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Prezes zarządu Fundacji  
Instytut Mikromakro

W sektorze bezzałogowych 
technologii militarnych do-
minują Stany Zjednoczone 
i Izrael. Chiny bezsprzecznie 
królują na rynku dronów 
rekreacyjnych i zabawko-
wych. Unia Europejska stawia 
natomiast na cywilne i tzw. 
rządowe zastosowania bez-
załogowców. To rolnictwo 
precyzyjne, geoinformacja, 
poszukiwanie i ratownictwo, 
inspekcja infrastruktury, 
ochrona środowiska czy też 
proces likwidacji szkód nie-
zbędny do wypłaty odszkodo-
wań. Łączy je pozyskiwanie 
danych i ich analiza. Witamy 
w gospodarce cyfrowej!

Z rozmów z przedsiębior-
cami wynika, że większość 
już to zrozumiała; już wie, że 
drony to coś więcej niż bez-
załogowe statki powietrzne. 
Dla nich to nie jest produkt 
przemysłu lotniczego, lecz 
element oprzyrządowania 
potrzebny do planowania 
biznesu w sektorach telein-
formatyki i robotyki. Chociaż 
działają zgodnie z przepisa-

mi Prawa lotniczego, to do-
strzegają, że więcej ich łączy 
z internetem rzeczy (ang. 
Internet of Things lub Prze-
mysłem 4.0). Określaniu poli-
tyki i strategii dla tego rynku 
wyraźnie szkodzi utożsamia-
nie go z lotnictwem. Hamuje 
zwyczajnie rozwój.

Podobną sytuację mieli-
śmy 15 lat temu w przypadku 
internetu, który rozwijał 
się dzięki infrastrukturze 
kontrolowanej przez tra-
dycyjnych operatorów te-
lekomunikacyjnych. Firmy 
telekomunikacyjne zostały 
zmuszone, by przebudować 
infrastrukturę do technologii 
internetowych, ale najbar-
dziej spektakularny biznes 
w internecie zaczęły robić 
firmy spoza sektora teleko-
munikacyjnego. Dzisiaj poja-
wiają się radykalne prognozy, 
że ok. roku 2025 Stany Zjed-
noczone dadzą hasło do total-
nego odwrotu od klasycznego 
lotnictwa; ich zadania całko-
wicie przejmą roboty, czyli 
drony, na początek w siłach 
zbrojnych, potem w lotnic-
twie transportowym, kiedyś 
wreszcie pasażerskim. To jest 
ta wizja, z którą musimy się 
zmierzyć.

Tymczasem na naszym 
lokalnym rynku, ledwo co się 
wykluły firmy, które mają 
pomysły na drony i pozyska-
ły pierwszych klientów, zaś 

ich przychody przekroczyły 
milion złotych, gdy trafiły do 
startupowej doliny śmierci 
(zwłaszcza przedsiębiorstwa 
produkcyjno-usługowe). To 
luka, która powstaje między 
publicznym i prywatnym 
finansowaniem projektów 
badawczo-rozwojowych vel 
szerzej – luka kapitałowa 
w finansowaniu przedsię-
wzięć w początkowej fazie 
rozwoju, ale o potrzebach 
inwestycyjnych, które można 
szacować na 1-10 mln dola-
rów. Obrazowo mówiąc, są 

 Skończyły się 
przedsiębiorcom 
dronowym pie-
niądze na badania 
i wdrożenia. 
Inwestorzy nie 
są skorzy, by fi-
nansować projekt 
w chwili  wejścia 
produktu na rynek 
i rozpoczęcia wal-
ki z konkurencją. 
To jest miejsce na 
mądrą interwencję 
państwa i bodźce 
rozwojowe. 

ŚWIT W DOLINIE 
ŚMIERCI 
Drony to coś więcej niż lotnictwo. To internet rzeczy, cyfryzacja 
i robotyzacja w jednym. Świat biliona czujników.  
O tym właśnie świecie i wyzwaniach, przed którymi stoi rynek, 
opowiadamy w naszym raporcie. 
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Dzisiaj potencjalni 
klienci, szczegól-
nie w sektorze 
publicznym przyj-
mują postawę 
„chciałabym a boję 
się”. Chętnie godzą 
się na pokazy tech-
nologii, lecz potem 
nie umieją określić 
korzyści z wdro-
żenia i odkładają 
na półkę ambitne 
plany, które niosą 
jakiekolwiek ry-
zyko. 

w drodze między uczelnia-
nym laboratorium a fabryką. 
Skończyły się im pieniądze na 
badania i wdrożenia.

Inwestorzy przeważnie 
nie są skorzy, by finansować 
projekt w tym kluczowym 
momencie – wejścia produktu 
na rynek i rozpoczęcia walki 
z konkurencją. To jest miejsce 
na mądrą interwencję pań-
stwa i bodźce rozwojowe.

Państwo powinno przede 
wszystkim nie przeszkadzać 
przedsiębiorcom, ale z ankiet 
i rozmów przeprowadzonych 
przy okazji przygotowania te-
gorocznego raportu słychać, 
że może też pomóc na kilka 
sposobów. Można by ogłosić 
za pieniądze publiczne np. 
program badawczo-rozwojo-
wy jak certyfikować bezzało-
gowce. Chodzi oto, żeby kon-
struowane w Polsce maszyny 
mogły latać z certyfikatami 
uznawanymi w całej Unii Eu-
ropejskiej, co już wkrótce sta-
nie się warunkiem sine qua 
non przeprowadzenia jakich-
kolwiek operacji powietrz-
nych. Stwórzmy podwaliny 
pod taki system certyfikacji! 
Dorównajmy kroku Europie!

Równie ważne jest finan-
sowanie prac rozwojowych 
nad powszechnie użyteczny-
mi zastosowaniami dronów 
w różnych obszarach gospo-
darki, zarządzania kryzy-
sowego i ochrony ludności. 
W ten sposób przygotujemy 
rozwiązania gotowe do wdro-
żenia np. w rolnictwie precy-
zyjnym. Przy okazji wymu-
siłoby to współpracę między 
poszczególnymi uczestnika-
mi rynku: producentami ma-
szyn, firmami teleinforma-
tycznymi a usługodawcami.

Jednocześnie przydałby 
się program instrumentów 
zwrotnych dla firm i insty-
tucji publicznych (w tym 
samorządowych), które pla-
nują lub są zainteresowane 
wdrożeniem technologii 
informacyjnych opartych 
o wykorzystywanie dronów. 
W ten sposób dążylibyśmy 
do zrównoważenia popytu 
i podaży. Dzisiaj potencjalni 
klienci, szczególnie w sek-

torze publicznym przyjmują 
postawę „chciałabym a boję 
się”. Chętnie godzą się na po-
kazy technologii, lecz potem 
nie umieją określić korzyści 
z wdrożenia i odkładają na 
półkę ambitne plany, które 
niosą jakiekolwiek ryzyko.

Wreszcie, weźmy przykład 
z rodzimych producentów 
bikonów, który podbili świa-
towy rynek bez pomocy pań-
stwa. Gwoli wyjaśnienia, ich 
z doliny śmierci wyprowa-
dzili zagraniczni inwestorzy, 
dostrzegając w krakowskich 
firmach Kontakt.io czy też 
Estimote potencjał na global-
ną karierę i przekonując doń 
kontrahentów.

Firmy dronowe muszą się 
organizować identyfikując 
wspólne interesy. Potrzebują 
wsparcia na promocję, wspól-
ne akcje marketingowe, so-
jusze ponad podziałami, żeby 
rzeczywiście dron „made in 
Poland” wzbudzał pozytywne 
emocje. Najprawdopodobniej 
niszą, w której najszybciej 
odniesiemy międzynarodowy 
sukces jest przetwarzanie 
i analiza danych. To wypeł-
nianie luki technologicznej 
„między niebem a ziemią”, 
czyli między technologiami 
satelitarno-kosmicznymi 
a rozwiązaniami naziemny-

mi. Słowem, niech ci, którzy 
czują się na siłach, inwestują 
w kompleksowe rozwiązania, 
w których drony są jedną 
z możliwości pozyskiwania 
danych.

Jednym ze strategicznych 
wyzwań regulacyjnych o dłu-
gofalowych skutkach zapo-
wiadanych w Europie, jest 
stworzenie nowego rodzaju 
przestrzeni powietrznej dla 
miast U-Space, nad którą pie-
czę w miastach muszą objąć 
władze lokalne. Należałoby 
apelować do polskiego rządu, 
by w projektowaniu tej re-
gulacji był bardzo aktywny 
w porozumieniu z samorzą-
dami i sektorem prywatnym.

Szacuje się, że już około 
2025 roku w Unii Europejskiej 
w przestrzeni powietrznej 
będzie na co dzień wykony-
wać różne zadania około 400 
tys. profesjonalnych jed-
nostek bezzałogowych, zaś 
łączne przychody z ich pracy 
będą liczone w dziesiątkach 
miliardów euro. Unia Euro-
pejska planuje wprowadzić 
pierwsze kompleksowe re-
gulacje umożliwiające wyko-
rzystanie dronów na masową 
skalę już od 2019 roku. Pociąg 
już odjeżdża. Jeszcze mamy 
szansę do niego wskoczyć 
skoro świt.  
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GDZIE JESTEŚMY, 
DOKĄD IDZIEMY 
Ten rynek dopiero co przeciera oczy, rozgląda się po świecie i szuka 
dla siebie miejsca, Jego specyfiką są wysokie koszty rozwoju, duże 
ryzyko, długi okres zwrotu nakładów, oraz jeszcze nie w pełni 
zidentyfikowane potrzeby potencjalnych klientów. Zanim doczeka 
się stabilnych zysków, musi wykazać się sztuką przetrwania 
w startupowej „dolinie śmierci”. Kto nie maszeruje, ten ginie. 

G Ł Ó W N E  W N I O S K I  I  R E K O M E N D A C J E



9

RYNEKRYNEK DRONÓW W POLSCE. EDYCJA 2017  

Wartość rynku dronów w Polsce szacujemy 
na 201,31 mln złotych za 2016 r., co oznacza 
wzrost o 22,75% w stosunku do roku ubiegłego 
(164 mln złotych), pomimo załamania na rynku 
wojskowym. Większość przychodów wygene-
rowała sprzedaż sprzętu rekreacyjnego i prze-
znaczonego dla profesjonalnej fotografii i filmu 
oraz usługi, w tym szkolenia na licencjonowa-
nych operatorów bezzałogowców.

Liczenie rynku
Rynek można podzielić pod kątem dominującej 
działalności: handel, produkcja i usługi, w tym 
szkolenia. Chociaż wciąż dominuje handel (55% 
w 2016 r; 62% w 2015 r.), to istotny wzrost obser-
wujemy w usługach (33% w 2016 r.; 17% w 2015 
r.), ale zarazem odnotowujemy spadek w krajo-
wej produkcji dronów (12% w 2016 r.; 21% w 2015 
r.). Wynika to z braku w roku 2016 znaczących 
zamówień z armii i innych służb mundurowych. 
Firmy, które budują swoje zdolności technolo-
giczne z myślą o zastosowaniach wojskowych 
odczuły to w roku 2016 boleśnie.
W naszym badaniu rynku uwzględniliśmy 288 
firm (w poprzednim roku 140), dla których dro-
ny są podstawowym narzędziem w działalności 
gospodarczej. Notabene liczbę firm i instytucji 
działających na rynku dronów i na jego rzecz 
szacujemy łącznie na 400. Zdecydowana więk-
szość świadczy usługi fotograficzne lub prowa-
dzi działalność związaną z produkcją filmów, 
nagrań wideo i programów telewizyjnych. Tak 
jest zresztą w innych krajach. To na razie domi-
nujący pomysł na drony.

Jednakże nasze zainteresowanie przyciągają 
zwłaszcza firmy i ośrodki badawczo rozwojo-
we, poszukujące z użyciem dronów i innych 

nowych technologii w rozwiązań systemo-
wych zarówno w biznesie, jak i w usługach 
sektora publicznego. Ci przedsiębiorcy już my-
ślą kategoriami innowacyjnej gospodarki, któ-
rą niekiedy określa się umownie 4.0. Rozumie-
ją, że drony wypełniają lukę technologiczną 
między rozwiązaniami naziemnymi a techni-
kami satelitarnymi i kosmicznymi w zakresie 
pozyskiwania i analizy informacji. To grupa ok. 
50 firm i instytutów badawczo-rozwojowych. 
(więcej na ten temat w rozdziale „Drony jako 
część Przemysłu 4.0.”, s. 60).

Sam rynek szkoleń operatorów bezzałogo-
wych statków powietrznych w Polsce wart jest 

HANDEL

INNE*USŁUGI33%

12%

55%

PRODUKCJA

SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKU DRONÓW
W POLSCE W 2016 ROKU (201,31 MLN ZŁ)

KAROL JUSZCZYK 
SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI
PIOTR RUTKOWSKI

 
 
Karol Juszczyk, ekspert CNBOP-PIB i Fundacji Instytutu Mikromakro; 
Sławomir Kosieliński, prezes zarządu Fundacji Instytutu Mikromakro;  
Piotr Rutkowski, wiceprezes Fundacji Instytutu Mikromakro;
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co najmniej 13,8 mln zł. Efektem działalności 46 
certyfikowanych ośrodków szkoleniowych i po-
myślnego przejścia egzaminów u 14 egzamina-
torów jest ok. 3600 operatorów UAV posiadają-
cych świadectwa kwalifikacji. Notabene między 
majem a grudniem 2016 r. przybyło ich aż 1100. 
Pod tym względem jesteśmy na trzecim miej-
scu na świecie, zaś na pierwszym w Europie, co 
jest konsekwencją dość korzystnych i jasnych 
przepisów prawa lotniczego o bezzałogowych 
statkach powietrznych.

Niemniej przyjęta niedawno przez przedsta-
wicieli czołowych europejskich organizacji sek-
tora lotniczego tzw. Deklaracja Warszawska, do 
której nawiązujemy w rozdziale „Dokąd odlatu-
jemy?”, sygnalizuje znaczne przyspieszenie prac 
nad harmonizacją prawa dronowego w skali UE, 
w tym nad wprowadzeniem zasad ruchu bez-
załogowców w nowo zdefiniowanej przestrzeni 
powietrznej dla miast tzw. U-Space. Przedstawi-
ciel Komisji Europejskiej zadeklarował w War-
szawie, że wstępna koncepcja U- Space powinna 
być zaprezentowana w ciągu 6 miesięcy. Jej do-
pracowanie i wdrożenie, w tym zintegrowanie 
w przyszłymi systemami zarządzania ruchem 
miejskim (tzw.Urban Traffic Management) 
z wielu względów nie będzie łatwe, ale będzie 
częścią jednej z najbardziej fascynujących wizji 
rozwoju inteligentnych miast.

Do 2019 r. powinny powstać ramy dla prawa 
dronowego dla całej UE. To szansa na zwiększe-
nie dynamiki rozwoju rynku, jedno z wyzwań 
technologicznych, mających ratować starą Eu-
ropę w konkurencji globalnej, element strategii 
Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single 
Market). Warto też zwrócić uwagę, że spora 
część unijnych programów badawczych finan-
sowanych np. w ramach programu Horyzont 
2020 jest ukierunkowana na sektor militarny. 
To pokazuje, że zastosowania wojskowe w dal-
szym ciągu napędzają rozwój technologiczny 
dronów.

Strategiczny wymiar wyzwań dla rynku 
dronów oznacza, że firmy muszą wykazać przy-
datność nowej technologii zarówno przed po-
tencjalnymi klientami jak i inwestorami. Tylko 
w ten sposób przetrwają marsz przez startupo-
wą dolinę śmierci.

Technologia przełomu
Pojęcie przełomowych technologii (ang. 
disruptive technologies) zaproponował w 1997 
roku prof. Clayton M. Christensen z Harwardu 
w swojej słynnej książce „The Innovator’s Di-
lemma”. Przełomowe technologie radykalnie 
zmieniają modele biznesowe, funkcjonowanie 
rynku i zachowania społeczne. Takimi prze-
łomami okazało się upowszechnienie elek-
tryczności, komputerów osobistych, internetu, 
telefonów komórkowych, tabletów, sieci spo-
łecznościowych, czy smartfonów.

Wczesne zastosowania przełomowych 
technologii przeważnie nie są związane 

z natychmiastowym sukcesem. Takie technolo-
gie na początku są podatne na błędy, mają pro-
blemy z wydajnością, bywają niezbyt przyjazne 
w obsłudze. Ich potencjalną atrakcyjność wy-
chwytuje na początku ograniczony krąg użyt-
kowników, nie tylko ze względu na naturalną 
kulturową rezerwę wobec nowości, ale również 
ze względów ekonomicznych – z racji wysokie-
go kosztu urządzeń w pierwszej „prototypowej” 
fazie rozwoju. Więcej na ten temat w rozdziale 
„Lecą roboty”.

Dopiero kolejne koncepcje zastosowań po-
zwalają dokonać przełomu i tworzą nowe rynki. 
W tym sensie, poza obszernym rynkiem ko-
mercyjnych zabawek, zwykle trudno zasto-
sować klasyczne podejście strategii blue ocean 
– sprowadzającej się do wypromowania no-
wego produktu i pokonania barier rynkowych 
i regulacyjnych.

Technologie bezzałogowe – drony – zalicza 
się obecnie do przełomowych w większości 
zestawień, analiz i prognoz. Korzystną cechą 
obecnego rozwojowego etapu jest to, że pozwala 
na wyrównywanie szans. Zanim wszystko zo-
stanie opatentowane i rynki zagarną najsilniej-
si, zawsze jest miejsce na nowych pomysłowych 
graczy.

Polskim przedsiębiorcom wprawdzie już 
trudno jest podjąć skuteczną konkurencję 
w niektórych segmentach rynku dronowe-
go, ale właśnie obszar zastosowań w różnych 
dziedzinach, analizy informacji, w tym analizy 
obrazów, nawigacji zliczeniowej, wydają się być 
tematami, gdzie wszyscy mogą wnieść coś zu-
pełnie nowego.

Nawet w dziedzinach ściśle technologicznych 
można też coś zdziałać, czego dowodem są nie-
które firmy z sektora przemysłu kosmicznego, 
wygrywające konkursy na finansowanie pro-
jektów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polska 
ma wciąż nie wyzyskany dorobek badawczy 
w sprawach technologii materiałowych, kom-
pozytów, nanotechnologii, a szczególnie grafe-
nu. Można podejmować wyzwania w obszarze 
tematów z zakresu aerodynamiki, technologii 
zasilania i magazynowania energii, oprogra-
mowania automatyki i zapewne w wielu innych 

Wartość rynku dronów 
w Polsce szacujemy  
na 201,31 mln złotych  
za 2016 r., co oznacza wzrost 
o 22,75% w stosunku  
do roku ubiegłego.
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dziedzinach. Inną sprawą jest rozstrzygnięcie 
ile skuteczne i potrzebna jest w tych sprawach 
pomocnicza interwencja państwa. Doświad-
czenie wielu przedsiębiorców każe twierdzić, 
ze najlepszą pomocą państwa jest po prostu 
nieprzeszkadzanie.

Wspólnie łatwiej
Wielu profesjonalnych uczestników rynku 
traktuje drony czysto utylitarnie, jako nowe 
narzędzie do zarabiania pieniędzy. Na rynku 
powstała w ten sposób grupa firm, która musia-
ła od razu wskoczyć na wysoki poziom profesjo-
nalny, reagując na naturalne zapotrzebowanie 
zawodowej produkcji filmowej i telewizyjnej. 
Ale nawet wśród licznej grupy zawodowych 
użytkowników latających kamer, nazywanych 
przez nas umownie z racji głównego obszaru za-
jęć „weselnikami”, jest spory potencjał innowa-
cyjności. Przedsiębiorcy chętnie wymieniają się 
na forach sieci społecznościowych doświadcze-
niami, próbują szukać nowych środków wyrazu 
i technik filmowania, eksperymentują z elemen-
tami konstrukcyjnymi dronów i urządzeniami 
obsługującymi kamery, aparaty fotograficzne 
i inne sensory.

To oczywiście efekt rozwojowy nowej gospo-
darki, korzystającej z sieci społecznościowych, 
a także zjawisko charakterystyczne dla wcze-
snej „przed-patentowej” fazy rozwoju przeło-
mowych technologii, zanim dojrzeją. Można 
jednak już zauważyć, że część firm z tego seg-
mentu usilnie szuka okazji do specjalizacji, wy-
pracowując nowe obszary zastosowań dronów.

Doskonałym przykładem biznesu wyko-
rzystującego internet, mobilność i efekty sieci 
społecznościowych, w tym partnerstwo pu-
bliczno-prywatne jest projekt droneradar.eu, 

integrujący informacje niezbędne każdemu 
operatorowi drona. Przedsięwzięcie funkcjo-
nuje jednak trochę na przekór barierom w roz-
woju startupów, w tym ograniczonej zdolności 
lub chęci do planowania przez małych i mi-
kroprzedsiębiorców wspólnych przedsięwzięć.

Nie analizujemy na użytek tegorocznej edycji 
raportu warunków prawnych dla rozwoju inno-
wacji. Rząd podejmuje w tych sprawach szereg 
działań i zapowiada kolejne. Pojawiło się też 
kilka przedsięwzięć niezależnych. Przykładem 
może być Koalicja na rzecz Polskich Innowacji. 
Szczególnie tego rodzaju pozarządowe inicja-
tywy mogą być katalizatorem przedsięwzięć, 
dla których można zbudować projekty pomimo 
rzeczywistych lub wyimaginowanych barier. 
Trochę za wcześnie na podsumowania, ale 
problemy z podejmowaniem współpracy na 
rynku technologii dla rynku dronów musimy 
zasygnalizować.

Możemy obecnie wskazać trzy główne grupy 
innowatorów (lub potencjalnych innowato-
rów) wśród polskich przedsiębiorców rynku 
dronowego:

  małe startupy bazujące na wiedzy inży-
nierskiej lub doświadczeniu badawczym 
innych dziedzinach, niekiedy potwierdzo-
nej w międzynarodowych konkursach, 
ale z reguły ograniczonych zdolnościach 
pozyskania kapitału – częstokroć wyrosłe 
z uczelnianych zespołów studenckich lub 
firm lotniczego otoczenia biznesowego 
(vide FlyTech UAV, Novelty RPAS, drone-
radar.eu).

  firmy teleinformatyczne, (również 
duże), szukające nowego biznesu. 
W warunkach przyhamowania zamówień 

Liczba operatorów UAV na 100 tys. mieszkańców
mieszkańcy operatorzy na 100 tys. mieszkańców

1 Japonia 127 000 000 14 163 11,2

2 Polska 38 500 000 3 523 9,2

3 Francja 66 000 000 2 905 4,4

4 Hiszpania 47 000 000 1 807 3,8

5 Australia 23 000 000 813 3,5

6 GB 64 000 000 2 252 3,5

7 USA 319 000 000 10 000 3,1

8 Irlandia 4 600 000 117 2,5

9 Włochy 60 000 000 502 0,8
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IT w sektorze publicznym, który 
poświęcił 2016 głównie na rekonstrukcję 
polityki cyfryzacji, inwestują w prace 
badawczo-rozwojowe ukierunkowane 
na zaawansowane zastosowania i nowe 
technologie. Przeorientowanie biznesu 
wymaga pokonania ograniczeń związanych 
z relatywnie niewielką świadomością 
technologiczną i ograniczoną wiedzą na 
temat wyzwań branży dronowej (vide 
Asseco czy też Pentacomp, który prowadzi 
projekt Airvein);

  Producenci i jednostk 
i badawczo-rozwojowe 
z państwowego sektora lotniczego 
i zbrojeniowego lub z tym sektorami 
powiązane, którzy wprawdzie mogą 
(przynajmniej teoretycznie) liczyć na 
zamówienia z sektora publicznego, 
ale częściowo są uwikłani w procesy 
restrukturyzacyjne. Cechują je trudne do 
przezwyciężenia nawyki do wydłużonych 
lub nieefektywnych procesów badawczo-
rozwojowych. Specyfika zamówień 
powoduje też, że niejednokrotnie są 
nastawione na pozyskanie gotowej 
technologii z zewnątrz (główni gracze 
na rynku to Polska Grupa Zbrojeniowa, 
alokująca projekty dronowe w kilku 
zakładach, przygotowana też do 
serwisowania dronów które zakupionych 
dla potrzeb sił zbrojnych, Instytut 
Lotnictwa, Instytut Techniczny Wojsk 
Lotniczych, Wojskowy Instytut Techniczny 
Uzbrojenia).

W Polsce ulokowało różnego rodzaju zasoby 
produkcyjne lub serwisowe szereg czołowych 
firm światowego sektora lotniczego, co ma 
niewątpliwie wpływ na rozwój kompetencji 
technologicznych i rynek pracy. Część z nich 
może być wykorzystywanych do opracowań 
lub montażu elementów dronów, które te fir-
my chciałyby produkować w ramach swych 
strategii korporacyjnych. Ten potencjał prze-
mysłowy przynajmniej na razie, czyli na ko-
niec roku 2016, ma naszym zdaniem niewielki 
wpływ na rynek dronów, szczególnie jeżeli 
brać pod uwagę rozwój systemowy ukierun-
kowany na różnorodne cywilne zastosowania.

Największą wiedzą i doświadczeniem w sek-
torze dronów w Polsce dysponują małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MSP), startupy i także wy-
brane ośrodki na niektórych uczelniach, głów-
nie technicznych – jednostki o bardzo ogra-
niczonym potencjale wydatkowania wkładu 
własnego na prace badawczo-rozwojowe. Na ich 
strategiach ciąży ogólny problem braku wiedzy 
na temat pozyskiwania kapitału, szczególnie ze 
źródeł prywatnych, ustalania relacji prawnych 
w konsorcjach międzybranżowych lub między-
sektorowych, szczególnie w różnych jurysdyk-
cjach i wychodzenia na bardziej opłacalne rynki 
międzynarodowe.

Inwestowanie
Na świecie w 2015 roku średnia inwestycja 
kapitałowa w firmę z tzw. branży dronowej 
wyniosła 35 mln dolarów czyli około 150 mln 
złotych – co warto jeszcze raz podkreślić – 
w jedną firmę. Konkurs NCBiR zakończony 
w listopadzie opiewał na kwotę 50 mln zło-
tych, które zostały przydzielone 11 zespołom 
badawczo-rozwojowych – na jeden zespół 
przypadło średnio 4,5 mln złotych. To oznacza 
trzydziestokrotnie mniejsze możliwości roz-
woju technologii. Jednocześnie zespoły będą 
musiały wnieść łącznie około 15 mln wkładu 
własnego – jest to pułap trudny dla typowego 
startup-u w branży. Po środki te aplikują nie ci, 
którzy mają największą świadomość branży, 
wiedzę o technologii, ale często dość przypad-
kowe firmy.

Czy mamy sposób na ucieczkę z „doliny 
śmierci”? Na razie chyba jeszcze nie. Trudno by 
aspirować do modelu wysokobudżetowej poli-
tyki finasowania wojskowych projektów ame-
rykańskiej DARPA. Osiągnięcie powodzenia 
w podstawowym źródle wsparcia dla europej-
skich projektów rozwojowych Horyzont 2020 
wymaga zdolności podejmowania współpracy 
w ramach międzynarodowych konsorcjów 
badawczo-przemysłowych. W sektorze drono-
wym brak takiego instrumentu finansowania 
podobnego do kształtowanego latami syste-
mu konkursów dla europejskiego przemysłu 
kosmicznego za pośrednictwem Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (ESA). Notabene korzysta 
z niego z powodzeniem kilkanaście polskich 
firm. Wskazówką dla mógłby być system 
konkursów – zwolnień (swoistych fiskalnych 
bonów na innowacyjność) który stosuje ame-
rykańska Federalna Administracja Lotnictwa. 
Odstępstwa podatkowe są jednak w Polsce od 
lat tematem tabu. Oczekiwanym przez rynek 
bodźcem rozwojowym na pewno mogą być za-
mówienia dla wojska. To o nich jednak wiemy 
pod koniec 2016 roku nie daje jasnego obrazu, 
jak się rozwiną technologicznie tego rodzaju 
projekty. Na razie przedsiębiorcom dronowym 
musi wystarczyć pomysłowość innowacyj-
ność… również w kwestiach finansowania 
i tworzenia konsorcjów. 
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Grupa Dron House S.A., Warszawa (szkolenia, produkcja, usługi) 
 
 
Neodronevision Sp. z o.o., Katowice (usługi) 
 
 
Flytronic Sp. z o.o., Gliwice (produkcja)

Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp. J. (usługi) 
 
 
Eurotech Sp. z o.o., Mielec (produkcja)  
 
 
Flytech UAV Sp. z o.o., Kraków (produkcja, usługi, szkolenia) 
 
 
uAvionics Paweł Woźniak, Warszawa  
(usługi, produkcja, szkolenia) 
MSP Marcin Szender, Drogomyśl  
(produkcja, usługi, szkolenia) 
Novelty RPAS Sp. z o.o., Gliwice  
(produkcja, usługi, szkolenia) 
Roborotor Sp. z o.o., Babsk  
(usługi) 
IWING Sp. z o.o., Warszawa  
(usługi, szkolenia) 

G Ł Ó W N E  W N I O S K I  I  R E K O M E N D A C J E

TOP11  
RANKING RYNKU DRONOWEGO 
Liderzy rynku pod względem przychodów netto ze sprzedaży za 2016 
(szacunki) bez uwzględniania wyników firm stricte handlowych

1,2 mln zł

3,0 mln zł

4,3 mln zł

4,0 mln zł

4,5 mln zł

6,8 mln zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Łączne przychody przedsiębiorstw z TOP11 
przekraczają 26 mln złotych za 2016 r. Notabene 
według naszych szacunków przychody trzech 
pierwszych firm handlowych sprzedających 
drony w Polsce: Dilectro sp. z o.o., AeroMind s.c. 
oraz ABC Data (w tym przypadku z wyłącze-
niem sprzedaży innych produktów), są dwu-
krotnie wyższe, co wyraźnie pokazuje przewa-
gę handlu nad produkcją i usługami. Jednakże 
dalszy rozwój rynku należy wiązać z tymi 
producentami i usługodawcami, którzy traktują 
drony jako brakujące ogniwo technologiczne 
między technologiami kosmiczno-satelitarnymi 
a naziemnymi. 

