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WPROWADZENIE SYSTEMU AIS JAKO EFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA 

INFORMACJI NAWIGACYJNEJ 

 

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI  

(AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM – AIS) 
 

Najważniejszą rolą uniwersalnego statkowego systemu automatycznej identyfikacji 

(Automatic Identification System – AIS, jest przesyłanie danych ze statku na statki 

i w relacjach statek-brzeg-statek oraz przedstawienie ich na odpowiednich wskaźnikach. Dane 
te dotyczą: 
 

1. Jednostek pływających: nazwy, bandery, pozycji geograficznej, kursu, prędkości, portu 
przeznaczenia, typu, stopnia uprzywilejowania wynikającego z postanowień 

międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu, ilości osób na 

statku oraz statusu przewożonych ładunków. 
2. Informacji istotnych dla bezpieczeństwa żeglugi, na przykład lokalnych ostrzeżeń 

nawigacyjnych czy też transmisji informacji hydrometeorologicznych i monitorowania 

oznakowania nawigacyjnego. 
 

Bałtycki system AIS oparto na zintegrowanej sieci systemów krajowych, utworzonych 

w oparciu o standardy IALA i IMO. Warunkiem była kompatybilność standardów 

poszczególnych sieci narodowych i jednolite formaty kodowania informacji. W ramach 
grupy AIS EWG (Expert Working Group) uzgodniono ogólną koncepcję budowy 

bałtyckiego systemu AIS i przyjęto zasady wymiany informacji w ramach sieci systemu 

monitorowania ruchu statków opartego o technologię AIS, wyprzedzając w tej dziedzinie 
plany Unii Europejskiej. 
 

System umożliwia automatyczne monitorowanie wszystkich statków podlegających 

postanowieniom rozdziału V Konwencji SOLAS, wykorzystując w tym celu stacje 
brzegowe AIS systemów krajowych państw bałtyckich. W Polsce oddano do eksploatacji 

stacje obejmujące zasięgiem przede wszystkim obszary polskich służb VTS na Zatoce 

Gdańskiej i toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Są one połączone siecią komputerową. 
Serwer krajowy sieci polskiej zainstalowany jest w Urzędzie Morskim w Gdyni. Realizuje 

on wymianę informacji z analogicznymi systemami innych państw. 
 

Dzięki współpracy Urzędów Morskich oraz opracowaniom zewnętrznym, powstała 
koncepcja krajowej struktury i ogólny projekt sieci AIS, z którego zostały wybrane 

elementy do realizacji etapowej. Praktyczne budowanie polskiej sieci rozpoczęto w marcu 

2004 roku, kiedy to dokonano montażu i uruchomienia szkieletu sieci w Gdyni. 
Zainstalowano pierwszą stację brzegową na Helu i serwery: regionalny, serwer 

internetowy proxy oraz serwer krajowy.  

Na sali VTS w Gdyni, w dzisiejszym Centrum Bezpieczeństwa Morskiego stanęło 

pierwsze stanowisko operatorskie wizualizacji celów AIS. Równolegle w Szczecinie 
dokonano zakupu rozbudowującego możliwości 3 stacji brzegowych VTMS na stacjach 



Szczecin, Police, Świnoujście. Zainstalowano w nich moduły AIS oraz dodano 

programowe nakładki integrujące obraz radarowy z celami AIS.  

  
STACJE AIS 

W REJONIE MORZA BAŁTYCKIEGO 

 

 
 

Serwer sieci krajowej, którego zadaniem jest obsługa serwerów regionalnych, 

umieszczono w Centrum VTS Zatoka Gdańska w Gdyni. 
System AIS zainstalowano celem zwiększenia bezpieczeństwa nawigacji. Został 

zaprojektowany jako narzędzie dla nawigatorów i ma on ułatwić nawigację morską oraz 

podnosić efektywność kontroli ruchu morskiego. Dane z sieci stacji lądowych AIS 
dostarczane są do centrum zarządzania ruchem statków (VTS). Transpondery AIS 



identyfikowane są przy pomocy niepowtarzalnego numeru MMSI (Maritime Mobile Service 

Identity). 

