

statków oś toru wodnego, lub jego krawędź.



Nabieżniki



Latarnia morska i sektory świecenia



Dziękuję za uwagę