Są wśród nich firmy o ugruntowanej od lat 
pozycji rynkowej jak Instrumenty Geodezyjne 
Tadeusz Nadowski Sp. J. (rok założenia 1989), MSP 
Marcin Szender (2001) i Eurotech (2006) oraz star-
tupy wywodzące się ze środowiska akademic-
kiego jak, uAvionics (2014), Novelty RPAS (2014) 
czy FlyTech UAV (2015). Jeśli przetrwają marsz po 
startupowej „dolinie śmierci”, to okrzepną. 

Szansą dla nich jest połączenie kilku czynni-
ków: jeszcze większe zaangażowanie finansowe 
i organizacyjne obecnych inwestorów – z reguły 
doświadczonych w inwestycjach branży tele-
informatycznej; debiut na giełdzie, wreszcie 
rządowe działania zachęcające stronę popyto-
wą do korzystania z dronów. Zapoznajmy się 
z sytuacją w poszczególnych firmach pierwszej 
„jedenastki”. 

  Grupa Dron House S.A.,  
Warszawa

● BIELIK, fot. archiwum

Oto pierwszy polski producent dronów, który 
zdecydował się na debiut na NewConnect - ryn-
ku akcji, opartym na alternatywnym systemie 
obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Jeśli akcjonariu-
sze uwierzą w ambitne plany spółki i rzeczywi-
ście zyskają na tej inwestycji, to Dron House i jej 
właściciel Largo Capital przetrą szlak dla innych 
firm z „Doliny śmierci”. Notabene do Largo Ca-
pital należy również spółka teleinformatyczna 
Cryptomind, która oferuje szyfrowaną prze-
strzeń dyskową w chmurze.  

Giełda może jednak boleśnie zweryfikować 
wartość Dron House, który publicznie chwali się 
dochodami w wysokości 6,8 mln złotych uzy-
skanymi ze produkcji, szkoleń i usług dronów. 
Jej „Bielik” – bezzałogowy statek powietrzny 
o eleganckim i nietypowym designie – posiada 
zasięg 5 km oraz w pełni automatyczny system 
lotu, umożliwiający automatyczny start / lądo-
wanie według wyznaczonych parametrów lotu, 
z możliwością dowolnej konfiguracji scenariu-
szy lotów w czasie rzeczywistym. Waży przy 
tym 3,5 kg (bez głowicy wideo), zaś prędkość 
lotu wynosi do 70 km/h. Potrzeba jednak opinii 
klientów i ich doświadczeń z korzystania z tego 
bezzałogowca, by w pełni oddać honory kon-
struktorom. 

SKRZYDLATA 
„JEDENASTKA” 
Czołowe firmy rynku dronowego zajmują się produkcją 
bezzałogowców, świadczą usługi medialne i geoinformacyjne. 
Prowadzą również szkolenia. Jakie mają perspektywy rozwoju? 

SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI 

 
Prezes zarządu Fundacji 
Instytut Mikromakro
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Innym systemem spółki, który czeka na 
rynkowy sprawdzian jest system lokaliza-
cji dronów w czasie rzeczywistym. Oparty 
jest na aplikacji mapy Polski i świata, gdzie 
wszystkie drony cywilne, uprzywilejowane 
i specjalne są oznakowane i widoczne na jed-
nym ekranie urządzenia mobilnego. Żaden 
cywilny dron nie ma dostępu do stref zakazu 
lotu. Specjalne kody dla dronów, umożliwiają 
autoryzację wlotu w czasie rzeczywistym 
w strefę zakazu.   

  Neodronevision Sp. z o.o.,  
Katowice 

●  Widok z drona na czeladzki Hotel Szafran 
fot. archiwum

Firma specjalizuje się w fotografii lotniczej, 
tworzeniu tzw. spacerów wirtualnych i interak-
tywnych, oferuje również transmisję na żywo 
HD z powietrza. Stawia sobie za cel połączenie 
okazji do kreatywności i technicznej precyzji 
w nowych  technologiach prezentacji obrazu. 
W NeoDroneVision pracuje 8 osób. To opera-
torzy z szeroką wiedzą techniczną, gotowi do 
działania w każdych warunkach. 
Przy swoich przychodach 4,5 mln złotych, 
z czego większość generują usługi związane 
z dronami, firma dowodzi, że profesjonalizm 
jest w cenie.  

  Flytronic Sp. z o.o., Gliwice 

●  Bojowy Bezzałogowy System Powietrzny 
WARMATE, fot. archiwum

Jeszcze rok uważaliśmy, że Flytronic, który jest 
częścią Grupy WB Electronics, będzie benefi-
cjentem przetargów Ministerstwo Obrony Na-
rodowej na systemy bezzałogowe. Na razie nic 
z tego nie wyszło. MON nie rozstrzygnął żad-
nego z postępowań, dając przy tym wyraźnie do 
zrozumienia, że największe szanse mają spółki 
PGZ S.A., której jest właścicielem. 

Tym samym Flytronic stanął na rozdrożu, 
co robić ze swoimi już sprawdzonymi w boju 
i nowymi konstrukcjami jak FlyEye (klasa Mini, 
Afganistan, Wojska Specjalne), Bojowy Bezzało-
gowy System Powietrzny WARMATE (amunicja 
krążąca) czy rewelacyjna Manta (klasa taktycz-
na, w tym wersja pionowego startu i lądowania). 

Właściciel został zmuszony do szukania no-
wych rynków zbytu: w Afryce Północnej i Azji 
Południowo-Wschodniej. Natomiast na rynku 
krajowym spółkę musi podjąć decyzję, czy 
współpracować z PGZ S.A., albo inaczej, co zro-
bić, by państwowy gigant zrozumiał korzyści 
ze współpracy ze swoim prywatnym, polskim 
konkurentem.   

  Instrumenty Geodezyjne  
Tadeusz Nadowski Sp. J.

● Śmigłowiec Altus UAS ORC4, fot. archiwum

To przykład spółki, która przeszła ewolucję od 
firmy handlującej sprzętem geodezyjnym do fir-
my świadczącej usługi geoinformacyjne z wy-
korzystaniem technik satelitarnych, lotniczych, 
w tym dronowych oraz technik naziemnych. 
Wykonywane usługi w zakresie fotogrametrii 
lotniczej (w tym z wykorzystaniem dronów) 
pozwalają na otrzymywanie dokładnych obra-
zu map fotogrametrycznych, numerycznych 
modeli terenu, numerycznych modeli pokrycia 
terenu, chmur punków czy modeli budynków. 
Na ich podstawie można przeprowadzać do-
kładne analizy i opracowania inżynierskie np. 
regularnie sprawdzać wielkość hałd górniczych 
czy ile wydobyto piasku w kopalniach. Za po-
mocą dostępnych sensorów firma prowadzi 
również dokładne analizy termowizyjne oraz 
multispektralne. 

Nadowski oparł swoje misje bezzałogowe na 
maszynach nowozelandzkiej firmy Altus UAS. 
Jest zarazem ich dystrybutorem. Altus UAS LRX 
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to wielowirnikowiec, który waży z osprzętem 
11,6 kg, obleci z osprzętem ponad 80 hektarów 
(do 30 minut) i nie straszny mu jest wiatr wieją-
cy z prędkością 16 m/s. Platforma jest wyposa-
żona w zaawansowane systemy bezpieczeństwa 
jak podwójny autopilot i GPS oraz system nawi-
gacji inercyjnej w pełni współpracujące ze sobą 
kontrolując stabilność wielowirnikowca. Dodat-
kowo urządzenie posiada nowoczesny zwięk-
szający bezpieczeństwo lotu automatyczny 
system spadochronowy. Całość dopełnia szybki 
sposób wymiany sensorów. Znowuż Altus UAS 
ORC4 to bezzałogowy helikopter o napędzie 
spalinowym, którego czas lotu wynosi 2,5 go-
dziny. 25 kg maksymalnej masy startowej po-
zwala na zamontowanie wielu sensorów pomia-
rowych. W konsekwencji urządzenie zapewnia 
wysoką stabilność lotu oraz precyzje pomiaru. 

Firma Nadowski ma szanse na szybki rozwój,  
kiedy firmy budowlane, kopalnie czy inni gesto-
rzy infrastruktury liniowej zrozumieją korzyści 
z wykorzystania  dronów.  

  Eurotech Sp. z o.o., Mielec 

●  Wieloplatformowy system imitatorów celów 
powietrznych VERMIN, fot. archiwum

Doświadczenie firmy w systemach bezzałogo-
wych zostało docenione przez PGZ S.A., któ-
ra wybrała ją na partnera w przetargu MON 
na systemy klasy taktycznej (BSP E-310). Ale 
podobnie jak we Flytronicu wstrzymanie roz-
strzygnięć na szczeblu rządowym rzutuje na 
przyszłość firmy. 

Szczęśliwie głównym produktem mieleckiej 
spółki jest Imitator Celu Powietrznego MJ-7 
Szogun. To samolot bezzałogowy wyposażo-
ny w cyfrowego autopilota, zapewniającego 
autonomiczne i bezpieczne realizowanie za-
planowanych lotów wydzielonej przestrzeni 
w promieniu do 40 km. Imitator przeszedł ba-
dania poligonowe i jest wykorzystywany przez 
Wojska OPL. Zakres prędkości: 100-250 km/h. 
Długotrwałość lotu: 1h. Payload: 6 kg Start: wy-
rzutnia. Lądowanie: klasyczne lub spadochron 

Jego rozwinięciem jest wieloplatformowy 
system imitatorów celów powietrznych VER-
MIN, dedykowany system do szkolenia Wojsk 
Obrony Przeciwlotniczej, zawierający: samolo-
ty bezzałogowe MJ-7 Szogun, naziemną stację 

kontroli lotów i wyrzutnię z napędem pneu-
matycznym. System umożliwia wykonywanie 
symultanicznych (jednoczesnych) lotów kilku 
powietrznych statków bezzałogowych z dużą 
prędkością w promieniu do 40 km. 

Eurotech z sukcesem wdrożył wyniki wie-
lu projektów i prac badawczo – rozwojowych. 
Obecnie realizuje projekt HybriDrive współfi-
nansowany przez NCBiR. W ramach projektu 
HybriDrive opracowany zostanie dedykowany 
do systemów bezzałogowych lotniczy napęd hy-
brydowy wykorzystujący synergię silnika spa-
linowego, elektrycznego i ogniw paliwowych.  

  FlyTech UAV Sp. z o.o., Kraków 

● Samolot Birdie, fot. FlyTech UAV 

Z jednej strony Michał Wojas, prezes zarządu 
i główny udziałowiec spółki jest zapraszany 
przez Prezydenta Andrzeja Dudę do udziału 
w podróżach zagranicznych jako przedstawiciel 
rodzimych, innowacyjnych startupów. Z drugiej 
strony ta firma produkcyjna boleśnie odczuwa 
zdystansowany stosunek rodzimych inwestorów 
do firm dronowych. To utrudnia marsz przez 
„dolinę śmierci”, ale zarazem pobudza Flytech do 
działania. 
Dzięki temu oferuje ekosystem składający się 
z trzech platform bezzałogowych oraz autor-
skiego oprogramowania do planowania i kontroli 
nalotu. System FENIX to nowoczesna i wielofunk-
cyjna platforma bezzałogowa oparta na zminia-
turyzowanych podzespołach oraz sprawdzonych 
rozwiązaniach. Zadaniem systemu – zależnie od 
zastosowanych sensorów – jest tworzenie opra-
cowań w oparciu o techniki fotogrametryczne 
i teledetekcyjne, przeprowadzanie inspekcji infra-
struktury energetycznej czy prowadzenie rozpo-
znania z powietrza. 

Wielowirnikowiec GRYF jest wielofunkcyjną 
platformą bezzałogową. Dzięki wykonywaniu 
startów i lądowań w pionie, wielowirnikowiec 
charakteryzuje się wyjątkową funkcjonalno-
ścią, pozwalając na wykonywanie operacji po-
wietrznych nawet z trudno dostępnych miejsc. 
Przemyślana i modułowa konstrukcja umożliwia 
szybkie i łatwe przystosowanie platformy do 
przenoszenia różnego rodzaju sensorów. GRYF 
zapewnia bardzo wysoki poziom swobody użycia, 
umożliwiając lot w dowolnie wybranym trybie 
(od manualnego po w pełni autonomiczny), oraz 
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przesyłanie obrazu na ziemię w czasie rzeczywi-
stym. Dzięki swoim właściwościom, GRYF znajdu-
je zastosowanie w takich branżach jak geodezja, 
budownictwo, ratownictwo czy energetyka

Natomiast system BIRDIE to unikalna i wie-
lofunkcyjna platforma bezzałogowa szerokiego 
przeznaczenia. Połączenie nowoczesnych, zmi-
niaturyzowanych podzespołów oraz sensorów 
optycznych zapewnia niską masę startową samo-
lotu. BIRDIE stanowi zatem wyjątkowo przyjazne 
w użytkowaniu oraz wygodne w transporcie na-
rzędzie do pozyskiwania zobrazowań lotniczych. 
Dedykowane oprogramowanie planowania i kon-
troli lotu oraz zaawansowane pokładowe systemy 
sterowania sprawiają, iż system jest wyjątkowo 
łatwy w obsłudze i nie wymaga od operatora spe-
cjalistycznej wiedzy ani doświadczenia. BIRDIE 
z powodzeniem sprawdza się w wykonywaniu 
ortofotomap, numerycznych modeli terenu czy 
określaniu wskaźnika wegetacji i kondycji ro-
ślinności. Dzięki temu znajduje on zastosowanie 
w branżach takich jak geodezja, budownictwo, 
rolnictwo i leśnictwo czy ochrona środowiska. 

FlyTech UAV, dzięki doświadczonej kadrze 
inżynierskiej, prowadzi prace z zakresu badań 
oraz rozwoju aspektów związanych z adaptacją 
bezzałogowych systemów latających oraz inte-
gracją szerokiego spektrum sensorów. Należy do 
nich projekt bezzałogowego systemu latającego 
przeznaczony do autonomicznego wykonywania 
przeglądów obiektów mostowych. 

Projekt realizowany przez FlyTech UAV i Pro-
most otrzymał dofinansowanie w ogłoszonym 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
konkursie INNOSBZ. Wartość przedsięwzięcia 
to ponad 2,7 mln PLN, natomiast kwota dofinan-
sowania – 1,95 mln PLN. Partner FlyTech UAV, 
czyli firma Promost, od lat działa w branży kon-
strukcji mostowych i doskonale zna ten rynek 
oraz potrzeby klientów. To umożliwi krakowskim 
inżynierom natychmiastową weryfikację opra-
cowanych rozwiązań oraz idealne dostosowanie 
produktu do potrzeb klientów.  

  uAvionics Paweł Woźniak,  
Warszawa

● S-410 Tiguar, fot. uAvionics 

uAvionics dostarcza zintegrowane, gotowe do 
lotu bezzałogowe systemy od małych <1kg 
kopterów, aż po 25 kg samoloty, które pozwa-

lają monitorować, filmować i nadzorować 
z powietrza przy zapewnieniu najwyższych 
standardów bezpieczeństwa. 

Firma chwali się, że ich BSP używa się w mi-
sjach ratowniczych w Australii, w inspekcjach 
rurociągów i trakcji kolejowych. Celem jest 
wykorzystanie technologii bezzałogowej do 
służby człowiekowi w aplikacjach cywilnych. 

Niewątpliwym sukcesem była sprzedaż kilku 
egzemplarzy bezzałogowych platform S-380 
Barracuda Wojskowym Zakładom Lotniczym 
nr 2 w Bydgoszczy (Grupa PGZ SA). Dodatkowo 
sprzedano licencję na Barracudę, by przygoto-
wać produkcję w WZL nr 2 oraz zapewniono 
szkolenie w tym zakresie. 

W najbliższym czasie firma stawia na dwa 
nowe produkty: S-410 Tiguar oraz Y6 Margray. 
Pierwszy z nich to płatowiec o rozpiętości 
skrzydeł 4.1m, wadze poniżej 25 kg. Co go wy-
różnia? Przede wszystkim niespotykany dla tej 
klasy samolotu bezzałogowego czas lotu- ponad 
20 h oraz zasięg ponad 1800 km. Tiguar wypo-
sażony jest w potrójny system redundancji, któ-
ry zapewnia niezawodność. 

Natomiast Y6 Margray to profesjonalna plat-
forma wielowirnikowa. Jest odporna na trudne 
warunki pracy, zapewnia czas lotu około 35 mi-
nut, posiada 6 oddzielnych silników, co zapewnia 
stabilny lot, a jednoczenie pozwala na utrzyma-
nie stabilności nawet przy awarii jednego z sil-
ników. Jest to kluczowa kwestia bezpieczeństwa 
w miejscy pracy z wykorzystaniem dronów. Kop-
ter może zostać wyposażony w kamerę inspek-
cyjną z trzydziestokrotnym zoomem. Tak samo 
jak płatowiec S-410, Y6 posiada system autopilota 
z potrójną redundancją, co czyni go jedynym 
kopterem dostępnym na rynku, który może po-
siadać trzy całkowicie oddzielne autopiloty. 

  MSP Marcin Szender, Drogomyśl 

● Bezzałogowy samolot WATSAR, fot. MSP

To jeden z weteranów rynku dronowego w Pol-
sce, ale nie stroni również od konstrukcji zało-
gowych. Działa nieprzerwanie od 17 lat. 
Specjalizuje się m .in. w wykonywaniu kompo-
zytowych konstrukcji bezzałogowych statków 
powietrznych. Zaprojektowane przez ich  biuro 
konstrukcyjne oraz wykonane na obrabiarkach 
numerycznych oprzyrządowanie gwarantuje 
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wysoką dokładność i jakość powierzchni wy-
twarzanych za ich pomocą elementów. Przekła-
da się to na znaczne skrócenie procesu montażu, 
jakość złożonych struktur kompozytowych 
oraz pozwala za zapewnienia wymienności po-
szczególnych podzespołów. MSP ma w swoim 
dorobku także kompozytowe elementy i podze-
społy przeznaczone do prototypów samolotów 
załogowych. 

MSP ma do dyspozycji uniwersalną platformę 
bezzałogową NEO o napędzie elektrycznym, 
który dzięki wymienności zasobnika może peł-
nić rolę platformy fotogrametrycznej, pomia-
rowej, obserwacyjnej, monitorującej, nośnika 
dedykowanych sensorów i urządzeń pomiaro-
wych. Oferuje wykonywanie usług dla sektora 
geodezyjnego, budownictwa lądowego, ochrony 
środowiska, rolnictwa i leśnictwa, geologii, 
energetyki i gazownictwa i innych, także dla 
celów badań i nauki.  

  Novelty RPAS Sp. z o.o., Gliwice

● Ogar, fot. Novelty RPAS 

Nad gliwicką spółką zebrały się czarne chmury, 
gdy WB Electronics zrezygnował z jej dalszego 
wspierania. W konsekwencji udziały sprzedali 
członkowie rodziny właścicieli WB i ich zaufany 
pracownik. Obecnie właścicielami spółki jest 
czwórka świeżo upieczonych absolwentów Po-
litechniki Śląskiej, kolegów z Międzywydziało-
wego Koła Naukowego Bezzałogowych Statków 
Powietrznych High Flyers. Jeden z nich – Tomasz 
Siwy – został prezesem zarządu. 
W drodze po „dolinie śmierci” późną jesienią 2016 
r. firmę zaczęła wspierać warszawska G+C Kance-
laria Doradców Biznesowych Sp z o.o. Zobaczymy, 
czy doświadczeni konsultanci poprzestaną na 
wsparciu procesów biznesowych spółki, czy też 
zdecyduje się na inwestycję kapitałową. 

A Novelty kipi od dobrych pomysłów. Rozwija 
m. in. wielowirnikowy system Ogar, wykonany 
z materiałów kompozytowych. To ultralekka 
konstrukcja wraz z nowoczesnym, elektrycznym 
układem napędowym, która zapewnia maksy-
malną masę startową do 15 kg oraz czas lotu do 70 
minut. Wraz z innymi cechami systemu takimi jak 
prostota obsługi, trwałość, modułowość, zaawan-
sowane układy bezpieczeństwa i wysoki stopień 
autonomii należy do czołowych profesjonalnych 
maszyn na europejskim rynku. 

Podczas budowy 13-kilometrowego odcinka 
S8 między Wyszkowem a węzłem „Poręba”, którą 
prowadzi Skanska, Ogar wykonuje prace zwią-
zane głównie z obliczeniami i inwentaryzacją 
terenu. Cyklicznie wykonuje również inwentary-
zację fotograficzną i filmową budowy. To twórcze 
rozwinięcie technologii BIM (ang. Building Infor-
mation Modeling). Specjaliści BIM na podstawie 
zdjęć są w stanie w krótkim czasie wygenerować 
modele 3D terenu z dokładnością od 2 do 4 cm. 
Mając całą trasę w trójwymiarze z łatwością mogą 
kontrolować wszystkie objętości robót ziemnych 
i materiałów sypkich, a także kontrolować geo-
metrię elementów wykonywanych na budowanej 
trasie.

Przy budowie S8 Skanska korzysta z drona już 
od początkowego etapu projektu. Bezzałogowiec 
umożliwił generalnemu wykonawcy wykonanie 
ortofotomap, które posłużyły w fazie planowania 
przyszłej inwestycji. W kolejnym etapie dron po-
mocny był przy pomiarach stanu zerowego, gdzie 
wykorzystany został do weryfikacji ilości robót 
ziemnych w stosunku do przedmiarów. Do tej 
pory dron wykonał nad placem budowy S8 blisko 
300 km. 

Zdaniem koncernu Skanska użycie drona do 
tego rodzaju prac nie tylko znacząco poprawia 
wydajność, ale też daje szybką informację o stop-
niu zaawansowania robót. Nalot takiej inwestycji 
jak S8 zajmuje około 5 godzin. Dla porównania 
pomiar klasyczny zajmuje około 6 dni roboczych 
i nie jest tak dokładny jak pomiar dronem. Podczas 
pomiaru klasycznego informacja rozciągnięta jest 
na kilka dni. W tym czasie codziennie z kopalni 
na budowę wyjeżdża do 13 tys. ton piasku. Pomiar 
klasyczny jest więc obarczony dużym błędem 
obliczeniowym – podkreślają specjaliści BIM ze 
Skanska.

Technologia pracy z wielowirnikowymi sys-
temami latającymi ma też swoje ograniczenia. 
Na całej długości oblatywanego obiektu trzeba 
wykonać fotopunkty, a to zajmuje czas. Również 
warunki pogodowe muszą być odpowiednie, aby 
maszyna mogła wzbić się w powietrze i bezpiecz-
nie pracować. Mimo to Novelty RPAS widzi swoją 
niszę właśnie w takich zastosowaniach profesjo-
nalnych. Za Skanska pójdą inni.  

  Roborotor Sp. z o.o.

● AQUA!, fot. Roborotor
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Firma z mazowieckiego Babska należy do 
rodziny Jagielińskich - potentatów rynku sa-
downiczego (200 ha sadów jabłkowych), ale 
również uznanych przedsiębiorców w innych 
branżach. Dronami zajmują się Roch i Hubert 
Jagielińscy, odpowiednio wnuk i syn Romana 
Jagielińskiego, byłego wicepremiera RP w rzą-
dach Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimo-
szewicza (1996 - 1997). 
Te rodzinne powiązania siłą rzeczy kierują 
zainteresowania spółki na rolnictwo. Tak 
powstał projekt kompletnego systemu skła-
dającego się z wielowirnikowca oraz stacji 
naziemnej na potrzeby rolnictwa precyzyj-
nego. Celem projektu jest pozyskanie możli-
wości zastosowania kamery wielospektralnej 
w aspekcie szybkiego opracowania tzw. oro-
fotomap na potrzeby analizy upraw. Zadaniem 
wielowirnikowca będzie wykonanie przelotu 
nad obszarem upraw oraz automatyczne zgro-
madzenie materiału w postaci zdjęć wielo-
spektralnych do dalszej analizy oraz tworze-
nia na tej podstawie map. 

Ale na razie firma zarabia na świetnych 
zdjęciach i filmach z dronów. To rzadkość na 
rynku umieć połączyć zdolności konstruk-
torskie z fotografią i filmem. W tym celu 
zbudowała oktokopter V8, który wyróżnia się 
bardzo stabilnym lotem. Umożliwia również 
transmisję obrazu w czasie rzeczywistym do 
naziemnej stacji kontroli lotu. Wyposażony 
jest w wysokiej klasy sprzęt fotograficz-
ny, którego odporność na drgania zapewnia 
umieszczenie na trzyosiowym stabilizatorze. 

Roborotor wyraźnie szuka swojej niszy na 
rynku. Zachwyca pomysł na wodoodporne 
drony z serii AQUA!. Wodoszczelne obudo-
wy pozwalają na prowadzenie operacji na 
powierzchni wody, a także przy niesprzy-
jających warunkach atmosferycznych. Po 
wylądowaniu w zbiorniku wodnym kamera 
znajduje się pod lustrem wody, co umożli-
wia obserwację i rejestrację obrazu spod 
powierzchni. W zależności od potrzeb drony 
mogą być wyposażone w oświetlenie pozycyj-
ne, szperacze, reflektory doświetlające dla ka-
mery oraz inne akcesoria. Kolorystyka Aqua! 
może zostać spersonalizowana z uwzględ-
nieniem barw charakterystycznych dla da-
nego użytkownika, np. służb ratowniczych. 
Właściwości tej serii bezzałogowych statków 
pozwalają na wykorzystanie ich w akcjach 
Search & Rescue, podczas inspekcji obiektów 
inżynieryjnych znajdujących się w otoczeniu 
terenów wodnych, jak również do ujęć filmo-
wych wykonywanych nad taflą wody bez oba-
wy o uszkodzenie sprzętu. 

Firma zajęła się także organizacją wyści-
gów dronów różnej klasy. Organizowane są 
wyścigi w pomieszczeniach zamkniętych 
podczas spotkań biznesowych czy konferencji 
oraz wyścigi na otwartym terenie. 
Czy wygra wyścig w „dolinie śmierci”? 

  IWING Sp. z o.o., Warszawa 

● Aquila w wersji do oprysków, fot. IWING

Warszawska spółka nie jest producentem 
dronów, lecz korzysta z systemów bezzałogo-
wych opracowanych w dwóch krakowskich 
firmach: FlyTech UAV (wspomniany już sys-
tem Fenix) oraz UAVS Poland (śmigłowiec 
Aquila w wersji do oprysków). Dla niej bezza-
łogowce są użytecznym narzędziem pracy. 

Skupiła się na rolnictwie precyzyjnym, 
upatrując w nim nadzieję na silny wzrost 
przychodów w niedalekiej przyszłości. Dobrze 
opracowana mapa cyfrowa gospodarstwa 
stanowi podstawę w rolnictwie precyzyj-
nym i może zostać użyta w programach do 
zarządzania uprawami, co pozwala na lepsze 
zaplanowanie np. ścieżek technologicznych 
i spowoduje mniejsze ujeżdżanie pola przez 
maszyny rolnicze, pomiar powierzchni zasie-
wów/upraw m.in., na potrzeby dopłat bezpo-
średnich i zarządzania gospodarstwem.
Znowuż badanie stanu wzrostu roślin pozwa-
la na szybkie wykrycie zagrożenia biologicz-
nego w miejscach nie widocznych w zasięgu 
wzroku, co pomaga zareagować i zmniejszyć 
możliwe straty. W ślad za tym idzie badanie, 
czy rośliny osiągnęły już pełną dojrzałość 
celem wybrania odpowiedniego terminu zbio-
rów i zwiększenia plonów. 
IWING również proponuje wykonanie mapy 
precyzyjnego oprysku, dzięki czemu nie ma 
potrzeby używać 100% dawki środków ochro-
ny roślin na całości pola, lecz dawkować w za-
leżności od zapotrzebowania, co przekłada się 
na spore oszczędności. 
Takich zastosowań technologii cyfrowych jest 
całkiem sporo, o części jeszcze nie wiemy. Dla 
firm świadczących usługi geoinformacyjne 
wieją korzystne wiatry. 
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Łódzka „stajnia jednorożców” na zmodernizowanej Trasie W-Z  
fot. Roborotor
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W badaniach rynku dronów w Polsce 
wykorzystaliśmy dane z publicznych rejestrów 
– Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Central-
nej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej (CEIDG), skorelowanych z raportami 
Info Veriti - największego dostawcy informacji 
gospodarczej w Polsce (Infoveriti.pl). Drugim 
źródłem były tegoroczne i ubiegłoroczne ankie-
ty, które zgodzili się wysłać sami przedsiębior-
cy. Wreszcie każdą z 288 firm – osób prawnych 
i fizycznych objętych badaniem - sprawdziliśmy 
pod kątem jej aktywności w sieci na stronach 
www i w mediach społecznościowych (Facebo-
ok, Twitter, LinkedIn). Z głównymi firmami na 
tym rynku rozmawialiśmy bezpośrednio, by 
poznać ich ocenę sytuacji. 