Planowane jest utworzenie ogólnodostępnego systemu informującego o numerach 
MMSI: Centralnej Krajowej Bazy Danych MMSI i całodobowego Punktu Kontaktowego 

wraz z numerami. Aktualnie Polska jest członkiem COSPAS SARSAT, dlatego stosowne 

decyzje Komisji Europejskiej wskazują na konieczność działań w tym zakresie. 

System AIS działa jako narzędzie antykolizji. Język elektroniki AIS przekłada sygnały 

radiowe na obraz widziany na mapie. Warunkiem uczestnictwa w systemie jest posiadanie 

przez statki transponderów AIS, które nadają dane statyczne i dynamiczne statku, 

wykorzystując do tego celu transmisję radiową. 
Płynące jednostki wymieniają drogą radiową – w trybie automatycznym – swoje dane. 

Ich ruch może być przedstawiony na mapie cyfrowej. W ten sposób jednostki „widzą się” 

wzajemnie. 
Ważną cechą systemu AIS jest możliwość pokazywania obiektów niewidocznych dla 

radaru (np. będących w strefie tzw. cienia radarowego). Realizowane jest to poprzez wymianę 

informacji między jednostkami na częstotliwości radiowej VHF, również wtedy, gdy sygnał 

radaru odbija się od przeszkody, wobec czego cele znajdujące się za nią nie są wykrywane przez 
radary. 

Typy AIS 

 

Istnieją dwie klasy transponderów AIS (klasa A i B). Instalowane są one na statkach 

morskich lub na statkach powietrznych ratownictwa morskiego, a na brzegu jako 

urządzenia bazowe lub przekaźnikowe (base or repeter station). Transponder AIS klasy A 

musi być instalowany na wszystkich statkach pasażerskich oraz statkach morskich 
o pojemności brutto 300 ton i większej odbywających podróże międzynarodowe oraz statkach 

morskich o pojemności brutto 500 ton i większej nie odbywających podróży 

międzynarodowych, objętych Konwencją o Bezpieczeństwie Życia na Morzu – SOLAS 
(Safety of Life at Sea). 

Transpondery tej klasy pracują z wykorzystaniem techniki cyfrowego selektywnego 

wywołania DSC (Digital Selective Calling) z satelitarnym systemem określania pozycji GNSS 
(GPS) oraz systemem zobrazowania elektrycznej mapy i informacji nawigacyjnej (Electronic 

Chart Display and Information System ECDIS). 

Natomiast klasa B jest przeznaczona dla jednostek nie objętych Konwencją SOLAS, 

tj. statków o pojemności brutto mniejszej niż 300 ton odbywających podróże 
międzynarodowe, statków o pojemności brutto mniejszej niż 500 ton, nie odbywających 

podróży międzynarodowych oraz na jednostkach rybackich. 

AIS klasy B mogą być urządzeniami wyposażenia stałego; wchodzą w skład ECDIS, ECS 
lub odbiorników statkowych GNSS. Nie muszą posiadać własnego monitora i klawiatury 

umożliwiającej ręczne wprowadzenie danych oraz odbiornika pracującego na kanale 70 

(DSC). Powinna jednakże istnieć możliwość wprowadzenia danych stałych w czasie 

instalacji AIS. 
 

 

 
 

 



 

Wszystkie statki wyposażone w AIS powinny utrzymywać ten system w ciągłym 

działaniu, z wyjątkiem przypadków, w których porozumienia międzynarodowe, przepisy 
lub wymagania Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) stanowią o ochronie 

informacji nawigacyjnej. 

Transpondery pokładowe zostały wprowadzone na mocy Konwencji SOLAS rozdział 
V/19, a stacje brzegowe systemu AIS – na mocy dyrektywy 2002/59/EC.  

Działanie AIS 

 

Urządzenia AIS oparte są na technice cyfrowej transmisji danych z dostępem do medium 
transmisyjnego w trybie SOTDMA. Urządzenia AIS powinny jednocześnie pracować na 

dwóch częstotliwościach zgodnie z ustaleniami międzynarodowymi  ITU-R: 

 
AIS 1 = 161,975 MHz (kanał 87B)              AIS 2 = 162,025 MHz (kanał 88B). 