Największym wyzwaniem było wyodrębnić 
z 4,23 mln przedsiębiorstw, odnotowanych 
w miesięcznej informacji o podmiotach gospo-
darki narodowej w rejestrze REGON (stan na 
30.11.2016) te, które działają na rynku dronów 
i na jego rzecz. Dotyczyło to zarówno firm 
produkcyjnych, usługowych, handlowych, 
szkoleniowych, ale również jednostek badaw-
czo-rozwojowych i uczelni wyższych. Punk-
tem wyjścia stały się kody Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD), przy zastrzeżeniu, że jej 
gestor Główny Urząd Statystyczny, nie wyróż-
nia oddzielnymi kodami firm dronowych ani 
robotycznych. 

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany 
wskazać przeważającą działalność gospodarczą 
zgodną z PKD. Podstawowym kodem, którym 
posługują się producenci dronów jest 30.30.Z − 
produkcja statków powietrznych, statków 
kosmicznych i podobnych maszyn. Według 
GUS takich przedsiębiorstw jest łącznie 179: 135 

osób prawnych (spółek z ograniczoną odpowie-
dzialnością, spółek komandytowych i spółek 
akcyjnych) oraz 44 osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą. Przyjrzawszy im się 
bliżej, okazuje się, że wśród nich tylko 28 firm 
zajmuje się bezzałogowcami (odpowiednio 27 
osób prawnych i 1 osoba fizyczna, np. Eurotech, 
FlyTech UAV, Roborotor).

Jednakże z naszych badań wynika, że kilka 
istotnych firm dla tego rynku posługuje się 
również kodami 72.19.Z - badania naukowe 
i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych 
nauk przyrodniczych i technicznych np. Flytro-
nic czy też 74.90.Z - pozostała działalność pro-
fesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana np. IWING. Dopiero analiza 
ich realnej działalności ujawnia, czym się w rze-
czywistości zajmują. To pozyskiwanie, przetwa-
rzanie i analiza informacji z wykorzystaniem 
własnych lub zewnętrznych konstrukcji. Na 
palcach jednej ręki można policzyć tych, co biz-
nes opierają wyłącznie o produkcję sprzętu. 

Staje się jasne, że rynek dronów jest częścią 
Przemysłu 4.0, ma więcej wspólnego z gospo-
darką cyfrową, przemysłem teleinformatycz-
nym i sektorem kosmicznym niż z przemysłem 
lotniczym. To są ci, którzy patrzą na rynek dro-
nów w dłuższej perspektywie i właśnie teraz 
przechodzą przez „dolinę śmierci”. 

Lecz na tym rynku jest zdecydowanie najwię-
cej osób prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą, skupioną na fotografii i wideofilmo-
waniu. Z PKD wynika, że 11913 firm wskazuje jako 
przeważającą działalność gospodarczą - działal-
ność fotograficzną, zaś 8416 – działalność związa-
ną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych. Można przyjąć, że zdecydowana 

G Ł Ó W N E  W N I O S K I  I  R E K O M E N D A C J E

METODYKA BADANIA 
I ZAŁOŻENIA RAPORTU
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większość uznała drony za niezbędne narzędzie 
w swoje pracy, lecz nam się udało zidentyfikować 
łącznie 110 takich przedsiębiorców. Niewątpliwie 
są oni częścią rynku dronów, ale czy należą do 
branży dronowej? 

Formalnie prawo do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej z wykorzystaniem dronów ma 
ponad 3,5 tys. osób – tyle uzyskało świadectwo 
kwalifikacji operatorów dronów, uprawniające 
do ich wykorzystywania w celach  innych niż 
loty sportowe (ang. UAVO, Unmanned Aerial 
Vehicle Operator). Wyraźnie większość z nich 
zrobiła to dla własnej przyjemności i z szacunku 
dla prawa. 

Drony jako część infrastruktury 
informacyjnej Unii Europejskiej 
W wyniku badań, ale także animacji rynku 
w ramach organizowanej przez nas Parady 
Robotów – Droniady, warsztatów reagowania 
kryzysowego i konkursów dla zespołów aka-
demickich, przyjęliśmy generalne założenie, że 
inteligentne systemy bezzałogowe (zarówno la-
tające – drony, jak i naziemne – roboty) stanowią 
element infrastruktury informacyjnej UE. Zbie-
rane przez zamontowane sensory informacje 
mogą być przetwarzane w czasie rzeczywistym 
(do zadań bieżących) lub dostarczane do dalszej 
obróbki w systemach analitycznych (do wspo-
magania decyzji o charakterze strategicznym). 
Drony poprawiają tzw. świadomość sytuacyjną 
na poziomie operacyjnym w sposób tańszy, 

szybszy, dokładniejszy niż technologie naziem-
ne, lotnicze (klasyczne) czy satelitarne.

Większość ekspertów jest zgodnych 
w prognozowaniu podstawowych 
zastosowań dla dronów w najbliższych  
10-15 latach. Są to:

  bezpieczeństwo publiczne i monitoring 
granic
  geodezja, budownictwo precyzyjne,  
gospodarka przestrzenna
  inspekcje liniowej i rozproszonej infra-
struktury energetycznej
  rolnictwo precyzyjne
  logistyka i przesyłki kurierskie
  zdjęcia lotnicze, reklama, obrót 
nieruchomościami
  sektor ubezpieczeniowy 
  zarządzanie kryzysowe
  e-sport 

W raporcie w części „Zastosowania” opisu-
jemy powyższe zastosowania. Z reguły są to 
świadectwa bezpośrednich uczestników rynku 
zarówno ze strony podażowej jak i popytowej. 
Poprzedzają ją działy „Rynek” i „Prawo”. Razem 
tworzy to panoramiczny obraz rynku AD 2016.   

Charakterystyka branży dronów w Polsce
Potencjał na rozwinięcie szeregu wysokomarżowych innowacji w zakresie szerokiego spektrum 
technologii (podobnie jak sektor motoryzacyjny, lotniczy, kosmiczny) 

Wymaga interdyscyplinarnego zespołu i łączenia technologii - są to innowacje wysokomarżowe 
i wielokrotnego zastosowania 

Konieczność zachowania niezwykle wysokiej powtarzalności procesów wynikająca z wymogów bez-
pieczeństwa oznacza powstanie szeregu synergii z sektorem lotniczym i kosmicznym 

Największa wiedza i doświadczeniem w tym sektorze dysponują MSP, startupy i uczelnie – jednost-
ki o b. niskim potencjale wydatkowania wkładu własnego na prace badawczo-rozwojowe 

Duże rozdrobnienie branży, niechęć do współpracy  

Charakterystyka kapitału prywatnego w Polsce  
w kontekście dronów
Niska akumulacja kapitału (w odniesieniu do potrzeb branży) – luka kapitałowa w finansowaniu 
przedsięwzięć w początkowej fazie rozwoju ale o potrzebach kapitałowych w wysokości 1-10 mln. 
dolarów 

Niechęć do finansowania prac badawczo-rozwojowych – wysoka awersja do ryzyka  
(także typu VC – nastawienie na szybki zwrot) 

Większość dużych funduszy zagranicznych pochodzi z państw posiadających już własne silne marki 
na tym rynku (bezzałogowców) i niechętnych do wspierania konkurencji (polskiej) 

OPR. K. JUSZCZYK
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Jeszcze do połowy roku tliła się nadzieja 
wśród firm, że Ministerstwo Obrony Narodowej 
utrzyma koncepcję zakupów pięciu rodzajów 
bezzałogowych systemów rozpoznawczych 
i rozpoznawczo-uderzeniowych ujętych w Pla-
nie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w la-
tach 2013-2022. Miały to być programy Zefir, 
Gryf, Orlik, Wizjer, Ważka, Albatros – maszyny 
od szczebla operacyjnego z możliwościami bo-
jowymi po szczebel taktyczny, rozpoznawczy. 
Właściwie wszystkie te postępowania przetar-
gowe – oprócz Albatrosa – zostały anulowane, 
zaś w przypadku rozmów międzynarodowych 
wciąż brak podpisanych umów.

Jeśli nawet dojdzie do jakikolwiek zamówień 
dronów dla Wojska Polskiego, to mają być za-
kupione w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. 
(PGZ S.A.), koncernie podległym Ministrowi 

Obrony Narodowej, który dopiero buduje swo-
je kompetencje w tej dziedzinie. Wyklucza to 
z rynku najpoważniejszego gracza Grupę WB 
Electronics. Ich bezzałogowce sprawdziły się 
już w działaniach wojennych w Afganistanie 
i na Ukrainie, teraz zaś zasilają arsenał jednego 
z państw Afryki Północnej i Wietnamu. Są od 
kilku lat na wyposażeniu polskiej armii m.in. 
w wojskach specjalnych.

Jednocześnie na rynku zbrojeniowym fu-
rorę zaczęła robić tzw. amunicja krążąca. To 
zupełnie nowa kategoria uzbrojenia, niedoce-
niany wcześniej czynnik zmiany sposobu pro-
wadzenia działań wojennych. Produkuje się ją 
jedynie w USA, Izraelu i w Polsce. To połączenie 
głowicy bojowej z płatowcem lub kopterem 
i optoelektroniką. Wyróżnia ją bardzo korzyst-
ny stosunek koszt versus efekt.    

G Ł Ó W N E  W N I O S K I  I  R E K O M E N D A C J E

LATAJĄCE BOMBY ZAMIAST 
DRONÓW

fot. archiwum
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Amunicja krążąca jest nie tylko dużo tańsza 
w produkcji i użyciu (między 20 a 40 tys. zło-
tych) niż klasyczne platformy lotnicze, drony 
klasy UCAV i rakietowe pociski kierowane (Spi-
ke kosztuje 400 tys. zł), ale przede wszystkim 
dużo tańsza niż nieprzyjacielskie systemy obro-
ny przeciwlotniczej zdolne wykrywać i zwal-
czać tego rodzaju zagrożenia.

W ocenie Marka Świerczyńskiego, anali-
tyka Polityka Insight, drony-kamikadze mają 
być uzbrojone w głowice odłamkowe o zasięgu 
rażenia 10 m i kumulacyjne przeciwpancerne 
o przebijalności do 12 cm pancerza ze stali wal-
cowanej (RHA).

Jak to działa
Kontrolowany przez operatora niewielki 
pocisk-dron patroluje niebo nad danym 

obszarem w poszukiwaniu celu. Po jego 
wykryciu, dron może go samodzielnie śledzić, 
tak by w sprzyjającym momencie się o niego 
rozbić aktywując tym samym głowicę bojową 
(kumulacyjną lub odłamkowo-burzącą). Amunicja 
krążąca zapewnia możliwość precyzyjnego 
identyfikowania i zwalczania zagrożeń przy 
stałej kontroli sytuacji, gdyż do ostatniej chwili 
można zrezygnować z ataku, zmienić cel bądź 
przesłać dane z rozpoznania do innych elementów 
sieciocentrycznego pola walki.

W razie niewykrycia celu, dron może zostać 
odzyskany i ponownie użyty. Amunicja krążą-
ca może również działać w rojach, tworząc coś 
w rodzaju inteligentnego sieciocentrycznego 
pola minowego nad danym obszarem działań.

Dotychczas wydawało się, że nikt i nic nie 
przebije koncepcji maszyny Mikro-BSL War-

Jak wesprzeć firmy dronowe?  
  Umożliwić zaawansowane testy 
poligonowe; 

  Udostępnić wielkoskalową aparaturę 
badawczą (testy wytrzymałościowe, 
zmęczeniowe, EMC i inne); 

  Umożliwić obliczenia i analizy numeryczne 
wraz z możliwością testów poligonowych; 

  Integrować środowisko, umiejętności, 
wiedzę i doświadczenia; 

  Umożliwić badania interdyscyplinarne 
poprzez krzyżowanie technologii 
materiałowych oraz informatycznych: 
sprzęt, oprogramowanie, kryptologia; 

  Zadbać o łączność, stabilność i odporność 
systemów, sprawność napędów, mechanikę, 
mechanikę płynów i mechatronikę, 

magazynowanie energii, optykę 
i teledetekcję; 

  Zapewnić niezbędną poufność 
w wybranych zakresach prac; 

  Zapewnić wsparcie finansowe technologii 
o podwyższonym ryzyku (niepewności) 
potencjalnie wysokomarżowych lub 
o trudno definiowalnym szczegółowym 
zakresie komercjalizacji na wczesnym 
etapie prac badawczych; 

  Przygotować duży obszar poligonowy 
z bezpiecznymi strefami lotów: 
wymagana separacja od obszarów silnie 
zurbanizowanych, instalacji krytycznych, 
zakładów o podwyższonym ryzyku, linii 
wysokiego napięcia, lotnisk; 

Prace badawczo-rozwojowe (ang. R&D) niezbędne do rozwoju 
systemów bezzałogowych
 

  nawigacja, systemy autonomii i sztucznej 
inteligencji; 

  sprzęt o podwyższonym stopniu 
niezawodności jak technologie kosmiczne; 

  technologie i systemy zdalnej teledetekcji 
oraz analizy dużych zbiorów danych; 

  technologie i systemy pozyskiwania, 
odzyskiwania i magazynowania energii; 

  technologie napędowe o wysokiej 
sprawności; 

  łączność i cyberbezpieczeństwo. 

Bariery rozwoju
 

  brak współpracy koordynacji działań, 
dublowanie prac R&D 

  brak współpracy międzynarodowej, 
uczestnictwa w międzynarodowej dyskusji 
n/t prawa, standardów technologicznych, 
świadomości planów rozwoju rynku na 
poziomie komisji Europejskiej 

  brak świadomości dostępnych narzędzi 
wsparcia 

  brak środków na wkład własny 

  brak świadomości po stronie użytkowników 
n/t szans związanych z technologią

OPR. K. JUSZCZYK
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mate (WB Electronics). W jednym z wariantów 
można ją podwiesić pod Mantę, bardzo charak-
terystycznego bezzałogowca w formie latają-
cego skrzydła. Może pozostawać w powietrzu 
przez 12 godzin w odległości do 200 km od na-
dajnika i osiągnąć pułap 5 tys. metrów.

Manta na 4 km przed celem zwalniałaby 
drona-kamikadze, który podążałby dalej lotem 
szybowcowym. W innej wersji Warmate ma 
własny napęd i większą głowicę odłamkową 
lub kumulacyjną., lecz wówczas konieczne jest 
użycie jednorazowych wyrzutni, np. na samo-
chodzie terenowym i przenośnych systemów 
sterowania.

Mikro-BSL Warmate są wyposażone w au-
topilota, co umożliwia wykonywanie lotu 
po zaplanowanej trasie, do wybranego punktu 
lub krążenie nad celem. Możliwe jest również 
sterowanie w trybie półautomatycznym (przez 
operatora). Maszyny tego typu mogą pozosta-
wać w powietrzu do 30 minut, oczekując na po-

jawienie się celu lub poszukując go samodziel-
nie, bez wystawiania na ryzyko nośnika takiego 
jak BSL, który w wypadku klasycznej amunicji 
kierowanej laserem musi podświetlić cel.

Gdy dla Ministra Obrony Narodowej prio-
rytetem stały się wojska obrony terytorialnej, 
wkrótce pojawiły się sugestie, że drony pro-
dukowane przez polski przemysł zbrojeniowy, 
mają być na wyposażeniu „terytorialsów” na 
masową skalę ( „kupimy tysiące dronów). 
„7 grudnia zawarto porozumienie o współpracy 
w celu wdrożenia produkcji dwóch typów głowic 
bojowych i ich nosiciela, drona typu quadrocopter 
Dragon Fly, konstrukcji Wojskowego Instytutu 
Technicznego Uzbrojenia (WITU)” – informuje Ma-
rek Świerczyński, ale jego zdaniem Inspektorat 
Uzbrojenia MON nie rozpoczął jednak postępo-
wania zmierzającego do ich zamówienia. Ponad-
to część ekspertów kwestionuje przydatność 
wiropłata na polu walki. Mimo to bydgoskie 
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, wyznaczone 
w PGZ SA na centrum konstrukcyjno-produk-
cyjne dronów, szykują siędo ich produkcji.

Złapał kozak Tatarzyna, 
a Tatarzyn za łeb trzyma
MON potęguje chaos informacyjny, co tak 
naprawdę zamawia. Publicznie ogłasza, że 
kupuje „tysiące dronów uderzeniowych”, gdy 
tak naprawdę chodzi o amunicję krążącą, nie 
zaś inne drony. Wynika to wprost z wywiadu 
wiceministra obrony Bartosza Kownackiego dla 
portalu „wPolityce.pl” (1 grudnia 2016 r.),  
w którym tłumaczy, że „do 2019 roku mamy 
zamiar kupić grubo ponad 200 różnego rodzaju 
dronów obserwacyjnych”. W jego ocenie „nie 
potrzeba nam dronów obserwacyjnych więcej 
bo wiemy, jakie mamy możliwości i jak chcemy 
pokryć ewentualny konflikt działań zbrojnych”. 
Przypomnijmy, że MON pierwotnie we 
wspomnianych wyżej programach modernizacji 
technicznej chciał kupić łącznie ok. 480 maszyn 
za 2,5 mld złotych do 2022 r.

Gdyby uzyskane oszczędności w całości po-
szły na zakup amunicji krążącej, którą Bartosz 
Kownacki nazywa właśnie „dronami uderzenio-
wymi”, do armii, czytaj do obrony terytorialnej 
mogłoby trafić aż… 75 tys. latających bomb. To 
oczywiście bardzo prosta kalkulacja opierająca 
się na słowach ministra, że „taki dron w produkcji 
nieseryjnej kosztuje ok. 40 tys. zł, więc w pro-
dukcji seryjnej będzie prawdopodobnie o poło-
wę tańszy”. Ale o nich „nie było do tej pory mowy, 
bo one są dzisiaj w procesie przygotowywania 
do produkcji. Mam nadzieje, że w okresie krótszym 
nawet niż rok ich produkcja będzie mogła być uru-
chomiona”.

Dla dalszego rozwoju branży kluczowe są 
jednak zamówienia tych 200 klasycznych bez-
załogowców. W tym celu PGZ winien ustalić 
warunki współpracy z Grupą WB Electronics, 
ponieważ po jej stronie jest wola polityczna, zaś 
po stronie ich konkurentów – kompetencje. 

BSP Manta konstrukcji WB Electronics (u góry) 
DragonFly – amunicja krążąca konstrukcji WITU  
fot. archiwum
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Barracuda S–380 
fot. uAvionics
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59.12.Z 
26, 4 %

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi

71.12.Z 
13,5 %

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

47.91.Z 
9,7 %

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.90.Z 
4,2 %

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,  
gdzie indziej niesklasyfikowana

62.01.Z 
3,8 %

Działalność związana z oprogramowaniem

85.59.B 
3,5 %

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.53.Z 
2,8 %

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

73.11.Z 
2,4 %

Działalność agencji reklamowych

30.30.Z 
2,4 %

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

59.11.Z 
2,1 %

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

74.20.Z 
2,1 %

Działalność fotograficzna

56 różnych kodów PKD 
27, 1 %

ILE FIRM DRONOWYCH WSKAZUJE NĄ TĄ SAMĄ PRZEWAŻAJĄCĄ  
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WG PKD 
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ILE FIRM RYNKU DRONOWEGO PRZYPADA NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA?  
POLSKA = 100%

1% warmińsko-mazurskie
10% pomorskie

5% zachodniopomorskie
6% kujawsko-pomorskie

10% wielkopolskie

14% dolnośląskie
1% opolskie

18% małopolskie

26% śląskie 4% świętokrzyskie

8% podkarpackie

6% łódzkie

52% mazowieckie

1% podlaskie

1% lubuskie

1% lubelskie
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NAJPOPULARNIEJSZE 
SĄ USŁUGI 
Najwięcej działających na polskim rynku firm dronowych uzyskuje 
przychody z branży rozrywkowo-rekreacyjnej. 

il. Shutterstock
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ANDRZEJ GONTARZ

  
Wiceprezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro

Na polskim rynku dronowym domi-
nują wciąż małe firmy prowadzone w formie 
działalności gospodarczej. Stanowią one 63 % 
wszystkich podmiotów uczestniczących w na-
szym tegorocznym badaniu. 

Ponad trzy czwarte firm (76 %) zatrudnia nie 
więcej niż 5 osób. W przypadku 26 % podmio-
tów nie pracuje nikt inny poza samym właści-
cielem. Tylko 4 % respondentów zadeklarowało 
zatrudnienie powyżej 100 pracowników. 

Wśród rodzajów prowadzonej działalności 
dominują usługi. Prowadzi je 89 % badanych. 
Na drugim miejscu są prace badawczo-roz-
wojowe. Deklaruje je 41 % ankietowanych. 
Dopiero na trzecim miejscu jest działalność 
produkcyjna. Zajmuje się nią 39 % podmiotów. 
Z usług też najwięcej firm, 80 %, osiągnęło 
faktycznie przychody w latach 2015-2016. Naj-
mniejszej grupie podmiotów, 13 %, udało się 
zarobić na przetwarzaniu danych. 

70 % firm używa w swojej działalności 
usługowej dronów chińskiego producenta DJI. 
Wśród innych używanych maszyn dużą część 
stanowią drony własnej konstrukcji. 

Firmy, podobnie jak w ubiegłym roku, 
bardzo szeroko definiują odbiorców swojej 
działalności. Kierują swoją ofertę niemalże 
po równi do biznesu, sektora publicznego jak 
i odbiorcy prywatnego. 30 % z nich nastawia 
się na obsługę wszystkich tych trzech grup 
klientów jednocześnie. Prawie trzy czwarte 
podmiotów (74 %) uzyskało w latach 2015-
2016 rzeczywiste przychody z działalności dla 
biznesu. 63 % zarobiło na kontraktach z sek-
torem publicznym. We wszystkich segmen-
tach klientów firmy uzyskiwały przychody 
głównie z aktywności na rynkach lokalnych 
i regionalnych oraz na terenie Polski. 30 % 
polskich firm udało się zaistnieć na rynkach 
europejskich a 6 % firm udało się znaleźć na-

bywców na swoją ofertę na świecie.   
Wśród branż będących potencjalnym od-

biorcą prowadzonej działalności pierwsze 
miejsce zajmuje rozrywka i rekreacja. Do 
niej swoją ofertę kieruje 69 % firm. Kolejne 
miejsca zajmują: przemysł – 61 % oraz admi-
nistracja publiczna – 57 %. Najmniej chętnych 
jest do współpracy z wojskiem oraz z firmami 
ubezpieczeniowymi – po 33 % uczestników ba-
dania. Generalnie działające na polskim rynku 
firmy dronowe deklarują zainteresowanie 
wieloma branżami jednocześnie. Jedynie jed-
na spośród wypełniających ankietę podała, 
że kieruje swoją ofertę wyłącznie do admini-
stracji publicznej a dwie chcą współpracować 
tylko z wojskiem. 

Najwięcej firm, 52 %, pozyskało w latach 
2015-2016 przychody z działalności na rzecz 
branży rozrywkowo-rekreacyjnej. W drugiej 
kolejności znalazła się branża budowlana (46 
%), a na trzecim miejscu media (39 %). Wśród 
firm, które uzyskiwały przychody powyżej 
jednego miliona złotych, najwięcej zarabiało 
na kontraktach dla przemysłu, budownictwa, 
wojska, służb porządku publicznego, leśnic-
twa, geodezji i energetyki.   

Przychody tylko niecałej jednej dziesiątej 
firm (9 %) pochodzą w całości z rynku dro-
nowego. Dla pozostałej części podmiotów 
rynek dronowy jest tylko jednym z obszarów 
prowadzonej działalności i przychody z nie-
go stanowią tylko część całości przychodów 
firmy. Dla wielu podmiotów, głównie prowa-
dzonych w formie działalności gospodarczej, 
działalność związana z dronami ma charakter 
okazjonalny, sporadyczny. Rozpiętość przy-
chodów z rynku dronowego, deklarowanych 
przez tegorocznych respondentów naszej an-
kiety, jest bardzo duża – od kilku tysięcy zło-
tych do ponad siedmiu milionów złotych.   
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DO 2000 20142001-2013 2015 2016 

20% 30%28%

6%

16%

BIZNES SEKTOR 
PUBLICZNY

KLIENCI 
INDYWIDUALNI

74% 74% 63%

BIZNES KLIENCI 
INDYWIDUALNI

SEKTOR 
PUBLICZNY

74% 63% 56%

KIEDY POWSTAŁY PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W BADANIU

POTENCJALNI ODBIORCY  
OFERTY BIZNESOWEJ

SEGMENTY RYNKU Z KTÓRYCH UZYSKANO 
FAKTYCZNE PRZYCHODY

FORMA ORGANIZACJI ZATRUDNIENIE

FIRMA

* ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, UCZELNIA 

DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA

INNE**INNE

63%

9%28%

1-5
76%

6-25
16%

> 100
4%

26-100
4%
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RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

RODZAJE ŚWIADCZONYCH USŁUG

Z JAKICH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI UZYSKANO PRZYCHODY  
W LATACH 2015-2016

USŁUGI PRACE 
BADAWCZO-ROZWOJOWE

PRODUKCJA PRZETWARZANIE 
DANYCH

OBSŁUGA OTOCZENIA 
BIZNESOWEGO

DYSTRYBUCJA 

USŁUGI – 89 %

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE – 41 %

PRODUKCJA – 39 %

PRZETWARZANIE DANYCH – 23 %

OBSŁUGA OTOCZENIA BIZNESOWEGO – 22 %

DYSTRYBUCJA – 22 %

89%
41% 39% 23% 22% 22%

FOTOGRAFIA 
I FILM

OBSERWACJA
/INSPEKCJA
/ROZPOZNANIE 

USŁUGI 
GEODEZYJNE 
I POMIARY

POKAZY 
ROZRYWKOWO-
-REKREACYJNE

SZKOLENIA LIKWIDACJA 
SZKÓD 

ROLNICTWO 
PRECYZYJNE

72%
44% 35% 35% 30% 24%

69%

USŁUGI PRODUKCJA PRACE 
BADAWCZO-ROZWOJOWE

OBSŁUGA OTOCZENIA 
BIZNESOWEGO

DYSTRYBUCJA PRZETWARZANIE 
DANYCH

80%
35% 24% 19%

15% 13%

RYNKI, Z KTÓRYCH OSIĄGNIĘTO PRZYCHODY W LATACH 2015-2016

26% EUROPA

70% POLSKA   61 % RYNEK LOKALNY I REGIONALNY 

6 % CAŁY ŚWIAT 
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BRANŻE DO KTÓRYCH KIEROWANA JEST OFERTA

ROZRYWKA I REKREACJA 69 %
PRZEMYSŁ 61 %
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 57 %
MEDIA 57 %
BUDOWNICTWO 57 %
GEODEZJA 56 %
LEŚNICTWO 52 %
SŁUŻBY PORZĄDKU PUBLICZNEGO 48 %
NAUKA 46 %
TRANSPORT 46 %
EDUKACJA 44 %
ENERGETYKA 44 %
ROLNICTWO 43 %
TURYSTYKA 41 %
RATOWNICTWO 39 %
GOSPODARKA WODNA 39 %
UBEZPIECZENIA 33 %
WOJSKO 33 % 

ROZRYWKA I REKREACJA 52 %
BUDOWNICTWO 46 %
MEDIA 39 %
GEODEZJA 31 %
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 28 %
EDUKACJA 28 %
NAUKA 28 %
TURYSTYKA 24 %
PRZEMYSŁ 20 %
ENERGETYKA 20 %
LEŚNICTWO 19 %
SŁUŻBY PORZĄDKU PUBLICZNEGO 17 %
WOJSKO 17 %
ROLNICTWO 17 %
TRANSPORT 15 %
RATOWNICTWO 6 %
GOSPODARKA WODNA 6 %
UBEZPIECZENIA 6 % 

ILE FIRM UZYSKAŁO W LATACH 2015-2016 PRZYCHODY  
Z POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
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PRZYCHODY UZSYKANE Z RYNKU DRONOWEGO W LATACH 2015-2016

SKĄD POCHODZIŁY ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ 

2015 2016 r.

Do 10 tys. zł 20 % 13 %

10 – 50 tys. zł 7 % 11 %

50 tys. – 100 tys. zł 7 % 4 %

100 tys. – 500 tys. zł: 2 % 7 %

500 tys. – 1mln. zł 4 % 2 %

1 mln. – 3 mln. zł 7 % 4 %

3 mln. – 7 mln. zł 0 % 4 %

Brak danych 53 % 55 %

WŁASNE PRZYCHODY 87 %

OSZCZĘDNOŚCI WŁAŚCICIELI  43 %

FUNDUSZE PUBLICZNE 20 %

KREDYT 15 %

VENTURE CAPITAL 6 %

PARTNER BIZNESOWY 6 %

INWESTOR STRATEGICZNY 2 %

„ANIOŁOWIE BIZNESU” 4 %
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Świeżo upieczony operator UAV  
dzwoni do PAŻP:
– Dzień dobry, odbyłem szkolenie w ośrodku 
szkolenia, zdałem egzaminy teoretyczny oraz 
praktyczny, mam świadectwo kwalifikacji 
i właśnie szykuję się do samodzielnego lotu 
w mieście i tu mam pytanie do pana: co muszę 
zrobić, czy są jakieś formalności do spełnienia? 
– pyta.
– A sprawdzał pan, czy znajduje się w CTR-ze? 
– odpowiada pytaniem pracownik PAŻP.
– A co to jest CTR? – odpowiada zdziwiony, 
świeżo upieczony operator UAV spoglądając 
na swoje świadectwo kwalifikacji.

Fot. Archiwum
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Każdy podmiot (ośrodek) szkolący 
teoretycznie i praktycznie do świadectwa 
kwalifikacji operatora bezzałogowego statku 
powietrznego (ŚK) używanego w celach innych 
niż rekreacyjne i sportowe jest wpisywany do 
jawnego rejestru prowadzonego przez Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Co z niego wyni-
ka? Ile jest ośrodków szkoleniowych? Gdzie się 
znajdują? Ilu mamy egzaminatorów? 

Rynek szkoleń UAVO w liczbach 
W Polsce działa 46 ośrodków szkolenio-

wych (stan na dzień 10.11.2016 r.)1. Najwięcej 
ośrodków ma swoją siedzibę w Warszawie - 13, 
w Gliwicach są 4, w Poznaniu - 3, po 2 w Byd-
goszczy, Chorzowie, Gdańsku oraz Gdyni 
i pojedyncze w innych miastach. Do szkoleń 
praktycznych najczęściej wykorzystują one 
lotniska aeroklubowe. Co ciekawe praktycznie 
wszystkie ośrodki przygotowują zarówno do 
wykonywania lotów w zasięgu wzroku opera-
tora (VLOS), jak i poza zasięgiem wzroku ope-
ratora (BVLOS). Jedynie 3 podmioty szkolą na 

VLOS a bez BVLOS. 25 ośrodków ma uprawnie-
nia do szkolenia teoretycznego i praktycznego 
do uzyskania uprawnień instruktora (INS). 
Jeden ośrodek posiada uprawnienia do nauki 
operatorów doświadczalnych (TOR). 

Ceny za kursy VLOS wahają się od ok. 1200 
zł do blisko 4 000 zł. Szkolenie BVLOS to już 
wydatek rzędu 3 000 zł (gdy kandydat np. po-
siada już uprawnienia VLOS), do nawet 12 000 
zł (VLOS+BVLOS). Najprężniej działające 
ośrodki organizują szkolenia niemal co trzy 
tygodnie. 

Pokuśmy się o więc wyliczenie wartości 
rynku szkoleń. Przyjmując ostrożne założenie, 
że w ciągu roku każdy z 46 ośrodków organi-
zuje co najmniej 6 kursów na 10 osób w ciągu 
roku po 2 000 zł (mediana wydaje się być lep-
sza niż średnia arytmetyczna, która za bardzo 
zniekształciłaby szacunki), rynek szkoleń 
VLOS w Polsce możemy wycenić na 5,5 mln 
zł. Stosując nieco zmodyfikowaną metodykę 
dla BVLOS (6 100 zł i 3 kursy rocznie) wielkość 
tego rynku możemy oszacować na 8,1 mln zł. 
Reasumując rynek szkoleń operatorów bez-
załogowych statków powietrznych w Polsce 
wart jest co najmniej 13,8 mln zł. Oczywiście to 
tylko szacunki i obarczone pewnym stopniem 
błędu, niemniej dają pewne pojęcie o wielkości 
branży.

Efektem działalności 46 ośrodków i pomyśl-
nego przejścia egzaminów u 14 egzaminatorów 
jest ponad 3500 operatorów UAV posiadających 
świadectwa kwalifikacji. Notabene między ma-
jem a listopadem 2016 r. przybyło ich aż 1000. 

RYNEK SZKOLEŃ UAVO 
W POLSCE.  
STAN I WYZWANIA 
Podstawą działalności gospodarczej z wykorzystaniem bezzałogowych 
statków powietrznych tzw. dronów jest uzyskanie świadectwa 
kwalifikacji. W związku z tym powstał rynek szkoleń operatorów.  
Od ich poziomu zależy nasze bezpieczeństwo.

RADOSŁAW FELLNER

Wiceprezes Polskiego Klubu Lotniczego, nauczycielem 
i wykładowcą, współpracuje z Katedrą Technologii Lotniczych 
oraz Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy 
Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej

RYNEK DRONÓW W POLSCE 2016  
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[Dynamikę zmian w wydanych ŚK na przestrzeni 
ostatnich lat przedstawia rysunek na końcu tekstu].

Nowe narzędzia szkolenia 
Obecnie, podczas szkolenia teoretycznego, 
kandydaci na operatorów bazują na materia-
łach udostępnianych przez ośrodki szkolące 
albo używają dostępnych na rynku wydaw-
niczym tytułów. Problem jest jednak w tym, 
że jak dotąd nie opublikowano żadnych kom-
pleksowych, wyczerpujących i - co najważniej-
sze - aktualnych książek czy podręczników 
szkoleniowych dostępnych szerokiemu gronu 
odbiorców. Stąd narodziła się potrzeba uzupeł-
nienia i wzbogacenia procesu nauki i wypeł-
nienia zaistniałej luki narzędziami, które nie 
tylko pozwalają na aktualizację przekazywa-
nych treści, zaplanowanie i bezpieczne wyko-
nanie operacji, obróbkę danych, ale są również 
wygodne w użyciu i pozwalają lepiej przekazać 
wiedzę. Należą do nich wideowykłady i filmy 
instruktażowe, kursy e-learningowe i apli-
kacje na urządzenia mobilne. Eliminują one 
konieczność drukowania i noszenia przy sobie 
papierowych materiałów, map czy notatek. 
W przypadku aplikacji warto wymienić Drone 
Safety Checklist2, Drone Radar3, UAV Forecast4, 
Hover5, WeMapo6, DJI GO7, Litchi8, DronePan9, 
Photographer’s Ephemeris10, DroidPlanner 211. 
Te wszystkie narzędzia powinny być wykorzy-

stywane tak, aby część w pełni przygotowała 
operatora do wykonywania lotów, wyczulić go 
na aspekty związane z ochroną prywatności 
i danych osobowych, a także z bezpieczeń-
stwem (safety i security), zaznajomić go z pod-
stawami prawa lotniczego, nawigacją czy me-
teorologią, zgłaszaniem zdarzeń lotniczych. 

Tyle w kwestii teorii. Co zaś z praktyką? 
Zgodnie z wytycznymi Prezesa ULC12, warto by 
szkolenie praktyczne wspomóc ćwiczeniami na 
symulatorze. Najczęściej jednak kursanci uczą 
się i ćwiczą umiejętności i manewry na swoich 
albo wypożyczonych maszynach. To za mało. 
W kursie powinno być jak najwięcej praktyki, 
symulowanie nieprzewidywalnych sytuacji 
i zdolność radzenia sobie w nich – oto czego 
oczekuje pilot bezzałogowego statku powietrz-
nego. Sprawdzenie bezzałogowca, podstawowe 
manewry i tyle – to już nie wystarczy.

Źródła przewagi konkurencyjnej
Rynek szkolenia UAVO jest bardzo konku-
rencyjny. „ Rynek szkoleń już się trochę nasycił 
i mamy dużo, może nawet za dużo, operatorów. 
Fakt, teraz o atrakcyjności kursu decydują również 
i takie aspekty jak jego cena, ale nie dla wszystkich 
jest to już tak istotne. Nie można w nieskończo-
ność schodzić z ceny. Są i tacy klienci, dla których 
liczy się to „co jeszcze” daje taki kurs” – tłumaczy 
jeden z instruktorów. 

Stan wiedzy i umiejętności 
kandydatów na operatorów 
uczestniczących w szkoleniach 
UAVO jest bardzo różny. Z racji 
tego, że do tej pory szkolenia 
można było odbyć drogą samo-
kształcenia - osoby, które już 
umiały latać, uczyły się teorii 
we własnym zakresie i same 

przystępowały do egzaminu. 
Na szkolenia trafiały zatem 
w większości osoby, które nie 
miały wcześniej aparatury 
sterującej w rękach, a prawo 
lotnicze czy nawet budowa 
dronów jest im całkiem obca. 
Z mojej obserwacji wynika, że 
prawo lotnicze i zasady lotów 
sprawiają przeważnie naj-
więcej problemów jeśli chodzi 
o teorię. Ilość pojęć i skrótów 
do zapamiętania (głównie w j. 
angielskim) jest duża, podobnie 
jak ilość przytaczanych rozpo-
rządzeń, artykułów z ustaw czy 
samych procedur. Osoby, które 
pierwszy raz stykają się z lot-
nictwem czują się przeważnie 
przytłuczone ilością tej wie-
dzy, tym bardziej, że jest ona 
wykładana „na raz” w dwóch 
kilkugodzinnych wykładach. Po 
tematach prawnych omówienie 
budowy bezzałogowców czy 
czynnika ludzkiego w lotnictwie 
jest przyjmowane z dużą ulgą. 
Co do szkoleń praktycznych - 
w większości to osoby, które 
pierwszy kontakt z dronem 

mają dopiero na szkoleniu. 
Dość szybko można zauważyć 
u poszczególnych kandydatów 
większe predyspozycje do ste-
rowania maszyną. Trafiają się 
też osoby, które już zakupiły 
BSP np. z myślą o przyszłych 
zleceniach, ale z racji strachu 
przez lataniem i braku umiejęt-
ności - wolą najpierw przejść 
szkolenie pod okiem instrukto-
ra na urządzeniu firmy szkole-
niowej. Najczęściej trudności 
sprawia lot w orientacji przo-
dem drona w stronę operatora 
oraz wszelkie manewry przy 
dużym wietrze, gdy należy 
ciągle korygować lot i brać 
poprawkę na siłę i kierunek 
wiatru. Prawdę mówiąc nawet 
podczas kilku godzin szkolenia 
osoba całkowicie początkująca 
nie nauczy się dobrze latać. 
Zadaniem instruktora jest po-
kazać podstawy i dawać dobre 
wskazówki na przyszłość, ale 
dalsze umiejętności kandydata 
zależą już wyłącznie od wielu 
godzin wylatanych indywidu-
alnie.

Michał Zawadzak,  
twórca portalu „Świat 
dronów”, instruktor UAVO.  
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W perspektywie kilku następnych lat ośrod-
ki będą musiały postawić na specjalizację. 
Kurs teoretyczny i praktyczny? Jasne, ale my 
dorzucimy także szkolenie z fotogrametrii czy 
podstaw GIS-u – zachęcają już teraz niektóre 
ośrodki. Co więcej, w związku z upowszechnie-
niem UAV programy szkoleń (jeśli jeszcze nie 
są) będą musiały być dostosowane do potrzeb 
konkretnego odbiorcy, a nawet może tworzone 
z jego udziałem. Jeśli będziesz szkolił inspekto-
rów budowlanych i geodetów, będziesz musiał 
poznać specyfikę ich pracy i aktów prawnych, 
jakie regulują ich pracę i np. wzbogacić pro-
gram pod kątem kwestii badania nieruchomo-
ści, jakości danych. Szkolenie dla ratowników 
i służb medycznych? Zajrzyj do Prawa lotnicze-
go i zobacz co to ASAR, status lotu „SAR” czy 
„HOSP”. Szkolenia dla policji? Zerknij na przy-
wileje lotnictwa państwowego. 

Wiedza operatorów, czyli czyja wina?
Na znaczeniu zyskuje także umiejętność wy-
korzystywania źródeł informacji (o zmianach 
w prawie i procedurach), czytania aktów 
prawnych, znajomość alfabetu lotniczego, pod-
stawowych definicji i skrótów, wiedza o pro-
cedurach administracyjnych i operacyjnych, 
a także umiejętność sporządzania dokumenta-
cji lotniczej (wypełniania formularzy, planów 
i druków). W tym ostatnim przypadku warto 
wspomnieć o nie tak dawnej sytuacji, gdy - na 
mocy ówcześnie obowiązujących przepisów 
- operatorzy musieli wnioskować do prezesa 
ULC o zgodę na loty w strefach R nad miastami 
powyżej 25 tys. mieszkańców. Jak się okazy-
wało, nie we wszystkich ośrodkach przygoto-
wywano operatorów do poprawnego wypeł-
niania wniosków. 

A jak przypomnimy sobie anegdotę 
z początku tekstu, to pierwsze wnioski mogą 
być następujące: albo program szkolenia miał 
braki (i nie przekazano wiedzy czym jest ów 
CTR i jak jest ważny) albo instruktor lub eg-
zaminator nie postarali się za bardzo i „nie 
wymusili” tej wiedzy od kursanta. A może 
program był przeładowany? Przewidziano za 

mało godzin? Może, ale nie ma sensu stawiać 
pytania o to, kto jest winien. Zastanówmy się 
raczej, co możemy zrobić, by takie przypadki 
niewiedzy wyeliminować.

Niech zarówno instruktorzy, nauczyciele, 
jak i uczniowie, kursanci, kandydaci na ope-
ratorów pamiętają, że proces szkolenia nie 
ogranicza się wyłącznie do liczby godzin prze-
widzianych podczas kursu i kończy z chwilą 
zdania egzaminu praktycznego czy otrzymania 
upragnionego ŚK. Wręcz przeciwnie, ukończe-
nie kursu nie zwalnia operatora z konieczności 
poszerzania i aktualizacji wiedzy czy śledze-
nia zmian w prawie. Co więcej, brak pewnych 
wątków czy tematów w programie szkolenia 
nie oznacza, że operator może je ignorować te 
w myśl zasady „skoro tego nie było na kursie, 
to znaczy, że to nie było ważne”. 

Na wydanie przez władze lotnicze wciąż cze-
kają materiały ICAO: Cir 328 AN/190 Unmanned 
Aircraft Systems (UAS) i Doc 10019 Manual on 
Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS). Opera-
torzy liczą na wzór instrukcji operacyjnej, ofi-
cjalne interpretacje przepisów i rady oraz wska-
zówki, jak latać bezpiecznie. To niewątpliwie 
ułatwiłoby prowadzenie działalności szkolenio-
wej. Cierpliwie czekajmy, działajmy, a na pewno 
będzie tylko lepiej, przecież to dopiero… świt.    

Przypisy

1  Źródło: dane ULC.
2   http://ktl.2ap.pl/index.php/pl/drone-safety-checklist
3   https://droneradar.eu/
4   http://www.uavforecast.com/#/
5   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.analyticadevelopment.android.hover
6   http://mapa.wemapo.com/map/
7   https://play.google.com/store/apps/details?id=dji.pilot&hl=pl
8   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aryuthere.visionplus&hl=pl
9   https://itunes.apple.com/us/app/dronepan/id1026329337?mt=8

10  http://photoephemeris.com/
11  https://play.google.com/store/apps/details?id=org.droidplanner&hl=pl
12  WYTYCZNE Nr 10 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie prowadzenia 

szkolenia praktycznego na bezzałogowych .statkach powietrznych przez podmioty szkolące wpisane do rejestru podmiotów 
szkolących, Dz. U. ULC poz. 58.
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12 Warszawa
•  Zielonka

•  Jasionka
•  Rzeszów

•  Legionowo

• Giżycko

• Solec

• Ełganowo
• Kartuzy

• Krzymów

• Wrocław

• Włocławek

• Buk

• Gorzów Wielkopolski

• Szczecin

• Kałęczyn

3 Poznań

3 Bydgoszcz

2 Gdynia
2 Gdańsk

• Katowice

• Kraków
• Cianowice• Chorzów

4 Gliwice

•  Nowy Sącz

GEOGRAFIA RYNKU SZKOLEŃ
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• DRAGONFLY VISION Jarosław Czajka Legionowo

• AIRCOM Sp. z o.o. Warszawa

• DRONPORT Sp. z o.o. Warszawa

• Syntecode Sp. z o.o. (ATO Avioner) Warszawa

• Dilectro Sp. z o.o. Warszawa

• Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Zielonka

• AEROSYSTEMS Karol Cheda Warszawa

• Centrum Wdrożeniowo Produkcyjne ITWL Sp. z o.o. Warszawa

• GOADVENTURE.PRO Warszawa

• IWING Sp. z o.o. Warszawa

• PZL Warszawa-Okęcie S.A. Warszawa

• Aeroklub Warszawski, Warszawa

• RC-LIPOL Piotr Sinica Jasionka

• Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Warszawa

• SILVAIR Sp. z o.o. Warszawa

• GEO-UAV Radosław Zych Kałęczyn

• Centrum Szkolenia UAV Solec

• FlyTech Solutions Sp. z o.o. Kraków

• DronaVista.pl Nowy Sącz

• REDWINGS TRAINING&CONSULTING Janusz Szczuczko Cianowice

• c5studio Jakub Śledziowski Szczecin

• Droneland.pl Szymon Łukasik Chorzów

• Akademia Pilotów Dronów LTA Design Przemysław Tomków Gliwice

• DRONY Sp. z o.o. Kaniów

• Custom Copters Sp. z o.o. Gliwice

• TMD Sp. z o.o. Katowice

• Flytronic Sp. z o.o. Gliwice

• NOVELTY RPAS Sp. z o.o Gliwice

• AIRPAS Sp. z o.o. Poznań

• aeroMind s.c. J. Siekierczak, K. Nowak Poznań

• Fun&Fly Poznań

• AIR DRON POLSKA S.C. Krzymów

• IRON SKY Dariusz Wąsowicz Buk

• CyberCar Tomasz Rumiński (X-Dron) Bydgoszcz

• Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. Bydgoszcz

• Novelty RPAS Veri Drone Włocławek

• NOVELTY RPAS Wrocław Hubert Wojciechowski Wrocław

• Novelty RPAS Avcon Michał Ratajczak Gorzów Wlkp.

• Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o. Gdynia

• Squadron Sp. z o.o. Gdańsk

• Akademia Dronów Eskadra Grzegorz Trzeciak Gdańsk

• AIRBORN Sp. z o.o. Gdynia

• UASA Sp. z o.o. Ełganowo

• KH Project Krzysztof Hilbrycht Kartuzy

• Centrum Naukowo Technologiczne Systemów Bezzałogowych Rzeszów

• „INVEST MAZURY’’ siedziba Giżycko
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Nazwa podmiotu szkolącego i jego siedziba
Koszt szkolenia (teoretyczne 
oraz praktyczne) VLOS

Koszt szkolenia (teoretyczne 
oraz praktyczne) BVLOS

m
az

ow
ie

ck
ie

 

DRAGONFLY VISION Jarosław Czajka  
Legionowo

2500

4500

9000

(VLOS+BVLOS)
AIRCOM Sp. Z o.o. Warszawa 2500 10 000

DRONPORT Sp. z o.o. Warszawa 1374 4057

(dotyczy kat. do 7 kg) (dotyczy kat. do 7kg)

od 1990 od 5750

(dotyczy kat. do 25 kg) (dotyczy kat. do 25 kg)
Syntecode Sp. z o.o. (ATO Avioner)  Warszawa

1722 Kurs w opracowaniu

Dilectro Sp. z o.o.  Warszawa od 2099 5675
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia 
Zielonka 2091 7368

AEROSYSTEMS Karol Cheda Warszawa

od 1598

2999

(gdy kandydat posiada VLOS)

4680
(VLOS+BVLOS)

Centrum Wdrożeniowo Produkcyjne ITWL Sp. z 
o.o. Warszawa 1956 6138

GOADVENTURE.PRO Warszawa 1699 5000
IWING Sp. z o.o. Warszawa

od 1598

2999

(gdy kandydat posiada VLOS)

4680
(VLOS+BVLOS)

PZL Warszawa-Okęcie S.A. Warszawa
BD BD

Aeroklub Warszawski, Warszawa 1799 6000
RC-LIPOL Piotr Sinica Jasionka Szkolenie teoretyczne: 

1230 

984 

(dla klientów RC-LIPOL) BD

Szkolenie praktyczne: 98,40 - 159,90 za godzinę 
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 
Warszawa 1956 6138

SILVAIR Sp. z o.o. Warszawa 2448 12054
GEO-UAV Radosław Zych Kałęczyn

od 1598 PLN

2999

(gdy kandydat posiada VLOS)

4680
(VLOS+BVLOS)

Centrum Szkolenia UAV Solec 3678 12288

Województwo

ILE KOSZTUJĄ SZKOLENIA UAVO W POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKACH
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małopol-
skie

 

 

FlyTech Solutions Sp. z o.o. Kraków 2000 5000
DronaVista.pl Nowy Sącz 1400 7000
REDWINGSTRAINING&CONSULTING Janusz 
Szczuczko Cianowice 2214 6150

zachodnio-
pomorskie

c5studio Jakub Śledziowski  Szczecin
1800

5900

(gdy kandydat posiada VLOS)

śl
ąs

ki
e

Droneland.pl Szymon Łukasik  Chorzów 1415 4305
Akademia Pilotów Dronów LTA Design 
Przemysław Tomków  Gliwice    

DRONY Sp. z o.o. Kaniów 1500 BD
Custom Copters Sp. z o.o.  Gliwice 2900 BD
TMD Sp. z o.o. Katowice BD BD
Flytronic Sp. z o.o.  Gliwice BD BD
NOVELTY RPAS Sp. z o.o Gliwice 2214 BD

w
ie

lk
op

ol
sk

ie

 

AIRPAS Sp. z o.o. Poznań BD BD
aeroMind s.c. J. Siekierczak, K. Nowak   
Poznań od 1451 od 7995

Fun&Fly Poznań 2600 - 3100 7400 - 7900
AIR DRON POLSKA S.C. Krzymów

1833

6138

7368

(VLOS+BVLOS)
IRON SKY Dariusz Wąsowicz  Buk 1699 6499

kujawsko-
-pomorskie

 

 

CyberCar Tomasz Rumiński (X-Dron) 
Bydgoszcz 1353 6150

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. Bydgoszcz BD  BD
Novelty RPAS VerixDrone Włocławek 2214 BD

dolnoślą-
skie

NOVELTY RPAS Wrocław Hubert Wojciechowski 
Wrocław 2214 BD

lubuskie Novelty RPAS Avcon Michał Ratajczak  Gorzów 
Wlkp. 3936 12054

po
m

or
sk

ie

 

Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o. dynia 1700 BD
Squadron Sp. z o.o. Gdańsk BD BD
Akademia Dronów Eskadra Grzegorz Trzeciak  
Gdańsk 1799 BD

AIRBORN Sp. z o.o. Gdynia

1 968

2 952
1 968

(dla byłych kursantów VLOS)
UASA Sp. z o.o. Ełganowo 3400 10400
KH Project Krzysztof Hilbrycht Kartuzy

od 1598

2999

(gdy kandydat posiada VLOS)

4680
(VLOS+BVLOS)

podkarpac-
kie

Centrum Naukowo Technologiczne Systemów 
Bezzałogowych Rzeszów 2 000  5900  

1230  BD

Szkolenie praktyczne: 98,40 - 159,90 za godzinę
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Aby w sposób bezpieczny i nie stwa-
rzający żadnego zagrożenia operować dronem 
należy przede znać prawa i obowiązki wynika-
jące z obowiązujących przepisów dotyczących 
dronów. Brak powszechnej znajomości podsta-
wowych przepisów oraz brak odpowiedzialno-
ści operatorów dronów doprowadził do wielu 
incydentów także w Niemczech. Według DFS 
w pierwszych tylko 10 miesiącach 2016 roku 
było ich 61, czyli pięć razy więcej niż w analo-
gicznym okresie 2015 r. Najwięcej z incydentów 
– 16, odnotowano w okolicy lotniska we Frank-
furcie nad Menem – największego portu lotni-
czego w Niemczech. 

Przepisy prawne 
W związku z historią Niemiec i ich tradycją re-
gionalną, 16 niemieckich krajów związkowych 
(landów) posiada szereg uprawnień również 
w zakresie tworzenia prawa. Dlatego, choć 
w niektórych landach obowiązują własne wyjąt-
ki czy obostrzenia, podstawowe zasady dotyczą-
ce użytkowania dronów obowiązują na terenie 
całego kraju. 

Niemieckie przepisy prawa lotniczego, w tym 
Ustawa o Ruchu Lotniczym (Luftverkehrsgesetz) 

rozróżniają dwa rodzaje dronów ze względu na 
cel ich użycia:

w celach prywatnych (sport i rekreacja) - tzw. 
Flugmodell (model aircraft): do 5kg (całkowita 
waga) nie jest wymagane pozwolenie, możliwy 
lot w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej 
do 100 metrów wysokości w zasięgu wzroku; 
dopuszczony wyłącznie silnik elektryczny; po-
wyżej 5kg wymagane pozwolenie, a także w nie-
których przypadkach np. lot powyżej pułapu 30 
m w przestrzeni kontrolowanej;

 
w celach komercyjnych (np. cele szkoleniowe, wy-
konywanie zdjęć oraz video) – UAS: zawsze wyma-
gane pozwolenie. Nie wolno latać poza zasięgiem 
wzroku (BVLOS) i maszynami powyżej 25 kg.

W każdym przypadku jest wymagany obowią-
zek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzial-
ności cywilnej (Haftpflichtversicherung). 
Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem ist-
nieją dwa rodzaje pozwolenia na wykonywanie 
operacji tzw. Aufstiegserlaubnis:

ogólne – Allgemeinerlaubnis: dla lotów wykony-
wanych dronem o wadze do 10 kg; nie można 
latać nad miejscami katastrofy czy też miejscami 
wypadków; przeprowadza się operacje w zasięgu 
wzroku, czyli do 100 m w przestrzeni niekontro-
lowanej. Pozwolenie obowiązuje na terenie da-
nego landu, ale z możliwością jego uznania w in-
nych landach, na okres maksymalnie do 2 lat; 

EWA STOPYRA  

  
Pracuje w Niemieckim Związku Portów Lotniczych  
(ADV) i należy do Polskiego Klubu Lotniczego

RYNEK DRONÓW  
W NIEMCZECH 
Brak Niemiec w zestawieniu  operatorów UAV na 100 tys. mieszkańców 
nie jest przypadkowy. Tam nie obowiązują przepisy dot. świadectwa 
kwalifikacji operatora (UAVO). Mimo to według szacunków 
niemieckiego ANSP - Deutsche Flugsicherung (DFS)  
w 2016 roku liczba dronów w użyciu w Niemczech wyniosła   
ok. 400 tys. a do 2020 roku liczba ta ma potroić się do 1,2 mln.
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jednorazowe – Einzelerlaubnis: dla każdej opera-
cji; dla dronów powyżej 10 kg oraz dla operacji, 
z którymi związane jest podwyższone ryzyko 
– np. loty nocne, loty wykonywane nad miejscem 
katastrofy, operacje powyżej 100 m w przestrze-
ni niekontrolowanej. 

Powtórzmy, status prawny użytkownika – osoba 
prywatna czy przedsiębiorca - jest wtórny wo-
bec celu: chcesz sprzedać zdjęcie lub film z drona, 
musisz mieć pozwolenie. 

Jak uzyskać pozwolenie 
W Niemczech poszczególne landy mają własne 
urzędy lotnictwa cywilnego i to one są organa-
mi wydającymi pozwolenia na wykonywanie 
operacji dronem. Procedury są takie same, choć 
niektóre landy wprowadziły pewne obostrzenia 
np. Berlin czy Hamburg. Wymagana jest także 
opłata za wydanie danego pozwolenia. Różni się 
też czas ich uzyskania między poszczególnymi 
landami. 

Przykładowo w berlińskim landzie wymaga-
ne dokumenty należy złożyć pisemnie lub fak-
sem najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą 
operacji – w przypadku jednorazowego pozwo-
lenia oraz minimum na 3 tygodnie w przypadku 
pozwolenia ogólnego. 

Koszt uzyskania pozwolenia ogólnego w tym 
landzie to około 200 euro (w Nadrenii-Palatyna-
cie 150 euro, zaś np. w Hamburgu ok. 400 euro1), 
w przypadku pierwszego pozwolenia oraz około 
100 euro w przypadku przedłużenia. Koszt jed-
norazowego pozwolenia oscyluje wokół 80-100 
euro, zaś uznanie pozwolenia wydanego w in-
nym landzie kosztuje około 100 euro.2

Wniosek o wydanie pozwolenia generalnego 
musi zawierać dane osobowe osoby aplikują-

cej – w przypadku firmy - jej dane rejestrowe. 
Należy wykazać zasadność i cel misji, określić 
swoje kwalifikacje tzn. czy wnioskodawca ukoń-
czył kurs i ma na to stosowny dowód szkolenia 
(przypominamy, nie ma certyfikatu ogólnonie-
mieckiego); podać dane dotyczące maszyny (typ, 
producent, max. waga startowa) oraz przedsta-
wić dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej,

Wniosek jednorazowy powinien zaś za-
wierać: dane osobowe, informacje oraz mapę 
z naznaczonym miejscem startu i obszarem 
wykonywania operacji nawet na mapie Go-
ogla, dane dotyczące czasu, terminu i wyso-
kości wykonania operacji, dane techniczne 
dotyczące UAS, dowód ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, dokument o po-
siadanej wiedzy zdobytej podczas kursu lub 
samemu. Jeśli zaś lot odbywa się w przestrze-
ni kontrolowanej należy ubiegać się również 
o dostęp do systemu kontroli lotów Deutsche 
Flugsicherung Niemieckiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej. Pozwolenie otrzymuje się w ter-
minie od dwóch do czterech tygodni.

Operatorzy dronów muszą pamiętać także, iż 
zabronione jest operowanie dronem pod wpły-
wem alkoholu lub narkotyków, pilotowanie 
dronem nad szpitalami, obiektami militarnymi, 
elektrowniami, zakazane jest również fotogra-
fowanie osób bez ich uprzedniej zgody, wyko-
nywanie operacji nad prywatnym gruntem bez 
uprzedniej zgody właściciela oraz wykonywanie 
lotów nocnych (w wybranych landach) bez odpo-
wiedniego oświetlenia. 

Obecnie niemieckie ministerstwo transportu 
pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi 
dronów. Jedną z planowanych zmian jest wpro-
wadzenie na wzór USA obowiązkowego rejestru 
dronów, ważących powyżej 0,5 kg.     