 

AIS posiada możliwość zmiany kanału lub ograniczenia ilości odbieranych statków. 
 

AIS klasy A pracuje na dwóch częstotliwościach i jest wyposażony w jeden nadajnik i 

trzy odbiorniki pracujące w paśmie VHF, w tym dwa wykorzystujące technikę TDMA i 

jeden DSC. Daje to możliwość jednoczesnego odbioru dwóch wiadomości wysyłanych 
przez dwa różne urządzenia. Mając tylko jeden nadajnik sam może jednak wysyłać 

wiadomości tylko naprzemiennie, po kolei na każdej z częstotliwości. AIS klasy B mogą 

być urządzeniami autonomicznymi lub wchodzić w skład ECDIS, ECS lub odbiorników 
statkowych GNSS. Nie muszą posiadać własnego monitora i klawiatury umożliwiającej 

manualne wprowadzenie danych oraz odbiornika pracującego na kanale 70 (DSC). 

Jednakże powinna istnieć możliwość wprowadzenia danych statycznych w czasie 
konfiguracji AIS. 

AIS może funkcjonować w trzech rodzajach pracy: 

1. Ciągły (autonomous, continuous mode); 

2. Wyznaczony (assigned mode), gdzie częstotliwość i odległości czasowe transmisji 
meldunków pozycyjnych są określone automatycznie bądź przez urządzenie bazowe 

działające samodzielnie lub za pośrednictwem transpondera AIS; 

3. Odzewowy (poling mode), polegający na tym, iż statkowy AIS transmituje dane po 
odebraniu sygnału zapytania nadanego przez AIS innej jednostki pływającej, statku 

powietrznego lub przez stację brzegową. 

 

Kiedy statek jest w drodze, system  pracując w trybie ciągłym, transmituje 
podstawowe dane statystyczne i dynamiczne, które mogą być zobrazowane i odczytane przez 

inne stacje w zasięgu działania VHF.  

W relacji statek-statek system dostarcza dane statyczne i dynamiczne innym jednostkom 
będącym w zasięgu VHF,  bez względu na zakłócenia w rejonie występowania cienia 

radarowego. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje przekazywane przez AIS 

 
AIS klasy A przesyła niezależne grupy informacji: statyczne, dynamiczne i dotyczące 

podróży, a na żądanie statku – ostrzeżenia nawigacyjne. Informacje statyczne są 

wprowadzane przy instalacji urządzenia i uaktualniane w przypadku zmiany nazwy 
i sygnału wywoławczego statku lub po przebudowie jednostki, gdy nastąpiła zmiana 

wymiarów podstawowych statku oraz w przypadku zmiany miejsca lokalizacji na 

pokładzie anteny AIS. Dane te są one chronione przed dostępem osób niepowołanych, jak 
i przed przypadkową ich zmianą. 

Podczas pracy, transponder klasy A przesyła dane statyczne z częstotliwością zależną od 

potrzeb lub na żądanie. Dane dynamiczne w zależności od prędkości przemieszczania się 

jednostki, dotyczące podróży przesyłane są co 6 minut i po każdej zmianie danych. SRM 
(Safety Related Mesage) krótka wiadomość tekstowa dotycząca bezpieczeństwa podana 

zostaje po wprowadzeniu i na żądanie. 

 

 

 

 

 



 

WSPÓŁDZIAŁANIE  AIS  Z  VESSEL  TRAFFIC  SYSTEM (VTS) 
 

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej i Komitetu Helsińskiego, Morze Bałtyckie jest 
obszarem szczególnie chronionym tak ze względu na jego zamknięty obszar jak i małą 

wymianę wód oraz dużą masę przewożonych ładunków niebezpiecznych i zagrażających 

bezpieczeństwu żeglugi i środowisku morskiemu. 

W portach polskich rocznie przeładowuje się znaczną ilość ładunków niebezpiecznych 
i zagrażających środowisku naturalnemu. Z powyższych względów powstała koncepcja 

budowy systemu nadzoru i kontroli ruchu statków na tym obszarze. 