Przypisy

1 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Freie und Hansestadt Hamburg
2 LBV Brandenburg

fot. archiwum
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SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI 

 
Prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro

„Na Droniadzie 2016 zaskoczyło mnie słabe ukie-
runkowanie poszczególnych zespołów na organiza-
cję misji, czyli jak efektywnie wykonać zadanie” –za-
uważa Artur Łaszcz, dyrektor techniczny firmy 
S&T (b. Kapsch), partnera merytorycznego Parady 
Robotów – Droniady. W jego opinii ekipy przykła-
dały zbyt dużo wagę do aspektów technologicz-
nych swoich maszyn zamiast na cel, w tym przy-
padku – odnalezienia zaginionych ludzi. Gorzej, 
że wielu uczestników nie umiało się oderwać od 
lotniczo-modelarskiego podejścia do dronów: lot 
ponad wszystko, podczas gdy bezzałogowca na-
leży traktować tylko i wyłącznie jako narzędzie 
do pozyskiwania informacji, początek/końcówkę 
systemu teleinformatycznego. 

W konsekwencji widać było, że drużyny na-
wet mające całkiem dobry koncept prowadzenia 
akcji poszukiwawczych – mówiąc kolokwialnie 
– potykały się o własne nogi. Nie było wyraźnego 
podziału kompetencji. Na tym tle zdecydowanie 
wyróżniał się zespół Koła Naukowego Awioniki 
Melavio z Politechniki Warszawskiej. Analizą 
pozyskanych informacji zajmowały się dwie 
osoby wspierane zdalnie przez dodatkowego 
analityka, procedurami startowymi – kolejne 
dwie, zaś obsługą anten i pozostałego sprzętu 
– pozostałe dwie. Niestety, w poszukiwaniach 
zabrakło im szczęścia – znaleźli niewłaściwą oso-
bą: jako skoczka, który leżał w rzeczywistości na 

zachodzie terenu Aeroklubu Krakowskiego zi-
dentyfikowali Jaśka, umiejscowionego na półno-
cy obszaru konkursowego. Zdecydowanie lepiej 
wypadł zespół AERO ILK AGH, w którym widać 
było optymalny podział zadań, chociaż w mniej-
szej grupie (II miejsce na Droniadzie). 

„Zadziwiające, że w zespołach bolidowych, które 
obserwowaliśmy nazajutrz na Stadionie Wisły, wy-
wodzących się z tych samych uczelni, ba! nawet tych 
samych wydziałów, co droniarze, wszystkie funkcje 
były precyzyjnie rozdzielone. Szef zespołu nie był 
kierowcą ani mechanikiem. Kto inny zajmował się 
oponami, a ktoś inny silnikiem i komputerem pokła-
dowym. Były też osoby odpowiedzialne za PR i mar-
keting. Razem tworzyły team rodem z podręczników 
prowadzenia projektów biznesowych” – opowiada 
Artur Łaszcz. Niewątpliwie taki podział zadań 
wynika z zasad Międzynarodowych Zawodów 
Formula Student/FSAE, w których jest nawet 
specjalna konkurencja „Prezentacja biznesowa 
zespołu: podział zadań i działalność promocyjno-
-marketingowa”. 

Dowódca misji 
„W ocenie ekspertów Komisji Europejskiej tworzą-
cych podstawy wykorzystania dronów (ang. Remo-
tely Piloted Aircraft Systems, RPAS), w zarządzaniu 
kryzysowym, zespół operacyjny winien się składać 
z operatora RPAS, operatora sensorów/głowic opto-
elektronicznych, technika serwisu i utrzymania sys-
temu, wreszcie analityka danych i dowódcy zespołu” 
– tłumaczy Karol Juszczyk z Centrum Dronów 
− Centrum Szkolenia Systemów Bezzałogowych 
w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Prze-
ciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego − Pań-
stwowym Instytucie Badawczym w Józefowie. 

Taki podział zadań nie wyklucza, że dowódca 
zespołu w razie potrzeby może przejąć stery i pi-
lotować maszynę, zaś analityk obsłużyć sensory. 
Ale ma to być ich kompetencja uzupełniająca, nie 
zaś wiodąca.

GRA  
ZESPOŁOWA 
Wbrew pozorom skuteczne przeprowadzenie misji z użyciem dronów, 
czyli formalnie bezzałogowych statków powietrznych (BSP), wymaga 
całkiem sporego i zgranego zespołu, w którym każdy wie, co ma robić.
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Notabene w Wojsku Polskim obsługa BSP Orbiter 
jako bezzałogowego środka rozpoznania liczy  
4 żołnierzy:
1)  Dowódca obsługi /analityk à kierowanie misją
2) Operator / analityk à pilotowanie samolotu
3)  Technik / operator à przygotowanie samolotu 

do startu
4) Technik / kierowca à składanie spadochronu

„Kierując się tymi doświadczeniami organizujemy 
szkolenia >>Drony w geoinformacji, zarządzaniu 
kryzysowym i ochronie ludności<<, które kończy się 
uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie 
wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie do-
wodzenia/kierowania zespołami operacyjnymi BSL 
– analizami GIS, prowadzeniem misji geoinformacyj-
nych, poszukiwawczo-ratowniczych oraz obserwa-
cyjnych. Ukończenie szkolenia pozwala na przystą-
pienie do państwowego egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje UAVO VLOS/BVLOS” – wyjaśnia 
Karol Juszczyk. Słowem, jest to kurs na dowódcę 
zespołu dronowego, który ma zająć się właśnie 
organizacją misji i jej skutecznym przeprowadze-
niem. To także osoba pozostająca w bezpośred-
nim kontakcie z dowódcą akcji w sztabie anty-
kryzysowym, wspierająca go w pozyskiwaniu 
i analizie informacji. 

Więcej autonomii! 
Przy obecnym rozwoju techniki widać wyraź-
nie, że tzw. bezzałogowość jest mocno dysku-
syjna. Owszem, zdarzają się systemy latające, 
w których zminimalizowano zadania obsługi. 
Przykładem jest Trimble UX5. To maszyna 
w kształcie latającego skrzydła, przeznaczo-
na głównie do nalotów fotogrametrycznych. 
„Poradzi sobie z nią jedna osoba. Najpierw zapro-
gramuje misję, potem rozstawi wyrzutnię, ułoży 
na niej drona, naciągnie gumę i zwolni blokadę. 

Maszyna wzleci na zadany pułap. Po wykonaniu 
zadania wyląduje ona na brzuchu” – tłumaczy 
Robert Dudek, prezes zarządu spółki Geotronics 
Dystrybucja, która na co dzień świadczy usługi 
przy jej pomocy. 

O podobną wygodę – a nawet większą - za-
dbano w systemie bezzałogowym FENIX. To 
nowoczesna i wielofunkcyjna platforma kon-
strukcji krakowskiego start-upu FlyTech UAV. 
„Zadaniem systemu - zależnie od zastosowanych 
sensorów - jest tworzenie opracowań w oparciu 
o techniki fotogrametryczne i teledetekcyjne, 
przeprowadzanie inspekcji infrastruktury energe-
tycznej czy prowadzenie rozpoznania z powietrza. 
Wysoka autonomia systemu FENIX w połączeniu 
z zaimplementowanymi procedurami bezpie-
czeństwa przekładają się na wyjątkowy komfort 
użytkowania” – zachwala Michał Wojas, prezes 
zarządu FlyTech UAV.  

Wygląda to tak: wykonanie nalotu rozpoczną 
się od jego dokładnego zaplanowania. Opro-
gramowanie stacji naziemnej krok po kroku 
przeprowadza użytkownika przez kolejne etapy 
planowania. Po przesłaniu planu lotu do sa-
molotu należy aktywować tryb autonomiczny 
i rozpocząć wykonanie nalotu, wyrzucając sa-
molot z ręki. Przemyślana konstrukcja płatowca 
umożliwia wykonanie startu bez konieczności 
wykorzystania katapulty. Resztę zrobi za ope-
ratora autopilot. Podczas lotu można na bieżąco 
monitorować parametry lotu, a w razie koniecz-
ności aktywować odpowiednie procedury awa-
ryjne. Potem wystarczy już opracować dane. 
Jeśli drony realnie mają wspomóc ludzką pra-
cę, od autonomii nie ma odwrotu. Tylko w ten 
sposób będą zdolne do natychmiastowej akcji 
ratunkowej czy wielogodzinnego oblotu sieci 
elektroenergetycznych. Czas na latające roboty! 
 

Bikony – drony – zespół  
Te wszystkie uwagi i obserwacje ukierunkowują przygotowania 
do Parady Robotów  
– Droniady 2017 w Aeroklubie Krakowskim 16-17 czerwca. 
Oto jakie zadanie postawimy przed zespołami dronowymi: 
Stwórz system inteligentny: dron + odbiornik bikon + mapa 
cyfrowa, który potrafi w locie autonomicznym i ew. półau-
tonomicznym wspomóc prowadzenie ewakuacji medycznej 
na terenie objętym zdarzeniem masowym np. po trzęsieniu 
ziemi vel skażeniu chemicznym. 
Ratownicy medyczni zgodnie z metodą triage oznaczyli 10 
ofiar zdarzenia, przy czym do oznakowania wykorzystali 
bikony. Te urządzenia nadają dookólny sygnał radiowy 
w technologii Bluetooth o promieniu 50 metrów. 
Po zakończeniu misji zmienia się losowo status posz-
kodowanych. Kolejna ekipa zaczyna poszukiwania od 
nowa – nie wie, który bikon nadaje np. status czerwony, 
oznaczający natychmiastową ewakuację i transport do na 
blok operacyjny.  

Musisz zatem przygotować misję, w której za pomocą drona 
i systemów teleinformatycznych: 
· jak najszybciej odnaleźć poszkodowanych –bikony 
· jak najdokładniej podać ich współrzędne geograficzne na 

mapie, która trafi na stanowisko dowodzenia
· samemu wcielić się w ratowników medycznych i dokonać 

ewakuacji losowo wybranej ofiary, spośród tych, które 
odnalazłeś. Na całość akcji masz 30 minut. 

Wygrasz, jeśli misję przeprowadzisz skutecznie – znajdziesz 
wszystkich poszkodowanych w promieniu 900 metrów 
od miejsca startu, naniesiesz pozyskane informacje o ich 
położeniu na mapę, którą prześlesz na stanowisko dow-
odzenia, wreszcie dokonasz sam (ktoś z Twojego zespołu) 
ewakuacji jednej z ofiar.

Kluczem do sukcesu jest gra drużynowa i odpowiedni podział 
zadań. Powodzenia!
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LECĄ ROBOTY 
W prognozach zalicza się drony do przełomowych megatrendów 
technologicznych, których strategiczny wpływ zaznaczy się  
w wielu dziedzinach.

fot. Shutterstock
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Drony są częścią robotyki, ale zwy-
kle wymienia się je jako odrębną kategorię, 
ze względu na nieco inne podejście do specy-
fiki zastosowań, konieczność dopasowania do 
wymogów prawnych, regulacyjnych i tech-
nicznych sektora lotniczego, w tym specyficz-
nych uwarunkowań związanych ze zdalnym 
sterowaniem lub autonomicznością. W kon-
sekwencji wiele innowacji technologicznych 
w robotyce będzie miało bezpośredni wpływ 
na drony. 

To właśnie wzajemne oddziaływanie róż-
nych trendów technologicznych sprawia, 
że prognozujemy znaczenie kilku z nich jako 
przełomowe. Obok dronów i robotyki spo-
dziewamy się tego po badaniach i rozwoju za-
stosowań sztucznej inteligencji, rozszerzonej 
rzeczywistości, rzeczywistości wirtualnej, 
internecie rzeczy, blockchainie, druku 3D. 

Już dzisiaj widać dla wszystkich tych koncep-
cji technologicznych pewne cechy wspólne: (i) 
wyraźnie spada koszt wdrażania nowych roz-
wiązań, (ii) rozwój następuje w skali globalnej 
w wielu ośrodkach badawczych i firmach kon-
kurujących na różnych rynkach, (iii) korelacje 
technologiczne dają efekt kumulacji, czyli są 
silnym bodźcem rozwojowym.

Wielu prywatnych inwestorów jest obecnie 
zainteresowanych finansowaniem rozwoju 
technologii. Co istotne, to nie przypomina 

czasów bańki internetowej przełomu wieków. 
Odkładając może na bok (zapewne niesłusznie) 
polityczne aspekty ryzyka gospodarczego, 
których dostarczają nam ostatnio decyzje 
wyborców w wielu państwach, widać przeja-
wy rosnącego zainteresowania testowaniem 
złożonych technologicznie projektów bizneso-
wych. Czyli nie tylko w formie eksperymentu-
jących z innowacjami start-upów, ale również 
w formie prób technologicznego przemodelo-
wania niektórych standardów w dużych struk-
turach korporacyjnych. 

Blockchain 
Rok 2016 może zostać zapamiętany jako punkt 
zwrotny dla koncepcji wykorzystania technolo-
gii blockchain. Technologie rozproszonego reje-
stru łańcucha bloków, rozwijane dotąd w opar-
ciu o doświadczenia rynku walut wirtualnych, 
w tym najbardziej znanej Bitcoin, mogą mieć 
różnorodne zastosowania daleko poza sektorem 
finansowym. Posłużą m. in. do bezpiecznej au-
tomatyzacji wielu procesów w gospodarce, co 
jest przykładowo niezwykle istotne dla rozwoju 
tzw. internetu rzeczy (IoT), a także dla biznesu 
planującego wykorzystywać drony na większą 
skalę. 

Blockchain to rozproszona baza danych 
transakcyjnych zapisana przy pomocy bloków 
protokołów kryptograficznych. Technologia 

PIOTR RUTKOWSKI

  
Wiceprezes Instytutu Mikromakro,   
doradca ds. nowych technologii w kancelarii 
Wardyński i Wspólnicy 
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Technologie, których 
dalszy rozwój wpłynie  
na drony  

1. Nowe materiały, w tym typu kom-
pozytowego, umożliwiające łatwe 
budowanie lekkich i wytrzymałych 
konstrukcji,

2. Niewielkie silniki i siłowniki o dużej 
sprawności. 

3. Akumulatory o dużej wydajności. 

4. Mikroelektronika, coraz lżejsza, 
szybsza i zużywająca coraz mniej 
energii, w tym układy do zdalnego 
sterowania, łączności, obsługujące 
funkcje autonomiczne, przetwarzanie 
danych z sensorów. 

5. Systemy nawigacji i unikania kolizji.  

6. Miniaturowe systemy optyczne o 
dużej sprawności i szerokim zakresie 
czułości, systemy przetwarzania 
obrazów oraz różne inne rodzaje sen-
sorów. 

7. Oprogramowanie funkcji autonom-
icznych. 

blockchain może być użyteczna tam, gdzie trze-
ba zarządzać jednocześnie wieloma złożonym 
procesami, dającymi się definiować i opisywać 
jako „transakcyjne”. Tego rodzaju dane w teore-
tycznym analogowym świecie odpowiadałyby 
zapisom w księdze głównej, gdzie w przedsię-
biorstwie zapisuje się wszystkie kroki w pro-
cesie produkcji. Protokoły kryptograficzne 
gwarantują zabezpieczenie każdego kroku 
transakcji w procesie nie tylko pod kątem tra-
dycyjnej funkcji kryptografii, czyli zapewnienia 
poufności i bezpieczeństwa, ale też w zależności 
od potrzeb spełnienie takich wybranych wy-
mogów, jak niezaprzeczalność, anonimowość, 
identyfikacja, uwierzytelnianie, rozliczalność 
lub innych. 

Odpowiednie zestawienie tego rodzaju wy-
magań odzwierciedla zestaw relacji prawnych, 
które da się zestawić w inteligentny kontrakt, 
którego przedmiotem nie byłoby jak w przypad-
ku bitcoin przeniesienie wartości pieniądza na 
inną osobę, ale np. kontrolowanie jakiejś funkcji 
maszyny lub wykonanie czynności w świecie 
analogowym.  Z jednej strony zakodowanie cy-
frowo takich inteligentnych kontraktów (smart 
contracts) dotyczy prostych i jednoznacznych 
relacji prawnych, gdzie nie chcemy brać pod 
uwagę niuansowania interpretacji. Z drugiej 
strony możliwość elastycznego „wielowymia-
rowego” zestawienia wymogów, które mogłyby 
realizować protokoły kryptograficzne, tworzy 

potencjał innowacji w zakresie nowych rodza-
jów struktur biznesowych.

Zaprzęgniecie dronów do dostarczania prze-
syłek np. kurierskich jest jak wiemy we wcze-
snej fazie rozwoju. Na razie przede wszystkim 
dlatego, że zaburza koncepcję bezpieczeństwa, 
na której ugruntowały się dobre praktyki pra-
wa lotniczego. Potrzeba dostosować rozwiąza-
nia prawne, w tym zasady odpowiedzialności 
oraz uzgodnić ochronne wymagania technicz-
ne. Przede wszystkim jednak to technologie 
muszą zapewnić gwarantowany poziom bez-
pieczeństwa. Technologie blockchain ominą 
niektóre z dotychczasowych dylematów tech-
nicznych i biznesowych. Poszerzą dotychcza-
sowe zastosowania płatności elektronicznych 
o zautomatyzowanie i zabezpieczenie całego 
łańcucha dostaw i logistyki. W modelu bizne-
sowym, który wykorzystuje technologie block-
chain, radykalnie spadają koszty obsługi pro-
cesów oraz skraca się ich czas. Jakby nie było 
podstawowe cele dla większości rodzajów biz-
nesu. W przypadku flot dronów chyba najcie-
kawsza jest możliwość integracji parametrów 
kontroli lotów dronów, w tym zapewniających 
ich bezpieczeństwo.

Technologie blockchain mogą odegrać klu-
czową rolę w systemach zarządzania prze-
strzenią powietrzną w miastach (U-Space), 
której utworzenie Komisja Europejska niedaw-
no zaanonsowała.  Najpoważniejszym wyzwa-
niem będzie bezkompromisowe zapanowanie 
nad bezpieczeństwem oraz cyberbezpieczeń-
stwem setek, jeżeli nie tysięcy różnej klasy 
i różnego zastosowania dronów, które za kilka 
lat mogą latać w miastach. Blockchain może 
być platformą narzędziową dla systemu iden-
tyfikującego drony, kontrolującego legalizacje 
urządzeń oraz oprogramowania, zarządzające-
go informacjami nawigacyjnymi, przetwarza-
jącego informacje, pozwalające unikać sytuacji 
kolizyjnych (np. wykorzystujące pomiar sy-
gnału radiowego drona). 

Tłok radiowy 
Każdy dron jest wyposażony w radiowe urzą-
dzenia łączności niezbędne do sterowania, na-
wigacji, ewentualnie do przekazywania danych 
obrazowych. Technologie radiowe nie były 
dotąd obszarem szczególnego zainteresowania 
użytkowników dronów. Dopóki wszystko działa 
bezawaryjnie. Ryzyko jednak wzrasta, kiedy 
w pobliżu pracuje wiele nadajników radiowych 
w tym samy zakresie częstotliwości. Zakłóce-
nia, interferencje, zanik sygnału, zerwanie po-
łączenia w zwykłych warunkach są co najwyżej 
uciążliwe. Bez względu na jakość funkcji auto-
nomicznych, zakłócenia lub chwilowa utrata 
kontroli nad dronem, to ryzyko wypadku.

Nowoczesne technologie radiowe, cyfro-
we metody modulacji i kodowania sygnału są 
w stanie zapewnić sporą odporność na czynniki 
zakłócające, ale nie całkowitą. Dlatego w za-
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stosowaniach profesjonalnych 
przeważnie wykorzystuje się 
częstotliwości przydzielone dla 
konkretnych użytkowników 
lub rodzajów systemów, bądź 
tak jak w lotnictwie kanały 
rezerwowane na czas przelotu 
w danym obszarze kontroli. 
Częstotliwościami oraz limi-
tami mocy nadajników, para-
metrami anten gospodaruje się 
tak, by minimalizować ryzyko 
zakłóceń ze strony innych użyt-
kowników.

Tymczasem wiele niewiel-
kich komercyjnych konstrukcji 
dronów pracuje w pasmach ISM 
(2,4GHz lub 5,8GHz), z których 
korzystają wszystkie domowe 
routery WiFi (niektórzy korzy-
stają też z częstotliwości prze-
znaczonych dla amatorskich 
modeli latających lub z pasma 
27MHz wykorzystywanego 
też przez użytkowników CB). 
Zaletą takich urządzeń w technologii WiFi jest 
to, że są tanie, zaś protokoły komunikacyjne 
są sprawdzone. Oba te pasma ISM są jednak 
otwarte, co oznacza że każdy może pracować 
bez pozwolenia, używając zgodnych z obowią-
zującymi wymaganiami nadajników o limi-
towanej mocy. Oznacza to jednak również, że 
pasmo jest niechronione. Nie można mieć pre-
tensji, o zakłócenia ze strony innych urządzeń. 

Warto też pamiętać, że o to samo pasmo 
konkurują urządzenia pracujące w technologii 
Bluetooth (w tym bikony), niektóre popularne 
radiotelefony, a także różne zabawki. W przy-
padku łączenia komputera z hot-spotem WiFi to 
nie problem, możemy się spodziewać tylko osła-
bienia sygnału i ograniczenia zasięgu. Większa 
liczba dronów latających w zatłoczonym środo-
wisku radiowym zwiastuje kłopoty.

W tym kontekście należy zaznaczyć, że 
sprawy nie rozwiązuje powszechna dostępność 
komercyjnych sieci komórkowych, które mogą 
obsłużyć niektóre zastosowania transmisji sze-
rokopasmowej, np. dla filmowania lub fotografii. 
Ale stosunkowo długi czas zestawiania połącze-
nia oraz ryzyko jego zerwania powoduje, że nie 
można ich uznać za bezpieczne dla obsługi sys-
temów sterowania i nawigacji dla dronów.  

Problem dostępności częstotliwości dla 
dronów jest rzecz jasna od dawna znany. 
Światowe forum dla gospodarki widmem 
częstotliwości Międzynarodowa Konferen-
cja Radiokomunikacyjna (WRC ITU) określiła 
w 2012 zakres 5030-5091 MHz dla zastosowań 
związanych z użyciem dronów. Ten zakres ma 
być wykorzystany również dla systemów sa-
telitarnych obsługujących drony, co znacznie 
poszerzy możliwości zastosowań, również 
w związku z potrzebą uregulowania kwestii 

lotów poza zasięgiem wzroku. 
Stan prac stosownych grup ro-
boczych na forach europejskich 
wskazuje, że decyzje w tej spra-
wie zasad użytkowania zakre-
sów częstotliwości dla dronów 
powinny zapaść w roku 2017. 
Najwyższy czas zapewnić bez-
pieczną perspektywę rozwoju.

1001 dronów 
Koniec roku 2016 zwiastuje 
też nowe możliwości w zakre-
sie sterowania i nawigacji. Ze 
szczególnym impetem na rynek 
dronów wkroczył Intel, prezen-
tując w listopadzie zsynchroni-
zowane sterowanie rojem 500 
dronów z jednej konsoli. Wypo-
sażone w kolorowe światła LED 
pokazały na niebie szereg efek-
townych zbiorowych figur. Kon-
sola zaprezentowana przez Intel, 
potentata światowego rynku 
procesorów i podzespołów kom-

puterowych, to też próba wypromowania na 
rynku nowej otwartej platformy aplikacyjnej 
dla dronów. Pokaz synchronizacji lotu dużej 
liczby dronów był też możliwy dzięki dostęp-
ności technologii RTK GPS, pozwalającej na 
precyzyjne centymetrowe pomiary nawigacji 
satelitarnej w czasie rzeczywistym.

W grudniu mieliśmy do czynienia z jeszcze 
jednym przełomowym wydarzeniem w dziedzi-
nie nawigacji, uruchomieniem po latach przygo-
towań pierwszej operacyjnej fazy europejskiego 
systemu nawigacji satelitarnej Galileo. System 
po części konkurencyjny wobec amerykańskie-
go GPS, ma być w znacznie większym stopniu 
otwarty na tworzenie aplikacji, dopasowanych 
do potrzeb wielu różnych specjalizowanych 
zastosowań.  

Coraz więcej osób myśli o dronach w kate-
goriach systemowych. Służąc realizacji celów 
biznesowych muszą mają współpracować w ze-
społach, wspomagać pracę systemów naziem-
nych. Technika musi im umożliwić wzajemne 
zbliżenie.    

 

Blockchain może 
być platformą 
narzędziową dla 
systemu identy-
fikującego drony, 
kontrolującego le-
galizacje urządzeń 
oraz oprogramo-
wania, zarządzają-
cego informacjami 
nawigacyjnymi, 
przetwarzającego 
informacje, pozwa-
lające unikać sytu-
acji kolizyjnych.
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KRÓL JEST JEDEN 
Na rynku gotowych konstrukcji wciąż największą popularnością 
cieszą się produkty firmy DJI – największego producenta na świecie 
bezzałogowych platform latających, o imponującym udziale w rynku 
sprzedażowym i ogromnym potencjale (ok. 1,47 mld USD przychodu 
za 2016 r.). Zarówno w segmencie rekreacyjnym jak i profesjonalnym 
znajdziemy modele, które w pełni zaspokoją potrzeby użytkownika.

P R Z E G L Ą D  S Y S T E M Ó W  B E Z Z A Ł O G O W Y C H

fot. DJI
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Rynek bezzałogowych statków powietrznych, 
czyli tzw. dronów dzieli się również na segment 
dronów rekreacyjnych (w tym dronów wyści-
gowych i latających zabawek), do zastosowań 
profesjonalnych (media, geodezja i kartografia, 
rolnictwo precyzyjne, monitoring infrastruk-
tury krytycznej, zarządzanie kryzysowe, ubez-

pieczenia, energetyka, budownictwo) oraz na 
segment dronów wojskowych.
W mijającym 2016 roku znacząco wzrosła sprze-
daż dronów rekreacyjnych, służących m. in. 
amatorskiej fotografii i wideofilmowaniu. To 
wzrost rzędu kilkunastu tysięcy maszyn o wa-
dze do 2 kg. Z reguły dominują tanie, chińskie 
konstrukcje. Natomiast w przypadku latających 
zabawek znaczącą pozycję uzyskał francuski 
Parrot.
Wśród dronów do zastosowań profesjonalnych 
dominują maszyny światowego lidera ryn-
ku – DJI. Ale w poszczególnych obszarach jak 
w fotogrametrii uznaniem cieszą się maszyny 
firmy Trimble czy też senseFly (należy do kon-
cernu Parrot). W poniższym zestawieniu sku-
piamy się głównie na dronach fotograficznych 
i wideo.

AGNIESZKA KALETA 

  
Pracuje w DronLab.pl. 

Phantom 4 Professional

Podobnie jak jego starszy brat (Phantom 3 Pro) jest wyposażony w:

· kamerę o rozdzielczości 4K z obiektywem o kącie widzenia 94 stopni, 

· moduł Lightbridge, przekazujący obraz z kamery drona bezpośrednio np. na tablet,

· system GPS i GLONASS, 

· Vision Positioning System - system czujników wizyjnych i ultradźwiękowych, które 
skanując otoczenie, umożliwiają bezpieczne wykonanie lotu w pomieszczeniach 
zamkniętych lub miejscach słabym synale GPS. 

Przez użycie w konstrukcji stopu tytanu i magnezu nieznacznie zwiększyła się waga modelu, ale 
jednocześnie konstrukcja jest trwalsza. 

Z nowych funkcjonalności: na pokładzie Phantoma 4 Pro znajdują się cztery kamery (po dwie 
z przodu i na spodzie) czujniki podczerwieni, które pozwalają uniknąć zderzenia z przeszkodami. 
Nowy system kamer jest wykorzystywany nie tylko do omijania przeszkód – wraz z nim pojawiła 
się funkcja TapFly, dzięki której wystarczy na ekranie podglądu dotknąć wybranego punktu, a dron 
poleci w wyznaczonym kierunku na zadany dystans w linii prostej. Do dyspozycji mamy również 
funkcję ActiveTrack, która pozwala zaznaczyć w kadrze osobę lub obiekt, a Phantom 4 zacznie za nią 
podążać w taki sposób, by obiekt pozostawał w kadrze. Tryb lotu Sport, pozwala uzyskać prędkość 
do 20 m/s. Producent wyposażył model w baterie o większej pojemności, co wydłużyło czasu lotu do 
28 minut (z 23 minut w Phantom 3 Pro).

Cena: 7499,00 zł

RYNEKRYNEK DRONÓW W POLSCE. EDYCJA 2017  



RYNEK DRONÓW W POLSCE. EDYCJA 2017  

54

DJI Inspire 2 Pro

To rozwinięcie udanego modelu Inspire 1 Pro. Obecnie jest „must have” dla rynku profesjonalnych 
produkcji filmowych. Korpus został wykonany ze stopu aluminium z magnezem, węglowe ramiona 
unoszą się w trakcie lotu. Model posiada wbudowaną kamerę FPV z gimbalem 2-osiowym dla 
operatora kamery. Zastosowano nowy system przetwarzania obrazu, który jest rejestrowany w 
rozdzielczości do 5.2K w formatach Cinema DNG RAW, Apple PRO RES i innych, oraz zwiększono 

DJI Mavic Pro

W tym małym i kompaktowym modelu został zainstalowany sprzęt wysokiej klasy:  całkowicie 
nowy system transmisji OcuSync o zasięgu do 7 km z przekazem na żywo Full HD 1080p, 5 czujników 
wizyjnych Mavic wykrywających przeszkody w odległości do 15 m, kamera 14 Mpx z bardzo 
precyzyjnym 3-osiowym gimbalem pozwalająca na stabilne nagrania i ostre zdjęcia nawet podczas 
lotu z dużą prędkością. 

Jego Vision Positioning System odbiera sygnały z systemów satelitarnych GPS i GLONASS, dzięki 
czemu można wykorzystać Mavica w zadaniach profesjonalnych. Sterowanie odbywa się przy użyciu 
aparatury bądź za pomocą smartfona. Do zestawu można dokupić dedykowane gogle, pozwalające 
spojrzeć na świat z „lotu ptaka”. 

Producent zadbał o bezpieczeństwo - wyposażył Mavica podwójne zestawy czujników na wypadek 
awarii któregoś z nich, a nowa funkcja Terrain Follow pozwala na zachowanie bezpiecznej wysokości 
drona w nierównym terenie. Dużym atutem jest niska waga (zaledwie 745 g) i składane do transportu 
ramiona. Średni czas lotu to 24 minuty.

Cena: 6499,00 zł 
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Yuneec Q500 Typhoon 4K

Oto kolejna propozycja kompletnego, bogato wyposażonego zestawu do filmowania z powietrza 
firmy Yuneec. Producent wziął na warsztat poprzednią platformę, ulepszył parametry i stworzył 
sprzęt zdolny do kręcenia filmów w rozdzielczościach 4K w 30 klatkach na sekundę oraz 1080p 
nawet w 120 klatkach na sekundę. Pozwala tym samym na robienie ujęć w zwolnionym tempie, nie 
zakrzywiając przy tym obrazu, dzięki czemu zdjęcia i filmy pozbawione są efektu „rybiego oka”. 
Kamera 12 Mpx wyposażona w szerokokątny obiektyw 115° i zintegrowany system łapania ostrości 
pracuje w rozdzielczości UHD: 4K przy 30FPS, 2.7K przy 30FPS, 2.5K przy 30FPS - FULL HD: 1080p przy 
24/25/30/48/50/60/120FPS. Maksymalny zasięg transmisji to 300 m.

Godnym uwagi rozwiązaniem jest wchodzący w skład zestawu gimbal ręczny Steadygrip, 
umożliwiający łączenie ujęć z ręki z ujęciami z powietrza.

zasięg transmisji aż do 3,5 km. System transmisji pracuje na dwóch częstotliwościach i podwójnych 
kanałach, przekazując na żywo obraz z wbudowanej kamery FPV i kamery głównej. Użytkownik może 
korzystać z systemu przesyłu obrazu Lightbridge. 

Model osiąga prędkość do 80 km/h w 5 sekund, a maksymalna możliwa do osiągnięcia to 96 km/h. 
Została ulepszona autonomia lotów, zapewniając wykrywanie przeszkód w dwóch kierunkach. 
Rozbudowana inteligencja daje możliwość korzystania z nowych trybów lotów, takich jak QuickSpin, 
TapFly, ActiveTrack czy Spotlight Pro - ten ostatni pozwalający jednemu operatorowi tworzyć 
skomplikowane dynamiczne ujęcia. 

Czujniki (z przodu i na spodzie) wykrywają przeszkody już z 30 metrów, pozwalając na bezpieczny 
lot nawet pod kątem 25 stopni przy prędkości do 54 km/h. Górny sensor podczerwieni wykrywa 
przeszkody do 5 m nad dronem, co zwiększa bezpieczeństwo lotu w pomieszczeniach. Wykrywanie 
przeszkód działa podczas zwykłego lotu, w trybie RTH i we wszystkich trybach inteligentnych. Inspire 
2 dzięki czujnikom wizyjnym podczas lotu tworzy sobie mapę swojej trasy. W przypadku utraty 
sygnału uruchamia automatycznie RTH. Podczas powrotu wykrywa przeszkody z przodu już z 200 m, 
co pozwala mu na zaplanowanie bezpiecznej trasy. 

Niezawodność Ispire 2 Pro została dodatkowo zwiększona dzięki zastosowaniu redundancji 
kluczowych modułów, takich jak IMU i barometru. Zasilanie Inspire’a 2 Pro to dwa akumulatory TB50, 
a czas lotu to około 27 minut. System automatycznego podgrzewania akumulatorów pozwala na loty 
w niskich temperaturach do -20°C.  

Cena: 14999,00 zł 
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Do dyspozycji mamy trzy główne tryby lotu:

· Tryb SMART - tryb Headfree przeznaczony dla początkujących użytkowników dający 
możliwość skorzystania z dwóch innych trybów:

· Follow Me - podążanie za operatorem, z jednoczesnym utrzymaniem go w kadrze kamery,

· Watch Me - okrążenie wyznaczonego obiektu, z kamerą skierowaną w jego kierunku.

· Tryb ANGLE - tryb dla doświadczonych operatorów, pozwala na dynamiczny lot i większe 
wychylenia podczas manewrów;

· Tryb HOME - po uruchomieniu przełącznika na aparaturze, dron wróci do zapisanego 
punktu Home i wyląduje w promieniu kilku metrów od operatora.

Świetnym pomysłem jest wyposażenie aparatury w bardzo duży, czytelny wyświetlacz, przekazujący 
na żywo zarówno obraz z kamery jak i dane takie jak: wysokość lotu, prędkość modelu, stopień 
naładowania akumulatora i aparatury. Uzupełnieniem zestawu jest wytrzymała aluminiowa walizka 
transportowa.

Czas lotu, zależnie od warunków pogodowych i stylu latania to około 25 minut, chociaż baterie 
charakteryzują się małą trwałością.

Cena: 3290,00 zł 

Parrot Disco

We wrześniu 2016 r. Parrot wreszcie rozpoczął sprzedaż tego drona w kształcie latającego skrzydła. 
Wyróżnił się tym na tle konkurencji. Na dziobie zamontowano kamerę Full HD 1080p ze stabilizacją 
3-osiową, która umożliwia robienie zdjęć z rozdzielczością 14-megapixeli. Lata z prędkością 
ponad 80km/h, waży jedynie 700g i utrzymuje się w powietrzu 45 minut, czyli dwa razy więcej niż 
wielowirnikowce.

Producent postawił na autonomiczność. Wystarczy uruchomić silniki i podrzucić maszynę 
w powietrze – bezpiecznym wznoszeniem zajmie się sama. Natomiast lądowanie zostało w pełni 
zautomatyzowane. Parrotem Disco steruje z użyciem specjalnego kontrolera o zasięgu do 2 km. 
Skycontroller można połączyć ze smartfonem lub tabletem, dzięki czemu mamy dostęp do wielu 
funkcji - począwszy od ograniczeń prędkości jak i wysokości, a nawet obszaru, na jaki Disco może 
wlecieć. 

Dwa joysticki pozwalają na indywidualne manewrowanie, zapewniając precyzję lotu i kontrolę nad 
prędkością, kierunkiem oraz wysokością. Całkowitą nowością jest natomiast możliwość podziwiania 
widoku z „kokpitu”. Wówczas obraz jest transmitowany do gogli wirtualnej rzeczywistości.

Dron jest wyposażony we wszelkie stabilizatory, żyroskopy, akcelerometry, GPS czy barometr. 
Jego pilotowanie nie wymaga zbyt wiele od operatora. Nic dziwnego – jest przeznaczony na rynek 
amatorski. To sprzęt gotowy do lotu po wyjęciu z pudełka.

Cena: 4429,00 zł (dron + kontroler + gogle 3D) 



57

RYNEK

Pitlab & Zbig FPV System

Jest to polski system przeznaczony do kompleksowego wspomagania lotów FPV, w tym również lotów 
w pełni autonomicznych. Zapewnia bezpieczeństwo również w przypadku utraty sterowania lub wizji. 
System składa się m.in. z modułów  OSD (pełna nawigacja z prezentacją danych na obrazie z kamery) 
i autopilota ze stabilizacją lotu oraz lotem autonomicznym. Posiada unikalną funkcję Buddy Flight 
do identyfikacji położenia innych modeli w powietrzu. Obecnie można zaprogramować 10 tras po 127 
punktów w każdej, z wizualizacją na ekranie w czasie lotu. Użytkownicy mają do dyspozycji «górski» 
tryb nawigacyjny umożliwiający unikanie wysokich przeszkód, tryby stabilizacji lotu i kursu w trybie 
manualnym oraz monitorowanie kanałów RC.

Dostępna jest również aplikacja FPV Tracker na system Android, która pozwala na bieżąco 
monitorować pozycję modelu na mapach Google. Aplikacja pobiera dane w czasie rzeczywistym 
ze stacji naziemnej (wyposażonej w sterowaną antenę kierunkową i telemetrię). Bardzo przydatną 
funkcją jest możliwość zdefiniowania nowej trasy w warunkach terenowych i wysłania jej 
bezpośrednio do OSD.

W nowej wersji oprogramowania główną ideą jest zwiększenie automatyzacji obsługi lotu od 
planowania złożonej trasy po samodzielny start i lądowanie. A w tym użytkownikom pomogą:

· nowe tryby pracy i nowe składowe trasy,
· wielosegmentowe trasy lotu,
· wsparcie dla startu umożliwiające utrzymanie równego lotu pod zadanym kątem 

wznoszenia,
· automatyczne lądowanie na zdefiniowanym lotnisku bez konieczności zaangażowania 

pilota,
· nowe opcje stabilizacji pochylenia i przechylenia,
· stabilizację kursu,
· monitor stanu pokazujący stan do 5 kanałów RC,
· widok historii zmiany wysokości,
· ignorowanie powrotu do bazy przez określony czas po zaniku sygnału RC,
· Producent zapewnia wsparcie dla użytkowników również w języku angielskim.
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„Gospodarka cyfrowa” i „Przemysł 4.0” są 
pojęciami, które coraz częściej goszczą na kon-
ferencjach, w artykułach i dyskusjach. W poję-
ciach tych zamyka się początek długotrwałego 
i skomplikowanego procesu transformacji go-
spodarczej i społecznej. Opiera się on na kon-
wergencji (tj. połączeniu) świata rzeczywistego 
(analogowego) i świata wirtualnego (cyfrowe-
go), dzięki rozwojowi systemów M2M (machi-
ne-to-machine), internetowi rzeczy, robotyki 
i systemów, w tym pojazdów, autonomicznych. 
W wymiarze węższym chodzi o cyfryzację 
i autonomizacje tradycyjnych gałęzi przemysłu 
i tworzenie inteligentnych fabryk (smart facto-
ries), natomiast w wymiarze szerszym chodzi 
także o stworzenie w pełni inteligentnych 
miast i domów.

Witaj w cyfrowym świecie
Skąd cyfra „4.0”? Oznacza ona czwartą re-
wolucję przemysłową. Pierwsza rewolucja 
przemysłowa oparta była na mechanizacji 
produkcji dzięki użyciu wody i pary. W drugiej 
użyto prądu elektrycznego, co pozwoliło na 
umasowienie produkcji przemysłowej. Trzecia, 
dzięki zastosowaniu elektroniki i informatyki, 

zautomatyzowała produkcję. Obecna, czwarta 
rewolucja przemysłowa, wyrastająca z trzeciej, 
rozpoczęła się już w połowie ubiegłego wie-
ku. Charakteryzuje się połączeniem różnych 
technologii, które zacierają granice między 
sferą realną a cyfrową. Jedną z głównych cech 
Przemysłu 4.0 jest zdolność maszyn i urządzeń 
do komunikowania się między sobą bez udziału 
człowieka. Komunikacja M2M jest podstawą do 
inteligentnej produkcji, logistyki i transportu.

Różnego rodzaju maszyny i urządzenia ko-
munikują się między sobą wymieniając dane 
i tworząc sieć wirtualną i tworząc system in-
ternetu rzeczy (Internet of Things). Źródłem 
danych jest ogromna liczba czujników zamon-
towanych w urządzeniach. Czujniki te mierzą 
przykładowo zużycie energii, charakterystykę 
poruszania się pojazdu czy urządzenia, dane 
biometryczne, natężenie ruchu czy zużycie się 
poszczególnych elementów w urządzeniach. 
Wszystkie te dane są gromadzone, przetwa-
rzane i poddawane analizom. Te ogromne ilości 
danych nazywamy „Big Data”. Komunikacja 
M2M i analityka Big Data pozwala na tworze-
nie i użytkowania autonomicznych urządzeń 
i pojazdów. Najbardziej znanymi przykładami 
są samochody autonomiczne, nad którymi pra-
cują takie firmy jak Tesla, Uber czy Google.

Wszystkie wspomniane stwarzają szereg 
nowych wyzwań prawnych. Opracowanie ram 
prawnych dla Przemysłu 4.0 to zadanie, przed 
którym stoją prawodawcy krajowi i europejscy. 
Debata prawna dotycząca tej sfery dopiero się 
zaczyna i dotyczy trzech dużych obszarów: 
własności i ochrony danych, odpowiedzial-
ności prawnej (w szczególności za system au-
tonomiczne i pół-autonomiczne) i własności 
intelektualnej. Do tego dochodzą regulacje 
sektorowe, przykładowo prawo o ruchu drogo-
wym, prawo lotnicze czy regulacje elektromo-
bilności.

DRONY JAKO CZĘŚĆ 
PRZEMYSŁU 4.0. 
Dane, odpowiedzialność prawna, własność intelektualna zdeterminują 
przyszłość Przemysłu 4.0, którego częścią są pojazdy bezzałogowe, 
w tym drony. 

ALEKSANDRA AULEYTNER 
WOJCIECH DZIOMDZIORA 

  
Partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
Counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka 
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Dane są paliwem gospodarki 4.0
Chodzi tu zarówno o dane osobowe, w tym 
wrażliwe, jak i inne dane składające się na Big 
Data. Analityka danych jest podstawą wielu 
modeli biznesowych, weźmy pod uwagę cho-
ciażby Google czy Facebook, a z polskiego po-
dwórka Yanosika. Skoro dla przedsiębiorców 
dane stanowią ogromną wartość to podejmują 
oni działania by te dane chronić. Okazuje się 
jednak, że dostępne narzędzia prawne takie 
jak ochrona danych osobowych, prawa autor-
skie, ochrona baz danych czy tajemnica przed-
siębiorstwa są już niewystarczające. W skom-
plikowanych stosunkach gospodarczych 
często trudno wyznaczyć granicę, kto za jakie 
dane odpowiada i czyją one są własnością.

Brak jasnych regulacji dotyczących własno-
ści danych stanowi niejednokrotnie barierę 
dla inwestowania w systemy M2M i Big Data. 
Do tego dochodzą regulacje, które uniemoż-
liwiają wielu przedsiębiorcom pełne korzy-
stanie z danych. Najlepszym przykładem są 
przepisy o tajemnicy telekomunikacyjnej, 
które skutecznie uniemożliwiają operatorom 
telekomunikacyjnym budowanie modeli biz-
nesowych w oparciu o posiadane przez nich 
dane.

Kolejny duży obszar wyzwań prawnych 
związany jest z odpowiedzialnością cywilną 
i karną. Dotyczy to w szczególności syste-
mów, w tym pojazdów autonomicznych i pół-
-autonomicznych jak i sztucznej inteligencji 
i systemów samouczących się. Pojawiają się 
tu pytania w jakim zakresie stosować zasady 
odpowiedzialności opartej na winie, a w jakim 
zakresie odpowiedzialności opartej na ryzyku.

Wydaje się, że odpowiedzialność oparta na 
zasadzie ryzyka bardziej odpowiada systemom 
autonomicznym, nie może ona jednak elimi-
nować całkiem odpowiedzialności opartej na 
winie. To nie koniec problemów prawnych 
związanych z odpowiedzialnością. Pojawiają 
się bowiem kwestie regresowe wobec twórców 
urządzeń lub oprogramowania.

Ostatni obszar to ochrona własności inte-
lektualnej zarówno w odniesieniu do praw au-
torskich jak i własności przemysłowej. W dys-
kusjach nad prawnymi aspektami Przemysłu 
4.0 wraca m.in. kwestia patentowania opro-
gramowania komputerowego. Sztuczna inteli-
gencja stawia wyzwania prawu autorskiemu. 
Obecnie przyjmuje się, że utworem, a więc 
przedmiotem ochrony prawnej jest oryginal-
ny wytwór człowieka. Co zatem z ochroną 
wytworów sztucznej inteligencji i maszyn, ta-
kich jak treści prasowe tworzone przez kom-
putery czy nawet utwory symfoniczne? Komu 
i w jakim zakresie w takich przypadkach mia-
łyby przysługiwać prawa ochronne? Zauważa 
się również, że system praw ochrony praw au-
torskich z bardzo długim, 70. letnim okresem 
ochrony, z systemem zbiorowego zarządzania 
i koncentracją na utworach artystycznych nie 

przystaje do wyzwań Przemysłu 4.0. Wszyst-
ko to wymaga zatem namysłu i dyskusji.

Gdzie tu miejsce na drony?
Drony są jednym z elementów Przemysłu 
4.0. Wykorzystywane są do zbierania du-
żych ilości danych i stają się elementami sieci 
M2M. Coraz częściej stają się urządzeniami 
autonomicznymi lub pół-autonomiczny-
mi. Oczywiście regulacje prawa lotniczego 
i okołotniczego są dla rynku dronów bardzo 
ważne, jednakże nie można zapominać o szer-
szym kontekście w jakim funkcjonują i funk-
cjonować będą drony. Dlatego też środowisko 
dronowe powinno być aktywne w dyskusjach 
dotyczących określania ram prawnych Prze-
mysłu 4.0.

Komunikacja M2M, Internet rzeczy, Big 
Data, systemy autonomiczne i sztuczna inte-
ligencja dają zupełnie nowe możliwości go-
spodarcze. Rynek dronów musi wpisywać się 
w te trendy i stanowić jego kluczowy element. 
Jednocześnie rozwój Przemysłu 4.0 stawia 
przed doradcami prawnymi, sędziami i przede 
wszystkim przed prawodawcami nowe wy-
zwania prawne. Dyskusja ta dopiero się rozpo-
czyna. Toczy się ona zarówno na forum krajo-
wym, europejskim i światowym. W dyskusji 
tej nie może zabraknąć głosów dotyczących 
interesów rynku dronowego.  

Opracowanie ram prawnych 
dla Przemysłu 4.0 to 
zadanie, przed którym 
stoją prawodawcy krajowi 
i europejscy. Debata prawna 
dotycząca tej sfery dopiero 
się zaczyna i dotyczy 
trzech dużych obszarów: 
własności i ochrony 
danych, odpowiedzialności 
prawnej (w szczególności za 
system autonomiczne i pół-
autonomiczne) i własności 
intelektualnej. Do tego 
dochodzą regulacje sektorowe, 
przykładowo prawo o ruchu 
drogowym, prawo lotnicze czy 
regulacje elektromobilności.
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Pomimo wielu wątpliwości i krytycznych 
opinii, które sama zgłasza Komisja Europejska, 
promując ideę Single European Sky, w Europie 
kształtują się nienajgorsze ramy regulacyjne 
dla rozwoju jednolitego rynku usług lotniczych. 
Proces, który zapoczątkowało przyjęcie w 2004 
r. pakietu rozporządzeń SES, zaowocował tym, 
że możemy latać taniej i łatwiej, mamy sporą 
swobodę wyboru przewoźników, a europejski 
przemysł lotniczy ma dosyć mocną pozycję na 
rynku globalnym.

W sprawach uregulowań lotniczych dla 
przestrzeni gospodarczej Unii Europejskiej 
jest jeszcze wiele do zrobienia. W dziedzinie 
regulacji sektora lotniczego nadchodzące lata 
będą jednak zdominowane przez problematykę 
dronów. Podobny wniosek można zauważyć 
również u amerykańskich i azjatyckich regula-
torów, a także na forach światowych organizacji 
lotniczych (ICAO). Nie tylko dlatego, że szybko 
rosnący rynek nowych kategorii statków po-
wietrznych wymusza uwagę regulatorów prze-
strzeni powietrznej. Również nie tylko dlatego, 
że właściwie każdy może się stać posiadaczem 
drona, co wprowadza ryzyko erozji dotychcza-
sowych bezpiecznych restrykcji w dostępie do 
zawodu w lotnictwie. Rynek dronów rozwija się 
dzięki nowym technologiom, ale również stał 
się nowym trendem technologicznym.

Modne i użyteczne mikrolatanie
Drony to jedna z przełomowych technologii. 

Tendencje rozwojowe w tej dziedzinie prze-
jawiają się dążeniem do pełnej automatyzacji 
wszystkich funkcji związanych z pilotażem 
i zarządzaniem przestrzenią powietrzną. Na 
dodatek jest kilka innych przełomowych tren-
dów technologicznych, które będą miały wpływ 
na drony. To sztuczna inteligencja, rozszerzona 
rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość, inter-
net rzeczy, blockchain. Wszystkie się intensyw-
nie rozwijają, pobudzają zainteresowanie inwe-
storów, upowszechniają i będą się wzajemnie 
napędzać.

Technologie oczekiwane przez rynek użyt-
kowników dronów w związku z licznymi po-
tencjalnymi zastosowaniami oraz gęstniejącym 
ruchem w bezpośrednim otoczeniu człowieka, 
będą miały znaczenie dla całego sektora lot-
niczego, a tym samym dla dotąd stosowanego 
prawa i systemów uregulowań. Wymuszą w lot-
nictwie pasażerskim i towarowym wdrażanie 
rozwiązań technicznych, które dotąd pojawiały 
się ewolucyjnie w niezbyt pośpiesznym trybie 
ostrożnych administracyjnych uzgodnień stan-
daryzacyjnych. Postęp będzie dotyczyć zarów-
no automatyzacji funkcji pilotażu, jak i zarzą-
dzania przestrzenią powietrzną. Trudna zwykle 
do przezwyciężenia bezwładność organizacji 
standaryzacyjnych nie zmienia tego, że nadal 
poszukuje się odpowiedzi na pytanie, jakie stan-
dardy techniczne będą stosowane i czy uda się 
osiągnąć integrację systemów zapewniających 
automatyzację procesów w sektorze lotniczym 
na światową skalę.

Z jednaj strony identyfikujemy pytania, na 
które dotychczasowa filozofia prawa lotniczego 
nie odpowiada, a z drugiej strony względy tech-
niczne, czyli potrzeba integracji i usieciowienia 
systemów informacyjnych obsługujących dro-
ny (i w ogóle lotnictwo), skłaniają do szukania 
odpowiedzi na forach wykraczających poza 
perspektywę krajową, czyli lokalną. Drony np. 
oznaczają zaistnienie wielokrotnie większe-

DOKĄD ODLATUJEMY? 
W większości państw użytkowanie dronów jest podporządkowane 
co do zasady prawu lotniczemu. Dostępność dronów jest jednak coraz 
szersza – zastosowania wykraczają daleko poza tradycyjną domenę 
lotnictwa. Niekiedy wręcz zaskakują innowacyjnością. Rynek dronów 
rozwija się też częściowo spontanicznie. Należy dostosować zasady 
i wypracować zupełnie nowe.

PIOTR RUTKOWSKI

  
Wiceprezes Instytutu Mikromakro,   
doradca ds. nowych technologii w kancelarii 
Wardyński i Wspólnicy 
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go ruchu w przestrzeni powietrznej. W dużej 
części drony będą kategoryzowane przez użyt-
kowników spoza sektora kwalifikowanego jako 
lotniczy. Kto ma zatem decydować o nadawaniu 
priorytetów i jak takie priorytety określić dla 
różnych użytkowników dronów w przestrzeni 
powietrznej? Czy rynek operatorów flot dro-
nów, ferujący usługi na zasadach hurtowych 
wymaga uregulowań podobnych, jak te które 
zastosowaliśmy na innych rynkach regulowa-
nych, kiedy zrozumiano ekonomiczną potrzebę 
wzmacniania konkurencji na rynkach usług 
i infrastruktury telekomunikacyjnej, IT, me-
diów elektronicznych, czy dystrybucji energii?

Zaglądanie przez balkon
Nietrudno też zauważyć, że społeczna akcep-
tacja dronów w przestrzeni publicznej, czyli 
bezpośrednim otoczeniu człowieka, oznacza 
konieczność uzgodnienia standardów prywat-
ności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
w zupełnie nowym wymiarze, wobec tego 
z czym dotąd mierzył się sektor lotniczy.

Ochrona danych osobowych i prywatność 
stały się już przedmiotem rozważań natury 
prawnej. W czerwcu 2015 roku forum europej-
skich inspektorów ochrony danych osobowych 
tzw. Grupa Roboczej ds. art. 29 zaprezentowała 
opinię na temat ochrony prywatności i ochrony 
danych osobowych w związku z użytkowaniem 
dronów. Parlament Europejski wypowiedział się 
na temat ochrony prywatności i bezpieczeństwa 
w rezolucji s sprawie użytkowania dronów przy-
jętej w październiku 2015. Problematyka ta była 
też przedmiotem debaty przy okazji prac nad no-
wym unijnym rozporządzeniem na temat ochro-
ny danych osobowych (GDPR) uchwalonym przez 
Parlament Europejski w kwietniu 2016 roku. 
Niektóre państwa starają się już wprowadzić 
stosowne regulacje, które chronią mieszkańców 
przed wścibstwem dronów zaglądających do 
okien lub ogródków przydomowych.

Warszawa dronów
Odbywająca się listopadzie 2016 roku w War-
szawie międzynarodowa konferencja na temat 
dronów została zorganizowana wspólnie przez 
polskie Ministerstwo Infrastruktury i Budow-
nictwa, EASA (Europejska Agencja Bezpieczeń-
stwa Lotnictwa) i Urząd Lotnictwa Cywilnego. 
Jednym z kluczowych wniosków, zawartych 
w Deklaracji Warszawskiej – dokumencie pod-
sumowującym konferencję, była potrzeba szyb-
kiego opracowania koncepcji nowego rodzaju 
przestrzeni powietrznej dla obszarów zurba-
nizowanych. Przyjęło się ją umownie nazywać 
U-Space. Miałaby ona uwzględniać również 
inne racje, niż bezpieczeństwo ruchu lotniczego 
w rozumieniu prawa lotniczego. Chodziłoby 
między innymi o prywatność, ochronę środowi-
ska i jak można by się spodziewać zarządzanie 
użytkowymi walorami przestrzeni publicznej, 
gospodarki komunalnej, usługami w mieście.

Deklaracja Warszawska wzywa Komisję Eu-
ropejską do opublikowania założeń dla koncep-
cji U-Space do połowy przyszłego roku, a sama 
Komisja Europejska ustami Komisarz Violety 
Bulc zadeklarowała odważnie, że U-Space staną 
się rzeczywistością w roku 2019. Zakładając, że 
uda się nad tym tematem pracować wspólnie 
z EASA i SJU (SESAR JU – Single European Air 
Traffic Managment Joint Undertaking Research).

Wsparcie Komisji Europejskiej ma wymiar 
nie tylko polityczny i legislacyjny, ale również 
materialny. Wyraża się uruchomieniem kilku 
nowoczesnych instrumentów finansowych, 
między innymi w ramach programu badaw-
czego Horyzont 2020 i Europejskiego Funduszu 
Inwestycji Strategicznych (Europejski Bank In-
westycyjny).

Deklaracja Warszawska jest głosem środo-
wisk bezpośrednio zainteresowanych rozwojem 
rynku dronów. Nie można twierdzić, że jest gło-
sem nadzwyczaj mocnym politycznie. Z pewno-
ścią jednak wyznacza tendencje rozwojowe, po-
nieważ podsumowuje debatę najważniejszych 
środowisk sektora lotniczego w Europie. Wyra-
ża potrzebę opracowania nowych regulacji, któ-
re powinny być proporcjonalne do konkretnych 
czynników ryzyka i zagrożeń. Zwraca uwagę na 
cyberbezpieczeństwo, zagadnienie dotąd prawie 
nieobecne w debacie na temat lotnictwa. Przy-
pomina o potrzebie współpracy z instytucjami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i obron-
ność państwa oraz bezpieczeństwo publiczne. 
Apeluje o ustanowienie ram prawnych i stan-
daryzacyjnych dla europejskiego przemysłu 
lotniczego.

Legalne latanie
Użytkownicy dronów w Polsce doczekali się 
wreszcie w roku 2016 długo oczekiwanych roz-
porządzeń do Prawa lotniczego, porządkujących 
sposób użytkowania dronów oraz uzyskiwanie 
uprawnień. W sierpniu ukazało się rozporzą-
dzenie w sprawie wyłączenia stosowania nie-
których przepisów Prawa lotniczego, definiujące 
między innymi nowe limity wagowe dla dronów 
(poniżej 0,6kg, 0,6-25kg, 25-150kg nowy sposób 
określanie stref buforowych w obszarach kon-
trolowanych lotnisk (CTR) i strefach ruchu lot-
niskowego (ATZ). W wrześniu ukazało się roz-
porządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji.

Z innych praktycznych spraw, znany więk-
szości polskich użytkowników dronów serwis 
droneradar.pl stale zwiększając funkcjonalność 
stał się aplikacją prawie oficjalną w systemie 
kontroli powietrznej kraju. BOR opublikował 
zasady wydawania pozwoleń w centrum War-
szawy w obszarze ROL-48 wrażliwym ze wzglę-
dów bezpieczeństwa budynków rządowych.