Służby VTS wprowadzono celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i efektywności 
żeglugi, ochrony środowiska naturalnego, oddziaływania na ruch jednostek w rejonie 

odpowiedzialności i reagowania na sytuację nawigacyjną. VTS pełnią funkcję organizacji 

ruchu, asysty nawigacyjnej lub informacyjną. 
Po wprowadzeniu AIS możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa szczególnie na 

akwenach ograniczonych, trudnych pod względem nawigacyjnym i o dużym natężeniu ruchu. 

Informacje są przesyłane i zobrazowane na wskaźnikach operatorskich w centrach VTS 

w sposób automatyczny. 
Obecnie działania służb VTS zależą w głównej mierze od wiarygodności i aktualności 

informacji przesyłanej słownie za pośrednictwem radiotelefonu VHF oraz od dokładności 

działania i odporności na zakłócenia brzegowych urządzeń radarowych i układów 
śledzących znajdujących się na ich wyposażeniu. Sytuacja ta podlega radykalnej poprawie wraz 

z wprowadzeniem systemów automatycznej identyfikacji statków. 

Operatorzy systemów zarządzania ruchem statków wykorzystują dane przesyłane 

automatycznie przez statkowe AIS. 
 

1. W relacji statek – centrum VTS: 
 

– symbol identyfikacyjny aktualnie wykorzystywanej stacji brzegowej różnicowego 

systemu satelitarnego DGPS, 

– dane dotyczące pasażerów i ładunku, 

– inne dane niezbędne do uzyskania pozwolenia na wejście do portu. 

 

2. W relacji centrum VTS – statek: 
 

– informacje o aktualnych warunkach hydrometeorologicznych, 

– lokalne ostrzeżenia nawigacyjne i hydrometeorologiczne oraz komunikaty lodowe, 

– poprawki do elektronicznych map nawigacyjnych o charakterze lokalnym, 

– poprawki DGPS, 

– dane o statkach nie wyposażonych w AIS śledzonych przez radary brzegowe, 

– informacje o oznakowaniu nawigacyjnym, 

– informacje na temat trasy przepływu oraz o zalecanych manewrach, pilocie i holownikach, 
– proponowane zmiany w nawigacyjnym planie przejścia, 

– informacje przekazywane w ramach służby asysty nawigacyjnej podawane, gdy istnieje 

zagrożenie (ale nie życia) np. statek jest niesprawny lub gdy statek jest po kolizji i zagraża 

rozlewem. 

 

 



 

AIS:  TRANSMISJA  DANYCH  W  RELACJI 

STATEK-STATEK  I  STATEK-STACJA BRZEGOWA-STATEK 
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Obowiązkowy monitoring AIS 

 

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) zaleciła, w pierwszej kolejności dla 

nowobudowanych statków, wprowadzenie na statki obowiązkowego monitoringu AIS, 

który w oparciu o system pozycjonowania GPS będzie transmitował informacje 
o wektorze ruchu jednostki. System ten stanowi integralną część infrastruktury systemu 

VTS. 

Wprowadzenie AIS prowadzi także do istotnego ograniczenia rozmów w paśmie VHF między 
statkami i lądem, zwłaszcza w obszarach VTS. 

 



 

ZASTOSOWANIE  AIS  W  ZINTEGROWANYM  SYSTEMIE  

RADIOLOKACYJNEGO  NADZORU 

 

Jedną z największych inwestycji na naszej północnej granicy, w której wykorzystywane 
będą dane z systemu AIS, jest zintegrowany system radiolokacyjnego nadzoru (ZSRN) 

polskich obszarów morskich. 

 
W nowym systemie będą wykorzystywane dane z systemów: VTS, AIS (Automatyczna 

Identyfikacja Statków) oraz system monitorujący wszystkie statki rybackie o długości 

większej niż 20 m. 
Podstawowym źródłem informacji dla ZSRN są działające przez całą dobę, bezobsługowe 

radary. 