Deklaracja Warszawska sygnalizuje potrzebę 
wzmocnienia międzynarodowych prac legisla-
cyjnych i standaryzacyjnych. Rozważne łago-
dzenie barier prawnych wobec technologii dro-
nowych wydaje się w Polsce trwałą tendencją.  
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WSPÓLNIE W POWIETRZU 
Zgodnie z wizją przedstawianą dotychczas przez Komisję Europejską 
i Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), poziom 
zaawansowania regulacyjnego wobec dronów będzie wzrastał 
proporcjonalnie do ryzyka dla bezpieczeństwa wykonywanych operacji 
i skomplikowania technologicznego wykorzystywanych maszyn.
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Przepisy wykonawcze przyjęte w przyszłości 
dla dronów, swoim zakresem obejmą tak klu-
czowe aspekty bezpieczeństwa lotniczego jak 
projektowanie, produkcja, utrzymanie zdatno-
ści do lotu, eksploatacja, licencjonowanie per-
sonelu czy wreszcie zasady ruchu lotniczego. 
Wymieniony katalog nie jest jednak zamknię-
ty. Zdaniem unijnego ustawodawcy przyszłe 
unijne przepisy swoją właściwością powinny 
objąć wszystkie drony. Niemniej zauważyć 
należy, że nowa regulacja, co do zasady, dedy-
kowana będzie dla cywilnego wykorzystania 
tego rodzaju statków powietrznych, w związku 
z czym, zastosowania w ramach lotnictwa pań-
stwowego pozostaną poza obszarem jej zainte-
resowania.  

Sektor dronowy objęty zostanie reżimem 
obowiązkowego zgłaszania i analizy zdarzeń 
lotniczych oraz wcielony zostanie w proces 
pełnej europejskiej standaryzacji znanej już 
w segmencie lotnictwa załogowego. Powyż-
sze oznacza, że wyznaczone organy krajowe 
i przedsiębiorcy działający w tej branży, cy-
klicznie kontrolowani będą przez inspektorów 
EASA.

1
Nowa unijna strategia w dziedzinie 
lotnictwa cywilnego.

W grudniu 2015 r. Komisja Europejska 
przedstawiła ambitną inicjatywę proponującą 
kompleksową strategię dla wzmocnienia 
ekosystemu lotnictwa cywilnego w Unii 
Europejskiej. Proponowany pakiet zawiera 
strategiczne narzędzia polityczne i prawne dla 
branży lotniczej, przy wykorzystaniu których 
przyszły system lotniczy ma szanse stać się 
bardziej elastyczny i wydajny. W wyniku 
tej reformy powinien być również lepiej 
przygotowany na efektywne wykorzystanie 
innowacyjnych rozwiązań technologicznych 
i biznesowych.

Ponadto, nowa strategia lotnicza nawołuje do 
przyśpieszenia i sprawnego skoordynowania 
działań wszystkich zainteresowanych stron 
w ramach inicjatyw podjętych do tej pory, mając 
głównie na myśli niezamknięty wciąż projekt 
budowania Jednolitej Europejskiej Przestrzeni 
Powietrznej dla UE czyli tzw. koncepcji SES II + 
(Single European Sky).

2  
Zarys charakterystyki przyszłych ram 
prawnych dedykowanych dronom.

Aktualne statystyki bezpieczeństwa lotniczego 
oparte o dane pochodzące z działalności 
unijnych podmiotów gospodarczych aktywnych 
w branży lotniczej wskazują, że UE jest jednym 
spośród światowych liderów utrzymujących 
wysoki poziom bezpieczeństwa w tym sektorze 
transportu. Niemniej jednak, w obliczu 
silnej globalnej konkurencji i nieustannego 
wzrostu ruchu lotniczego, europejski 
system bezpieczeństwa powinien być stale 
wzmacniany.

W związku z powyższym i w efekcie 
wdrażania nowej lotniczej strategii, 
z początkiem roku 2016 na szczeblu UE 
rozpoczął się proces rewizji podstawowego 
aktu prawnego dedykowanego bezpieczeństwu 
lotnictwa cywilnego w UE czyli rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 216/2008 (tzw. rozporządzenie podstawowe). 
Zgodnie z propozycją, nowe regulacyjne 
ramy ustalą między innymi jednolite zasady 
i warunki funkcjonowania lotnictwa 
bezzałogowego w obszarze Unii Europejskiej.

Należy podkreślić, że rozporządzenie 
podstawowe, nad którym prace trwają obecnie 
w Brukseli, określi jedynie fundamentalne 
i kierunkowe zasady funkcjonowania tego 
segmentu lotnictwa cywilnego. Szczegółowych 
regulacji należy spodziewać się dopiero 
w formie aktów delegowanych Komisji, które 

TOMASZ PROST

Radca prawny.  Ekspert w obszarze zagadnień związanych 
z sektorem lotnictwa cywilnego. Specjalista w zakresie 
aspektów prawno  - regulacyjnych dotyczących 
bezzałogowych statków powietrznych
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będą przyjmowane na późniejszym etapie. 
Zgodnie z zapowiedzią, przepisy wykonaw-

cze przyjęte w przyszłości dla dronów, swoim 
zakresem obejmą tak kluczowe aspekty bez-
pieczeństwa lotniczego jak projektowanie, pro-
dukcja, utrzymanie zdatności do lotu, eksplo-
atacja, licencjonowanie personelu czy wreszcie 
zasady ruchu lotniczego. Wymieniony katalog 
nie jest jednak zamknięty. Warto podkreślić, 
że zdaniem unijnego ustawodawcy przyszłe 
unijne przepisy swoją właściwością powinny 
objąć wszystkie drony, a obecnie obowiązujący 
podział kompetencji pomiędzy UE i jej państwa 
członkowskie na podstawie granicznego kry-
terium 150 kg maksymalnej masy startowej, 
powinien zostać zniesiony.

3
 Koncepcja ustalenia trzech kategorii 
operacji dronów.

EASA jako techniczne ramie Komisji Euro-
pejskiej, równolegle skonkretyzowała swoją 
wizję podejścia regulacyjnego wobec dronów 
w perspektywie ich przyszłego zintegrowania 
z cywilną przestrzenią powietrzną UE. Spośród 
wielu ambitnych propozycji warto przytoczyć 
te, które z dużym prawdopodobieństwem zo-
staną wcielone przez Komisję w jej wykonawcze 
ramy prawne.

Otóż EASA proponuje koncepcję ustalenia 
trzech kategorii operacji dronów i powiązanego 
z nimi systemu regulacji prawnej. 

Pierwsza z nich to kategoria „Open” (małe-
go ryzyka) wymierzona w operacje dronami, 
gdzie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa dla 
innych użytkowników przestrzeni powietrz-
nej oraz osób i mienia na ziemi, jest niskie. 
W/w ryzyko dodatkowo minimalizowane 
będzie przez ograniczenia operacyjne polega-
jące na zakazie lotów we wskazanych strefach 
przestrzeni powietrznej czy wyposażenia dro-
nów w urządzenia geolokalizacyjne. Ponadto, 
w przypadkach tego rodzaju operacji nie będzie 
wymagane wcześniejsze uzyskanie pozwolenia 
właściwego organu. Zgodnie z zapowiedziami 
EASA, poziom „dolegliwości regulacyjnej” dla 
kategorii „Open” będzie podstawowy, przy 
jednoczesnym założeniu, że powinien speł-
niać wypracowane dotychczas fundamentalne 
standardy bezpieczeństwa lotniczego. Warto 
dodać, że w ramach klasy „Open” przewiduje 
się utworzenie dalszych podkategorii operacji 
dronowych. 

Druga z proponowanych opcji to kategoria 
„Specific” (średniego ryzyka). Dla tego rodzaju 
operacji przewiduje się specjalne autoryzacje 
wydawane przez krajowe władze lotnicze na 
wniosek zainteresowanego podmiotu. W kon-
kretnych przypadkach w/w autoryzację, będzie 

można zastąpić deklaracją operatora, bazując 
na standardowym scenariuszu opracowanym 
wcześniej przez władzę lotniczą. Ponadto, na 
operatorów z tej kategorii, nałożony również 
zostanie obowiązek opracowania dokumentacji 
zawierającej analizę i sposoby minimalizacji 
ryzyka operacyjnego, zatwierdzanej następnie 
przez krajowe urzędy lotnictwa cywilnego lub 
jednostki kwalifikowane.

Ostatnia kategoria nazwana została „Cer-
tified” (wysokiego ryzyka) i będzie dotyczyła 
operacji dronowych o największym ryzyku za-
grożenia bezpieczeństwa dla ruchu lotniczego 
i bezpieczeństwa publicznego. Wymóg speł-
nienia lotniczych standardów bezpieczeństwa 
porównywalny będzie z poziomem przyjętym 
dla załogowych statków powietrznych eksplo-
atowanych w lotnictwie komercyjnym. Należy 
założyć, że w ramach tej kategorii wdrożony 
zostanie pełny proces nadzoru lotniczego oraz 
certyfikacji sprzętu, operacji i personelu.  

W podsumowaniu powyższego warto zauwa-
żyć, że zgodnie z wizją przedstawianą dotych-
czas przez Komisję Europejską i EASA, poziom 
zaawansowania regulacyjnego wobec dronów, 
będzie wzrastał proporcjonalnie do ryzyka 
dla bezpieczeństwa wykonywanych operacji 
i skomplikowania technologicznego wykorzy-
stywanych urządzeń.

Podsumowanie.
Unia Europejska wobec przyszłej regulacji lot-
niczej skierowanej dla segmentu dronowego 
podeszła bardzo kompleksowo. Wymienione 
wyżej aspekty stanowią jedynie część spośród 
proponowanych obecnie rozwiązań. Warto za-
sygnalizować, że oprócz wyżej wymienionych, 
przewiduje się opracowanie środków prawnych 
o charakterze miękkim dedykowanych dla bran-
ży, takich jak Akceptowalne Środki Spełniania 
Wymagań (AMC) czy Specyfikacje Certyfikacyj-
ne (CS).  Ponadto, sektor dronowy objęty zostanie 
reżimem obowiązkowego zgłaszania i analizy 
zdarzeń lotniczych oraz wcielony zostanie 
w proces pełnej europejskiej standaryzacji zna-
nej już w segmencie lotnictwa załogowego. Po-
wyższe oznacza, że wyznaczone organy krajowe 
i przedsiębiorcy działający w tej branży, cyklicz-
nie kontrolowani będą przez inspektorów EASA.

Warto odnotować również podjęcie prac nad 
opracowaniem koncepcji „U-Space” dotyczącej 
dostępu do mniejszych wysokości w przestrzeni 
powietrznej, zwłaszcza na terenach miejskich, 
co potwierdzone zostało w tzw. Deklaracji War-
szawskiej przyjętej podczas międzynarodowej 
konferencji dronowej, która odbyła się w War-
szawie w dniach 23-24 listopada 2016 r . 

Niemniej jednak, pełne szczegóły propono-
wanych rozwiązań poznamy dopiero po przy-
jęciu stosownych regulacji przez organy Unii 
Europejskiej, które zgodnie z aktualnymi zapo-
wiedziami Komisji Europejskiej powinny być 
opracowane do 2019 r.   
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Charakterystyka kategorii operacji UAV zaproponowana przez EASA 

Kategorie MTOM Szczegółowa charakterystyka

open
Kategoria małego 
ryzyka, dedykowana 
UAV o masie do 25 kg, 
w której operacje byłyby 
wykonywane w zasięgu 
wzroku i na wysokości 
do 150 m nad powier-
zchnią wody albo ziemi, 
w bezpiecznej odległoś-
ci od przechodniów, 
w tym nie nad grupami 
powyżej 12 osób. 

Egzekwowaniem prze-
pisów zajmowałaby się 
policja.

CAT A0:

0 - 999 g

- zabawki, minidrony;

- operacje do wysokości 50 m;

- zachowanie bezpiecznej odległości od ludzi;

- zakaz lotów nad tłumem;

- zgodność UAV z dyrektywą w sprawie ogólne-
go bezpieczeństwa produktów1;
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CAT A1:

1 - 3,99 kg

- bardzo małe drony;

- zachowanie odległości co najmniej  50 m od 
osób i pojazdów;

- wyposażenie w systemy nawigacji i automat-
yki;

- zgodność UAV z dyrektywą w sprawie ogólne-
go bezpieczeństwa produktów;

- w przypadku każdej operacji ponad 50 m 
nad ziemią, pilot musi posiadać podstawową 
wiedzę w zakresie lotnictwa;

- wszelkie awarie, usterki, wady i inne zdarze-
nia, które prowadzą do obrażeń lub ofiar śmi-
ertelnych muszą być zgłaszane;

- obowiązkowy geo-fencing;

CAT A2:

4 - 25 kg

- małe drony;

- wykorzystywanie dronów do celów komercy-
jnych;

- zgodność UAV z dyrektywą w sprawie ogólne-
go bezpieczeństwa produktów;

- w przypadku każdej operacji ponad 50 m 
nad ziemią, pilot musi posiadać podstawową 
wiedzę w zakresie lotnictwa;

- wszelkie awarie, usterki, wady i inne zdarze-
nia, które prowadzą do obrażeń lub ofiar śmi-
ertelnych muszą być zgłaszane do EASA;

specific
Kategoria średniego ry-
zyka, w której UAV dzieli 
przestrzeń powietrzną 
z załogowymi statkami 
powietrznymi a operac-
je byłyby  autoryzowane 
przez krajowe władze 
lotnicze.

- operator byłby odpowiedzialny za dostarczenie krajowej władzy 
lotniczej instrukcji operacyjnej oraz oceny ryzyka identyfikującej 
wszystkie zagrożenia związane z operacją, oraz propozycję od-
powiednich środków ograniczających ryzyko;

- ocena ryzyka powinna uwzględnić wszystkie elementy, które 
składają się na ryzyko operacji, m.in.: obszar działania: gęstość 
zaludnienia, obszary o szczególnej ochronie, klasę przestrzeni 
powietrznej i procedury ATC, budowę, konstrukcję i funkcje UAV, 
rodzaj operacji, kompetencje pilota;

certified
Kategoria wyższego 
ryzyka, w której   wyma-
gania byłyby porówny-
walne z tymi dotyczący-
mi załogowych statków 
powietrznych.

- nadzór prowadzony byłby przez krajowe władze lotnicze (w 
zakresie wydawania pozwoleń, zatwierdzania operacji, obsługi, 
szkoleń, zarządzania ruchem lotniczym) oraz przez EASA w 
zakresie projektowania oraz zatwierdzania zagranicznych organ-
izacji;

- obowiązkowe posiadanie przez pilota licencji;

- obowiązkowa certyfikacja UAV;
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Wszystkie  prace prowadzone są  pod egidą 
EASA, ale poszczególnymi aspektami zajmują się 
także: 

JARUS 

European Commission: 
DG MOVE (Mobility and Transport) 
DG GROW (Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs) 
DG ECHO (European Civil Protection and 
Humanitarian Aid Operations) 

UAVS International 
EUROCAE  
SAE International 
CEN/CENELEC 
EDA 
SESAR 
ICAO 
FAA 

W ramach tych instytucji powstało szereg 
grup roboczych, które przygotowują pierwsze 
propozycje aktów prawnych. Odbyło się już m.in. 
kilkadziesiąt konsultacji w 7 grupach roboczych 
organizacji JARUS. W ramach samej EASA i prac 
nad tzw. Basic Regulation w 2016 roku odbyło się 
już 8 spotkań w ramach konsultacji krajowych, 
grup eksperckich czy konferencji. W ramach 

EC choćby w DG ECHO w 2016 roku odbyły się 3 
spotkania grup eksperckich, ale z podobną in-
tensywnością pracują również DG GROWTH i DG 
MOVE w ramach swoich obszarów kompetencyj-
nych. Inauguracyjne spotkanie grupy eksperc-
kiej EUROCAE w zakresie standardów technolo-
gicznych miało miejsce w listopadzie 2016 roku.   

Można więc zauważyć w ostatnim okresie 
pewne zdynamizowanie prac koncepcyjno-
-regulacyjnych w Europie, w pewnym sensie 
Europa ruszyła do wyścigu o światową palmę 
pierwszeństwa w ustanowieniu standardów 
regulacyjnych dla tego sektora. Ale czy można 
się dziwić jeśli najnowsze prognozy w opracowy-
wanych unijnych raportach (np. European Dro-
nes Outlook Study „Unlocking the value for Europe” 
2016 SESAR) przewidują, że około 2025 roku na 
unijnym niebie łączna liczba profesjonalnych 
dronów przekroczy 400 000 sztuk, łączna wiel-
kość przychodów podmiotów tego sektora będzie 
większa niż 10 mld euro rocznie, a zatrudnienie 
w branży sięgnie 100 000 pracowników?  

Obecnie prace koncentrują się w kilku głów-
nych zakresach tematycznych: 

Legislacji związanej z rejestracją 
i certyfikacją personelu obsługi dronów  
oraz samych dronów  

Legislacji odnoszącej się do konstrukcji 
przestrzeni powietrznej i procedur 
dedykowanych dla dronów

Opracowaniu standardów technologicznych 
i produkcyjnych

Prace w zakresie legislacji sformalizowały się 
w formie opublikowanego w sierpniu 2016 roku 
dokumentu pt. „Prototype Commission Regula-
tion on Unmanned Aircraft Operations”. Doku-
ment ten skupia się m.in. na wstępnej charakte-
rystyce operacji UAV typu OPEN oraz SPECIFIC, 
określa wstępne ramy dla udzielania certyfikatów 
dla dronów poniżej 25 kg (light UA operator certi-

WYŚCIG PO BEZPIECZNE 
STANDARDY 
Europa ruszyła do wyścigu o światową palmę pierwszeństwa 
w ustanowieniu standardów regulacyjnych dla wykorzystania dronów. 
Najnowsze prognozy mówią, że około 2025 roku na unijnym niebie 
będzie ponad 400 tys. sztuk profesjonalnych dronów. 

KAROL JUSZCZYK

Karol Juszczyk jest ekspertem ds. systemów 
bezzałogowych Fundacji Instytut Mikromakro oraz 
ekspertem ds. projektów i nowych technologii w Centrum 
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej 
w Józefowie, w którym współtworzy Centrum 
Szkoleniowe Systemów Bezzałogowych  
„Centrum Dronów”.
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ficate - LUC), oraz wymaganiach dla dronów o ma-
sie startowej do 25 kg klas od 0UASs –do 3UASs, 
a także wymaganiach wobec niektórych podze-
społów oraz procedury ich certyfikacji i produkcji.  

Według planów EASA po kolejnych spotka-
niach ekspertów w marcu 2017 roku ogłoszony 
zostanie NPA (Notices of Proposed Amendment). 
Do końca 2017 roku planowane jest opracowa-
nie ostatecznej formy zapisów w tym zakresie. 
Z mniej więcej rocznym przesunięciem w sto-
sunku do zapisów dla kategorii OPEN i SPECIFIC 
opracowane mają zostać i przekonsultowane 
zapisy dla kategorii CERTIFIED. 

U-SPACE  
Równolegle rozpoczynają się pracę na koncepcją 
tzw. U-SPACE, czyli przestrzeni powietrznej do 
wysokości 150 m nad gruntem ze specjalnymi 
regulacjami w odniesieniu do dronów. Podsta-
wowymi elementami wykreślającymi ramy tej 
koncepcji są m. in.: 

Wyznaczenie granicznej maksymalnej 
wysokości lotu 150m (500 ft.) nad gruntem 
Oparcie na trzech kategoriach misji (OPEN, 
SPECIFIC, CERTIFIED) 
Określenie tzw. standardowych operacji dla 
klasy SPECIFIC 
Standaryzacja częstotliwości dla łączności 
wykorzystywanej przez UAS 
Obowiązkowa rejestracja wszystkich 
użytkowników U-Space 
System Zarządzania Powietrznym Ruchem 
Bezzałogowym UTM (Unmanned Aircraft 
Traffic Management) zawierający: 
�  Jednolity system informacji o przestrzeni 

powietrznej dla użytkowników dronów 
�  System zarządzania autoryzacjami lotów 

UAS 
�  Pełna e-identyfikacja w zakresie rodzaju 

misji, uprawnień operatora, rodzaju 
statku powietrznego oraz jego położeniu 
w przestrzeni (elektronic ID) 

�  System antykolizyjny oparty na 
e-lokalizacji 

�  Stałe i dynamiczne strefy zabronione 
tworzone z pomocą geofensingu/
geolimitation (geoblokada) 

Jako ciekawostkę można też wspomnieć, że do-
stęp do U-Space będzie możliwy po spełnieniu 
szeregu określonych warunków w zależności od 
typu misji, odnoszących się zarówno do wyposa-
żenia i typu statku powietrznego jak i posiadane-
go przez operatora certyfikatu i jednym z postu-
lowanych ograniczeń będzie też wiek operatora.  
Ramy organizacyjne dla U-Space spodziewane są 
w przeciągu 6 miesięcy tj. do połowy 2017 roku, 
natomiast końcowe rozwiązania legislacyjno-
-organizacyjne przynajmniej w zakresie tzw. 
standardowych operacji dla klasy Specific (Stan-

dard Specific Operation Scenarios) planowane są 
do zaprezentowania w 2019 roku tak aby mogły 
być wdrożone już od 2020 roku. Pełne wdrożenie 
UTM planowane jest w przeciągu 10 lat. 

Ekosystem dronowy  
Niezbędne jest obudowanie ekosystemu drono-
wego systemami elektronicznymi, działającymi 
w jednym standardzie. System oparty na za-
sadach, jakie obecnie obowiązują w lotnictwie 
załogowym prawdopodobnie bardzo szybko 
zostałby przeciążony i nie byłby wstanie za-
gwarantować dotychczasowego poziomu bez-
pieczeństwa przestrzeni powietrznej i operacji 
lotniczych dla lotów załogowych.  

To rodzi nowe wyzwania. Główne problemy, 
które muszą zostać rozwiązane to: 

Opracowanie standardów programowo-
sprzętowych w ramach UTM oraz 
w konstrukcji dronów (system identyfikacji 
Drone ID, system geoblokady, automatyczna 
nawigacja) 
Opracowanie standardów wymiany danych 
(Data Standards) w tym dedykowanych 
zakresów łączności 
Opracowanie standardów bezpieczeństwa 
wymiany danych (Data Security) i szerzej 
cyberbezpieczeństwa całego ekosystemu 
dronowego 
Opracowanie standardów produkcyjnych 
i zapewnienia jakości

Takie dyskusje już się rozpoczęły i są pro-
wadzone pod egidą EUROCAE z udziałem 
ekspertów zarówno sektora końcowych użyt-
kowników, jak i przedstawicieli przemysłu, 
regulatorów krajowych, sektora nauki i badaw-
czo-rozwojowego. 

Innym przejawem aktywności w tym zakresie 
na poziomie ogólnoeuropejskim tym razem na 
polu wsparcia prac R&D było otwarcie w czerwcu 
2016 siedmiu konkursów w ramach programów 
badawczo-rozwojowych SESAR 2020 RPAS z puli 
Horyzontu 2020 (budżet 9 mln euro). Kolejne 
konkursy już w 2017 roku także w odpowiednich 
podbudżetach programów Horyzontu 2020 np. 
“Secure, Clean and Efficient Energy”, Leadership in 
Enabling and Industrial Technologies – Space” czy 
“Secure societies – Protecting freedom and security 
of Europe and its citizens”. Łączny poziom nakła-
dów na prace badawczo-rozwojowe (z punktu 
widzenia potrzeb opracowania U-Space) został 
oszacowany na docelowe 400-450 mln euro (in-
westycji publicznych i prywatnych). W dedyko-
wanych programach Horyzontu 2020 już teraz 
zagwarantowane jest finansowanie na ten cel na 
poziomie 40 mln euro.  

Martwi fakt, że przedstawiciele Polski 
w tych spotkaniach, konsultacjach, uzgodnie-
niach i pracach R&D uczestniczą w minimalnym 
lub żadnym zakresie.  
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DEKLARACJA WARSZAWSKA  

DOTYCZĄCA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 

“Drony jako źródło nowych miejsc pracy 
i wzrostu gospodarczego” 

Warszawa – 24 listopada 2016 

Minister Infrastruktury i Budownictwa  Andrzej Adamczyk był gospodarzem Warszawskiej Konferencji Wysokiego 
Szczebla, w której uczestniczyli Komisarz Europejska Violeta Bulc, Dyrektor Wykonawczy EASA pan Patrick Ky, 
p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, Dyrektor Wykonawczy SESAR Joint Undertaking Florian
Guillermet, Dyrektorzy Generalni Lotnictwa Cywilnego z państw członkowskich UE, przedstawiciele ICAO,
międzynarodowych stowarzyszeń, organów UE, agencji oraz przedstawiciele przemysłu lotniczego. W czasie
konferencji zaapelowano o podjęcie dobrze skoordynowanych działań, mających na celu stworzenie unijnego
systemu bezzałogowych statków powietrznych do 2019 r. w oparciu o zasady zawarte w Deklaracji z Rygi.

W czasie konferencji: 

- Zwrócono uwagę na ogromny potencjał rynku bezzałogowych statków powietrznych, którego wartość
szacuje się na sto miliardów euro w nadchodzących latach.
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-   Zachęcano do działań na rzecz wzrostu tego potencjału w celu wspierania konkurencyjności UE oraz jej wiodącej roli na świecie.
-   Omówiono zakres możliwych zastosowań, modeli biznesowych oraz nowych technologii, w tym autonomicznych bezzałogowych 

statków powietrznych, oraz uzgodniono, że EASA będzie prowadzić dalsze badania nad integracją pomiędzy bezzałogowymi 
statkami powietrznymi a załogowymi statkami powietrznymi.

-   Zaapelowano o szybkie przygotowanie kompleksowego systemu wpierającego wykorzystywanie bezzałogowych statków po-
wietrznych, który będzie łatwy w użytkowaniu, przystępny, przyjazny pod względem komercyjnym i operacyjnym, a jednocześnie 
bezpieczny i chroniący prywatność oraz środowisko.

-   Z zadowoleniem przyjęto postęp poczyniony przy tworzeniu elastycznych ram prawnych dotyczących bezpieczeństwa na pozio-
mie UE, w oparciu o podejście skoncentrowane na operacjach i z uwzględnieniem subsydiarności.

-   Zwrócono uwagę na inicjatywę EASA dotyczącą opracowania szczegółowych zasad dla bezzałogowych statków powietrznych 
w oparciu o powstające ramy.

-   Zaapelowano, by zasady odnoszące się do bezpieczeństwa były proste, proporcjonalne do zagrożeń płynących ze strony opera-
cji, oparte na skuteczności działania, oparte na światowych standardach oraz by przewidywały przyszłe rozwiązania.

-   Zaapelowano do przemysłu lotniczego o opracowanie otwartych standardów w celu wsparcia przepisów opartych na skuteczności 
działania.

-   Potwierdzono potrzebę podjęcia szybkich działań odnośnie do przestrzeni powietrznej, w szczególności opracowania koncepcji 
„U-Space” dotyczącej dostępu do mniejszych wysokości w przestrzeni powietrznej, zwłaszcza na terenach miejskich.

-   Zachęcono władze UE do nakreślenia w ciągu sześciu miesięcy takiej koncepcji. Zarys ten powinien odnosić się do kwestii zwią-
zanych z modelami biznesowymi oraz zarządzaniem i obejmować ideę operacji.

-   Potwierdzono potrzebę ciągłego inwestowania w integrację bezzałogowych statków powietrznych z systemem lotniczym, w szcze-
gólności poprzez SESAR Joint Undertaking oraz zaapelowano o stosowanie pełnego zakresu mechanizmów finansowania, w tym 
ich kombinacji.

-   Zaapelowano o pełny udział całego unijnego środowiska związanego z bezzałogowymi statkami powietrznymi w działaniach 
demonstracyjnych, by jak najszybciej i jak najskuteczniej przetestować wykonalność wymogów i standardów U-Space.

-   Potwierdzono potrzebę zajęcia się kwestiami ochrony, w tym cyberbezpieczeństwa oraz ułatwienia współpracy pomiędzy organa-
mi zajmującymi się ochroną, obroną i bezpieczeństwem.

-   Zaapelowano o edukację i przeprowadzanie kampanii promocyjnych mających na celu zwiększenie świadomości wszystkich 
użytkowników, w szczególności tych, którzy nie mają wykształcenia w zakresie lotnictwa.

-   Zaapelowano o stworzenie mechanizmu skutecznej koordynacji pomiędzy Komisją Europejską, właściwymi agencjami UE, w tym 
z Europejską Agencją Obrony a wszystkimi interesariuszami w celu monitorowania, doradzania i pomocy przy:

•   ustanowieniu ram prawnych, w tym opracowaniu standardów dla przemysłu;
•   skuteczności i finansowaniu projektów dotyczących integracji bezzałogowych statków powietrznych; oraz
•   opracowaniu U-Space
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Rosnąca liczba bezzałogowych statków po-
wietrznych i operacji, jakie wykonują – czy to 
na potrzeby cywilne, czy wojskowe – zrodzi-
ła potrzebę opracowania reguł związanych 
z certyfikacją i ewentualną rejestracją tych 
maszyn. Naprzeciw oczekiwaniom wychodzi 
EASA, proponując nowe ramy wykonywania 
operacji bezzałogowymi statkami powietrz-
nymi. Jej propozycje stanowią kolejny krok do 
zakończenia rozpoczętej w 2007 r. debaty nad 
wykonywaniem lotów bezzałogowymi statka-
mi powietrznymi w europejskiej przestrzeni 
powietrznej. EASA proponuje wyodrębnienie 
trzech rodzajów operacji UAV o odmiennych 
wymogach względem użytkowanych urządzeń 
i kwalifikacji operatora: open, specific, certi-
fied1.

Rejestrować, ale co?
Klasyfikacja EASA stanowi ciekawy punkt wyj-
ścia do dyskusja nad koniecznością rejestrowa-
nia i certyfikowania bezzałogowych statków 
powietrznych. W środowisku operatorów, 
instruktorów i przedsiębiorców nie brakuje 

bowiem zarówno zwolenników, jak i przeciwni-
ków rejestracji BSP. I jedni, i drudzy zadają cie-
kawe pytania i wysuwają ważne argumenty.