 

Na każdej wieży, poza radarem wykrywania celów nawodnych, zostaną 

zamontowane: zdalnie sterowana głowica optoelektroniczna, kamera termowizyjna 

i dalmierz laserowy, środki łączności radiowej UKF, radiolinia cyfrowa, anteny 

odbiorcze systemu AIS, własne systemy zasilania (zespoły prądotwórcze i UPS) 

oraz elektroniczne systemy ochrony bezpośredniej (kamery czujki, systemy 

alarmowe itp.), gdyż z założenia cały system ma być bezobsługowy. 

MONITOROWANIE JEDNOSTEK 

PRZY UŻYCIU RADARU I AIS 

 

 

 



 

Pasywne zastosowanie AIS 

Urządzenia systemu AIS klasy A przeznaczone na okręty Marynarki Wojennej mogą 

pracować zarówno w trybie aktywnym jak i pasywnym. 

Aktywny tryb umożliwia przedstawienie własnej informacji statycznej i dynamicznej 
dla wszystkich jednostek wyposażone w AIS znajdujących się w zasięgu pracy pasma 

UKF. 

Pasywny tryb pracy urządzenia AIS zapewnia skrytość działania okrętów Marynarki 

Wojennej z możliwością odbioru informacji AIS z obiektów w zasięgu pracy systemu. 
 

Dodatkowe funkcje AIS 

Komunikowanie się za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SM – Short Message 

„SMS” stworzyło dodatkową możliwość porozumienia się pomiędzy jednostkami, 
w sytuacjach szczególnych lub zwrócenia uwagi. Wysyłanie krótkich informacji 

telefonicznych może odbywać się w relacjach statek-statek, do wszystkich użytkowników 

bądź konkretnie wskazanego przez nas odbiorcy. Interesującym elementem zastosowania 

AIS jest aplikacja militarna. Zastosowanie systemu do celów wojskowych stworzyło nowe 
możliwości koordynacji działań wielu flot na jednym akwenie.  

Również praca Morskich Ratowniczych Centrów Koordynacyjnych (MRCC – 

Maritime Rescue Coordination Centre) może być bardziej efektywna, jeżeli jednostki 
ratownicze będą wyposażone w AIS, celem szybkiego określenia, który statek w danej 

chwili jest w niebezpieczeństwie oraz jakie jednostki są najbliżej statku 

w niebezpieczeństwie. Podczas poszukiwań wszystkie jednostki powinny być 

monitorowane przez MRCC, dla zapewnienia efektywnego kierowania akcją 

poszukiwawczo-ratowniczą. Oprócz tego jednostka w niebezpieczeństwie, wyposażona 
w AIS, podaje status nawigacyjny, widoczny na wskaźnikach urządzeń zobrazowujących 

sytuację w obszarze odpowiedzialności ratownictwa (SRR – Search and Rescue 

Region). 

PRZEKAZYWANIE  INFORMACJI  W  AIS 

 

 



 

Podsumowanie 

 

System AIS jest niezależny pod względem działania, biorąc pod uwagę konfigurację 

i rzeźbę terenu oraz linię brzegową, a także warunki hydrometeorologiczne. 

Stosowanie AIS daje pozytywne wyniki w obszarach, gdzie obserwację radarową utrudniają 

liczne sektory cienia radarowego powstające za wysoką linią brzegową oraz na akwenach 
z silnymi zakłóceniami radarowymi. 

Stwierdzono większą dokładność określania pozycji w stosunku do dokładności radaru, 

zwłaszcza w zasięgu działania stacji różnicowych DGPS. 
Ogromie istotnym jest fakt, iż AIS na jednostce płynącej z prędkością ponad 14 węzłów 

i dokonującej zmiany kursu, informację aktualizuje co 2 sekundy, zobrazowując zmianę kursu 

na wskaźniku informacyjnym od momentu rozpoczęcia do zakończenia zwrotu. 

Rezultaty dotychczasowych doświadczeń wskazują na zalety stosowania systemu AIS 
w podwyższaniu bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Bałtyckim. 

System automatycznej identyfikacji statków bez wątpienia wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa żeglugi, przede wszystkim w obszarze unikania kolizji, a także dzięki 
bieżącemu przekazywaniu dokładnej informacji o pozycji jednostek. 
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