Ale mówiąc „rejestracja”, to co właściwie 
mamy na myśli, i jakiego rodzaju bezzało-
gowce chcielibyśmy rejestrować? Wszystko 
naraz? Masywne oktokoptery, bezzałogowe 
śmigłowce, maszyny modelarzy? A malutką 
Symę albo zabawkowy dronik z marketu też? 
A jeśli mamy do czynienia z „samoróbką” (DIY 
– Do-It-Yourself), co wpisać w polu „nazwa”? 
Oznaczenie ramy? Imię, którą nadał maszynie 
konstruktor?

A może nie skupiajmy się tylko na latających 
maszynach, ale rozważmy koncepcję dużego 
rejestru bazy platform bezzałogowych naziem-
nych, latających i pływających?

Z częścią tych pytań zmierzyli się legislato-
rzy z USA czy Irlandii. Na Zielonej Wyspie obo-
wiązkowa jest rejestracja dronów o masie po-
wyżej 1 kg, w Stanach – od ok. 230 g (0,55 funta).

Warto zauważyć, że obowiązkowa reje-
stracja oprócz tego, że byłaby narzędziem 
służącym monitorowaniu wielkości rynku, 
mogłaby spełniać jeszcze jedną rolę – identy-
fikacji dronów przez osoby trzecie. Po wpisa-
niu i przesłaniu danych generowana byłaby 
treść tabliczki lub naklejki do zamieszczenia 
na maszynie (może z QR-kodem?), zawierają-
ca podstawowe dane właściciela. Istnieją już 
technologie, które uniemożliwią start drona, 
dopóki nie ma on przymocowanej specjalnej 
tabliczki. Można pokusić się o produkcję „dro-
nowych” tagów RFID.

Co z tą niezawodnością?
W ślad za rejestracją powinien iść system certy-
fikacji dronów. Dla tych najmniejszych dronów-

W STRONĘ REJESTRACJI 
I CERTYFIKACJI 
BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW 
POWIETRZNYCH 
Rejestracja i certyfikacja tzw. dronów jest naturalnym etapem rozwoju 
tej technologii. Lepiej się do tego dobrze przygotować niż walczyć do 
upadłego o zachowanie status quo

ADAM MAŃKA
RADOSŁAW FELLNER

Wynalazca i adiunkt na Wydziale Transportu Politechniki 
Śląskiej, w latach 2014-2016 związany z Katedrą Technologii 
Lotniczych Politechniki Śląskiej .

Wiceprezes Polskiego Klubu Lotniczego, nauczyciel  
i wykładowca, współpracuje z Katedrą Technologii Lotniczych 
oraz Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy 
Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.
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-zabawek wystarczą przepisy „wewnętrznej” 
certyfikacji i spełniania przez producenta za-
sadniczych wymagań w zakresie bezpieczeń-
stwa i odpowiedzialność za swój wyrób – mamy 
z tym do czynienia, gdy na produkcie widnieje 
znak „CE”. Żaden organ administracji państwo-
wej nie jest właściwy do nadawania oznako-
wania CE. Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności to producent 
lub jego upoważniony przedstawiciel, który 
poddał wyrób lub proces jego wytwarzania oce-
nie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, 
wystawia deklarację zgodności oraz umieszcza 
oznakowanie CE2.

Problem pojawia się w przypadku cięż-
szych maszyn. Awarie nowych dronów i po-
dzespołów prosto od producenta (silników, 
regulatorów, odbiorników GPS) nie są rzad-
kością. Zdarzają się przypadki braku kompa-
tybilności sprzętu, gdy np. ten regulator nie 
działa z tamtym kontrolerem. Powstałe przy 
wsparciu przemysłu Certyfikowanego Cen-
trum Badań i Certyfikacji Bezpieczeństwa 
BSP mogłoby się zająć prowadzeniem testów 
próbnych (nieco bardziej zaawansowane testy 
konsumenckie) dla uzyskania bazy jakości 
i klas komponentów (silników, regulatorów, 
kontrolerów lotu).

Kolejnym krokiem byłoby upowszechniane 
zebranej w ten sposób wiedzy wśród opera-
torów, konstruktów i producentów, a także 
nadawanie „dronowych” certyfikatów jakości 
i bezpieczeństwa. Chyba każdemu szanujące-
mu się producentowi BSP, ubezpieczycielowi, 
a przede wszystkim klientowi, powinno zależeć 
na sprzedaży/zakupie urządzenia za „naście”  
lub „…dziesiąt tysięcy” z dokumentem, świa-
dectwem typu UAV poświadczającym względną 
niezawodność sprzętu.

Kto za to zapłaci?
Nie ma co ukrywać, że kwestią certyfikacji i re-
jestracji bezzałogowych statków powietrznych 
nie zajmie się w pojedynkę ani żadna firma, ani 
ośrodek naukowo-badawczy, ani nawet władza 
lotnicza. Tę rozproszoną wiedzę na temat eks-
ploatacji maszyn, ich (nie)zawodności trzeba 
zebrać, przeanalizować, a na tej podstawie opra-
cować pewne ramy prawne, upowszechnić stan-
dardy, uzgodnić podstawowe zasady. Na bazie 
doświadczenia własnego i licznej społeczności 
„dronowej” ciągle poznajemy mocne i słabe 
strony bezzałogowych statków powietrznych. 
To wyzwanie, które wymaga współpracy: 
producentów, dystrybutorów, konstruktorów, 
operatorów, instruktorów i urzędników, miło-
śników dronów, informatyków, analityków, ad-
ministratorów baz danych, ekspertów. Możemy 
iść za przykładem USA, gdzie zaczęto od utwo-
rzenia grupy zadaniowej aż do opracowania 
zaleceń dotyczących procesu rejestracji dronów.

Warto rozważyć ujęcie tych działań w kar-
by wspólnego projektu naukowo-badawczego, 
który po etapie pilotażu wszedłby do użytku 
powszechnego. Mierzmy wysoko – na wzięcie 
wciąż czekają środki z programu SESAR, który 
notabene zachęca przemysł i producentów do 
współpracy z uczelniami i ośrodkami naukowo-
-badawczymi. Na razie z puli 40 milionów euro 
do Polski trafiło niewiele, a przecież w perspek-
tywie do 2035 r. szacuje się, że wydatki sięgną 
nawet 18-28 miliardów euro…   

Motto

 Moim zdaniem certyfikacja jest 
potrzebna, choć poziom restrykcyjności 
przepisów (model certyfikacji) powinien 
być zróżnicowany i uwzględniać poziom 
ryzyka generowany przez UAV o różnych 
właściwościach.  
Dzisiaj zróżnicowanie takie można by 
oprzeć o kryterium masy, trzymając się 
zasady, że im dron masywniejszy, tym 
większe stwarza ryzyko, za czym idą 
bardziej restrykcyjne przepisy. 

Maciej Zych, praktyka prawa lotniczego 
Kancelarii Prawnej Wardyński i Wspólnicy

Niezawodność dronów oczami 
użytkowników 
• 5 kretów w 3 miesiące- 

operator BSP

• każdy dron i tak spadnie 
to tylko kwestia czasu – 
dostawca części

• Jak tracę kontrolę nad 
dronem to wyłączam 
radyjko (fail safe) lub 
reset kontrolera w locie na 
przełączniku – operator

Przypisy

1  Propozycja opracowania wspólnych zasad dotyczących wykonywania operacji z użyciem dronów w Europie, EASA, 2015, s. 3..
2  https://uokik.gov.pl/znak_ce.php
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Dobrze wyszkolony lotnik wie, że informacji 
o przepisach i zasadach poruszania się w prze-
strzeni powietrznej należy szukać w Zbiorze 
Informacji Lotniczych (ang. Aeronautical Infor-
mation Publication, AIP), w AIP Suplementach, 
w NOTAM (wydawana na żądanie zwięzła de-
pesza telekomunikacyjna kierownictwa lotów) 
i w Planie Użytkowania Przestrzeni Powietrznej 
(ang. Airspace Use Plan, AUP), ilustrujących zaję-
tość przestrzeni powietrznej na dany i przyszły 
dzień, oraz kilku rozporządzeniach i aneksach 
Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cy-
wilnego (ang. International Civil Aviation Organi-
zation, ICAO).

Do tego, powinien znać kilkanaście podstawo-
wych zasad obowiązujących w lotnictwie, takich 
jak stosowane jednostki, odpowiedzialności, za-
sady posługiwania się czasem, reguły stosowane 
w 16 typach przestrzeni powietrznych, metody 
podawania wysokości i wiele innych.

A co się dzieje w przypadku, operatorów bez-
załogowców, dla których awiacja jest jedynie 
narzędziem? „Celem, organizacji społecznych, nad-
zorów państwowych, powinna stać się przystępna 
i bezpłatna edukacja wszystkich operatorów bezza-
łogowych statków powietrznych. Mamy tu do czy-
nienia z osobą, której celem samym w sobie nie jest 
lotnictwo, ale realizacja usług biznesowych, często 
zaś sama frajda z (taniego) polatania” – mówi Paweł 
Korzec, prezes zarządu spółki DroneRadar/dlapi-
lota.pl.

Nauka czytania dokumentacji lotniczej nie 
jest intuicyjna i wymaga wiedzy i doświadczenia. 
A należy bezwzględnie pamiętać, że zgodnie z li-
terą prawa, naruszenie przestrzeni powietrznej, 
jest przestępstwem.

Mimo to Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 
zmaga się z problemem odbierania słabej jakości 

SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI 

 
Prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro

BEZPIECZEŃSTWO  
W CENIE 
Dron sam w sobie nie stwarza zagrożenia. Dopiero w połączeniu 
z nieodpowiedzialnym albo niedoinformowanym operatorem, lub 
takim o niecnych zamiarach, może stać się dużym zagrożeniem 
zarówno w powietrzu jak i na ziemi. W sukurs przychodzi aplikacja 
Droneradar. 

Bez dodatkowych kosztów  
Platforma DroneRadar spełnia przesłanki 
Deklaracji Ryskiej z dnia 6 marca 2015 oraz 
w komunikacie KE COM (2014) 207 dotyczących 
bezzałogowych statków powietrznych, 
a w szczególności natychmiastowego 
opracowania zasad wykonywania operacji 
RPAS jak i zasady proporcjonalności 
restrykcji w zależności od zachodzącego 
ryzyka. Użytkowanie DroneRadar nie 

wymaga absolutnie żadnych modyfikacji ani 
doposażania w wyspecjalizowane urządzenia 
obecnie eksploatowanych bezzałogowych 
statków powietrznych a także nie naraża 
operatorów amatorskich operacji BPS na 
żadne dodatkowe koszty. Jedynym kryterium 
jej użytkowania jest posiadanie powszechnie 
dostępnego telefonu komórkowego 
z systemem iOS lub Android.
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zgłoszeń o miejscach gdzie wykonuje się loty 
UAV (np. Kozia Wólka, między blokami lub np. Będę 
latał w okolicy zalewu Zegrzyńskiego), często nie 
mających wpływu na bezpieczeństwo lotnicze.

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, 
że tacy użytkownicy jak Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe (LPR) nie posiadają narzędzi do in-
formowania innych użytkowników przestrzeni, 
gdzie będą wykonywać operacje ratujące życie 
(loty HEMS, z pierwszeństwem).

„Mając to wszystko na uwadze, w gronie do-
świadczonych pilotów załogowych statków po-
wietrznych i operatorów dronów, zajmujących się 
sprawami bezpieczeństwa lotniczego od 2002 roku, 
opracowaliśmy mobilną aplikację DroneRadar” – 
mówi Paweł Korzec. To interaktywny, kontek-
stowy zbiór informacji agregujący informacje 
lotnicze w sposób przystępny dla laików. „Bez-
pieczeństwo nie może być kosztem dla operatora 
bezzałogowca” – dodaje.

Trzy kolory
Od grudnia 2015 r. wszyscy operatorzy bezza-
łogowych statków powietrznych w Polsce za 
pomocą DroneRadar otrzymują odpowiedź na 
pytanie, gdzie można latać. Aplikacja odciąża 
operatorów od czytania publikacji lotniczych 
(AUP, AIP, NOTAM). DroneRadar dostępny jest na 
smartfony z systemem iOS i Android.
Po przybyciu na miejsce lotu, operator włącza 
aplikację. Na ekranie pojawia się zielone, żółte 
lub czerwone światło. Zielone – można latać, 
czerwone – nie można, żółte – istnieją ogranicze-
nia (aplikacja poda instrukcję jak uzyskać zgodę 
na lot).

Kolor w aplikacji zależy od miejsca i czasu, 
w którym znajdujemy się z telefonem. Lokali-
zacja geograficzna w trybie online zostaje skon-
frontowana z setkami przestrzeni powietrznych 
oraz depesz lotniczych, porównana z deklaro-
waną wysokością lotu oraz aktualnymi przepi-
sami. „Aplikacja jako jedyna na świecie, uwzględnia 
wszystkie przestrzenie powietrzne, zarówno te stałe 
(np.: CTR, TMA, R, P) jak i elastyczne (np.: ATZ, TSA, 
TRA, TRA, MATZ, D), których aktywność jest zmien-
na w czasie zgodnie z listą zamówień” – zachwala 
Paweł Korzec.

Rozpoczynając loty w wybranym miejscu 
warto się zarejestrować (ang. Check-In), czyli 
wysłać do systemu swoją lokalizację. W ten spo-
sób o aktywności bezzałogowców dowiedzą się 

inni operatorzy, który zamierzają latać w pro-
mieniu 10 km od nas.

Twórcy aplikacji DroneRadar zapewnili odpo-
wiednim służbom dostęp do danych kontakto-
wych. Zdaniem Pawła Korca nie należy się tego 
obawiać. Nikt nikogo nie ukaże za zarejestrowa-
nie lotu. Chodzi o to, aby kontrolerzy wieżowi, 
służby informacji powietrznej FIS w Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) mieli dostęp 
do danych kontaktowych i w razie czego mogli 
się skontaktować z operatorem.

Platforma DroneRadar jest podstawą do 
systemu SMS (Safety Management System). To 
zarazem dobra praktyka „Just culture”, w której 
operatorzy bezzałogowców nie są karani za swo-
je działania, zaniechania lub decyzje. Bywa, że 
są po prostu współmierne z ich doświadczeniem 
i wyszkoleniem.

Użytkownicy
O skali zjawiska lotów bezzałogowcami, niech 
świadczy fakt, że, w ciągu miesiąca wykonywa-
nych jest około 45 000 sprawdzeń przestrzeni. 
Aplikacja mobilna DroneRadar została w Polsce 
pobrana ponad 20 tys. razy. W pogodne wrze-
śniowe dni, rejestrowanych było blisko 100 ope-
racji dziennie.

Twórcy aplikacji są przeświadczeni, że to 
zaledwie procent wszystkich operacji dronami, 
których liczba rośnie lawinowo z każda gwiazd-
ką i komunią. A ile istnień ludzkich, uratowała ta 
aplikacja? Nie wiadomo, ale na szczęście w Polce 
nikt jeszcze nikomu nie zrobił krzywdy w ruchu 
lotniczym. I niech tak zostanie.   

DroneRadar w sieci ANSP (Air Navigation Service Provider) 

Od września 2016 r. PAŻP rozpoczęła 
testy zintegrowanej aplikacji DroneRadar 
w środowisku Pandora, agregującej informację 
dla służb ruchu lotniczego. Testy wypadają 
obiecująco. Jest duża szansa na wprowadzenie 
aplikacji do użytku w 2017 roku.
Jakość, łatwość obsługi oraz wymierne 

korzyści dla bezpieczeństwa ruchu 
lotniczego zostały dostrzeżone również przez 
Szefostwo Służb Ruchu Lotniczego Wojska 
Polskiego, które to aplikację DroneRadar 
włączyło w proces uzyskania zgody na loty 
w przestrzeniach wojskowych (ciągle jeszcze 
testowo).

Projekt DroneRadar zdobył oficjalne  
poparcie następujących instytucji:

·	 Urząd Lotnictwa Cywilnego
·	 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
·	 Szefostwo Służb Ruchu Lotniczego
·	 Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
·	 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
·	 Zespół lokalizacji zagrożeń w lotnictwie cywilnym: 

Latajmybezpiecznie.org

Bezpłatna, podstawowa wersja aplikacji ilustruje moż-
liwość latania w miejscu gdzie znajduje się operator. 
Możliwość sprawdzenia przestrzeni w dowolnym 
miejscu, jest dostępna w wersji Premium, której koszt 
wynosi około 12 zł. 
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POŻYTECZNE 
NARZĘDZIE 
Potencjalna użyteczność urządzeń, których swobodnym lotem 
w przestrzeni da się dokładnie sterować, wyposażonych w sensory 
zastępujące ludzkie zmysły lub narzędzia wykonujące złożone 
czynności, jest dosyć oczywista. Ale jak takie możliwości 
technologiczne przekuć w dochodowy biznes? 

fot. Roborotor
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Podstawowe atrybuty określające rozwój 
obecnie konstruowanych dronów to: 
1. uzyskanie przez użytkownika „latającej” 
perspektywy, poszerzającej możliwości gro-
madzenia i przetwarzania informacji,  
2. szeroki zakres zdolności kinetycznych oraz 
3. możliwość daleko idącej automatyzacji, aż 
po pełną autonomię niektórych procesów. 
W każdej z tych dziedzin są jeszcze istotne 
techniczne bariery, ale technologia pozwala 
już, by te cechy elastycznie parametryzować 
w zależności od przeznaczenia drona (oczy-
wiście kwestia autonomii jest na razie raczej 
przyszłościowa). Możliwość dostosowania 
właściwości i parametrów do konkretnych 
potrzeb może wpłynąć na wiele sektorów 
gospodarki. Podobnie jak z innymi nowymi 
technologiami, pojawią się zapewne też nowe 
sposoby na biznes, których katalizatorem sta-
ną się technologie dronowe.

Lotność biznesu 
Sytuacja jest na tyle nowa, że opisu gospo-
darczego znaczenia zjawiska nie dopracowa-
liśmy się jeszcze nawet dobrego wspólnego 
określenia, takiego jak np. słowo mobilność 
w odniesieniu do społecznego i gospodarczego 
znaczenia mobilnych technologii cyfrowych.

Drony będą wypełniać dosyć obszerną lukę 
zastosowań zbyt precyzyjnych lub nieopła-
calnych dla lotnictwa, limitowanego roz-
miarami niezbędnymi do unoszenia załogi. 
Wyjściową bazę prawną dla lotów dronami 
stanowi prawo lotnicze. Potencjał zastosowań 
wykracza już jednak daleko poza domenę lot-
nictwa. Uzasadnione wydaje się pytanie, czy 
mniejsze drony są jeszcze lotnictwem, jeżeli 
nie konkurowałyby z lotnictwem o prze-
strzeń powietrzną? Z punktu widzenia wielu 
profesjonalnych użytkowników, nie służą 
w pierwszym rzędzie do latania, ale do zbie-
rania informacji, filmowania, dostarczania 
przedmiotów lub monitorowania stanu in-
frastruktury. Co więcej, dla zarządzających 
są jednym z elementów złożonych systemów, 
które w łańcuchu wartości przedsiębiorstw 
mają redukować koszty. 

Być może w przyszłości pewna ich katego-
ria może funkcjonować w oparciu o system 
regulacyjny odrębny od prawa lotniczego. Nie 
oznacza to wyłączenia mechanizmów zabez-
pieczających bezpieczeństwo, nadzorowanych 
przez administrację kontroli ruchu powietrz-

nego (PAŻP), ale może jej rolę zredukować.  
Dlatego zanim uda się doprowadzić do bar-

dziej zrozumiałego poza środowiskami sekto-
ra lotniczego skategoryzowania i uprządko-
wania zasad używania tych nowych rodzajów 
statków powietrznych i uregulowania wszel-
kich domniemanych czynników ryzyka, bez-
pieczeństwa, prywatności, odpowiedzialno-
ści, warto się zastanawiać nad znaczeniem 
zastosowania dronów w różnych dziedzinach. 

Historia techniki uczy nas, że w przypadku 
przełomowych technologii, do których najróż-
niejsze konstrukcje dronów się niewątpliwie 
zaliczają, trudno jest prognozować ich przy-
szłe znaczenie. Biorąc pod uwagę pierwotne 
wyobrażenia pionierów nowych technologii 
z reguły bywamy zaskakiwani pomysłami ko-
lejnych generacji użytkowników i dostawców 
systemów. Musimy się przy tym liczyć z ku-
mulowaniem wpływu kilku innych przełomo-
wych technologii, które z pewnością wyko-
rzystają przyszli konstruktorzy i integratorzy 
systemów wykorzystujących drony. Już dzisiaj 
wiemy, że użyteczność tego nowego narzędzia 
zmienia bezpowrotnie niektóre branże. 

Uwolnione oko kamery 
Spojrzenie od góry na świat znany nam prze-
ważnie tylko z poziomu własnych oczu ciągle 
zachwyca odmiennymi wrażeniami este-
tycznymi. Chociaż technika zdjęć z użyciem 
dronów, bywa też ostatnio nadużywaną formą 
ekspresji. Szczególnie jeżeli brak jej arty-
stycznego namysłu. W wielu sytuacjach jed-
nak i tak ze względów praktycznych szukamy 
dla fotografii podwyższenia, by poszerzyć 
pole widzenia. Niezbędnym sprzętem do-
świadczonego fotografa weselnika była prze-
cież od dawna przenośna drabina, z pomocą 
której łatwiej ogarnąć tłum gości. Codzien-
nością planów filmowych są też różnego typu 
ruchome podnośniki, krany, dźwigi. W kinie 
akcji często wykorzystywano śmigłowce, ale 
dopiero drony dokonały prawdziwego przeło-
mu w technice filmowania. 

Zwykle w tym kontekście wspomina się 
rajd motocyklowy Jamesa Bonda w filmie 
„Skayfall” z 2012 roku, jako pionierski w po-
dejściu do użycia dronów. Udało się bowiem 
filmować w zaułkach i na dachach Stambułu, 
zapewniając bardzo szybki montaż, niewielką 
wysokość i zdjęcia z wielu różnych stron. Tra-
dycyjnymi środkami uzyskanie takiego efek-

PIOTR RUTKOWSKI

  
Wiceprezes Instytutu Mikromakro,   
doradca ds. nowych technologii w kancelarii 
Wardyński i Wspólnicy 



79

ZASTOSOWANIA

tu byłoby niemożliwe, a na pewno zaporowo 
kosztowne, nawet dla tak wysokobudżetowe-
go kina. Drony uwolniły pokłady kreatyw-
ności operatorów filmowych. W porównaniu 
z załogowymi śmigłowcami ich wykorzysta-
nie jest przy tym tanie i bezpieczne. 

Z punktu widzenia techniki filmowania, 
najlepiej wykorzystać dynamikę tego rodzaju 
zdjęć na wysokości 15-10 metrów lub niżej. 
Widz bowiem w ogóle nie musi sobie zdawać 
sprawy, że użyto urządzenia latającego. Zdal-
nie sterowana kamera uwolniona w trzech 
wymiarach przestrzeni pozwala filmować 
z dowolnej perspektywy i pod dowolnym ką-
tem.

Rzecz nie tylko w elastycznej dynamice 
montażu filmowego, która jest typowym 
wymogiem kina akcji. Można po prostu robić 
zdjęcia, których wcześniej nie dało się fizycz-
nie zrobić. 

W telewizji z bliska możemy zobaczyć zma-
gania sportowców. Po olimpiadzie w Soczi 
trudno już sobie wyobrazić planowanie trans-
misji telewizyjnej dużej imprezy sportowej bez 
dronów. Drony weszły też do wyposażenia ekip 
reporterskich i korespondentów wojennych. 
Reporter może sięgnąć okiem kamery w miej-
sce dla operatora niebezpieczne. W mediach in-
formacyjnych, chodzi też o sytuacje rutynowe 
i codzienne, kiedy ważna jest szybkość reago-
wania, konieczność improwizowania planów 
dla ciekawych zdjęć dokumentalnych. 

Pańskie oko konia tuczy
Precyzyjne rolnictwo, o którym pisze Ma-
riusz Naumienko w dalszej części raportu, to 
przykład jednego z najszybciej rosnących na 
świecie rynków dla praktycznych zastosowań 
dronów. Wzrost na razie nieco hamuje  ko-
nieczność sprostania wymaganiom, pozwa-
lającym uzyskać uprawnienia oraz system 
pozwoleń na loty, pod rządami prawa lotnicze-
go. Biorąc jednak pod uwagę warunki użytko-
wania dronów w rolnictwie, zapewne za jakiś 
czas powinno to być nie bardziej skompliko-
wane niż zrobienie prawa jazdy na ciągnik. 
W środowiskach producentów rolnych, rozu-
miejących i akceptujących potrzebę innowacji 
w rolnictwie, już się uważa, że drony różnych 
zastosowań i kategorii wkrótce wejdą do stan-
dardowego wyposażenie gospodarstw. Wła-
ściciele mniejszych gospodarstw skorzystają 
z dostawców usług, którzy będą też oferować 
przetwarzanie danych pozyskanych z powie-
trza.

Urządzenia latające wyposażone w podob-
ne sensory używa się do oceny stanu upraw 
leśnych,  zbiorników wodnych, w hodowli 
zwierząt, w badaniach na rzecz ochrony śro-
dowiska, w rybołówstwie. We wszystkich 
sektorach, gdzie występuje udowodniona 
zależność pomiędzy skutecznością monitoro-
wania rozległych zasobów, a wartością sprze-
daży wyprodukowanych towarów drony będą 
stosowane. 

Park 
Mużakowski  
na pograniczu  
woj. lubuskiego  
i Saksonii 
fot. Roborotor
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Określenie „precyzyjne” należy też rozu-
mieć dosłownie. Nie chodzi bowiem wyłącznie 
o teledetekcyjne przeloty, które określą po-
trzebę użycia w trakcie sezonu w określonych 
miejscach dodatkowych nawozów, uzupełnienia 
wody, dokonania oprysków. W przypadku nie-
których cennych upraw, takich jak np. wino-
rośle lub sady, małe drony mogą  prewencyjnie 
doglądać części pojedynczych roślin, owoce. 
Ma to głębszy sens, kiedy drony inspekcyjne są 
uzbrojone w systemy sztucznej inteligencji, in-
formacje przez nie przesyłane są automatycznie 
przetwarzane, a program przelotów jest auto-
matycznie optymalizowany.  

Również opryski z użyciem dronów pokazują 
przewagę w porównaniu ze zwykłymi maszy-
nami naziemnymi, poruszającymi się po polu 
zwykle z prędkością ok.10km/h, podczas gdy np. 
prędkość opryskowa takiego wykorzystywane-
go już w rolnictwie drona jak Yamaha RMAX to 
30 do 40km/h.

W służbie infrastruktury
Inspekcja stanu infrastruktury należy do tere-
nowych zadań służb utrzymaniowych między 
innymi w transporcie, energetyce, telekomuni-
kacji, instalacjach przemysłowych. Niektórych 
rzeczy nie da się sprawdzić w sposób zdalny. Co 
jakiś czas trzeba wysłać na miejsce ekipę, która 
dokona rutynowego, naocznego przeglądu stanu 
elementów infrastruktury. Niekiedy to bardzo 
uciążliwe, szczególnie jak trzeba wspiąć się na 
wysokie konstrukcje,  maszty, kominy. Ponadto 
niektóre rodzaje obiektów, jak np. linie ener-
getyczne trzeba na czas przeglądu wyłączać. 

Obowiązkowe sprawdzenie stanu technicznego 
wszelkich budowli narażonych na działanie 
czynników atmosferycznych przynajmniej raz 
w roku wynika z ogólnych przepisów prawa 
budowlanego (to art.61 ust.1 lit a ustawy Prawo 
budowlane). 

W przypadku niektórych instalacji tech-
nicznych, operatorzy kierujący się wymogiem 
gwarantowania ciągłości działania muszą 
to robić to częściej w oparciu o własne plany. 
Dochowanie tego rodzaju wymogów nie jest 
proste logistycznie ze względu na liczbę eksplo-
atowanych obiektów, ich oddalenie, a niekiedy 
również problemy z dostępnością i pogodą. Za-
łogowe śmigłowce wykorzystywane niekiedy 
do inspekcji liniowych obiektów, jako platforma 
przenoszenia niewielkich kamer i urządzeń 
pomiarowych są opcją o wiele droższą niż drony 
i bardziej uciążliwą dla środowiska. 

ECS (polska spółka zajmująca się wykonaw-
stwem infrastruktury telekomunikacyjnej) sza-
cuje, że w Polsce jest ok. 23tys masztów i wież 
sieci komórkowych. Z reguły zainstalowano na 
nich po kilka różnych urządzeń i anten. W sie-
ciach energetycznych jest kilkadziesiąt tysięcy 
masztów wysokiego i średniego napięcia. Wy-
budowano w Polsce już prawie tysiąc wysokich 
wież elektrowni wiatrowych. Wysokościowej 
infrastruktury różnych innych kategorii jest 
również bardzo dużo.

Z użyciem niewielkich dronów, wyposażo-
nych choćby tylko w kamerę można obejrzeć 
trudno dostępne obiekty, elementy, których 
nie widać z ziemi, zidentyfikować obluzowane 
uchwyty, brakujące śruby, pęknięte obudowy, 
uszkodzone izolatory, skorodowane powierzch-
nie, naruszone izolacje kabli przyłączających. 
Z punktu widzenia kosztów istotne jest też, 
że dron pozwala stwierdzić, kiedy osobista 
interwencja montera nie jest potrzebna. Wy-
korzystanie dronów do działań kontrolnych 

Zobrazowanie upraw w kompozycji CIR (kolor infrared) 
fot. IWING
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i inspekcyjnych, przemodeluje logistykę przed-
siębiorstw sieciowych, zmniejszy koszty, skraca 
czas. Pozwala planować w miarę potrzeb dzia-
łania inspekcyjne częściej, jeżeli ma to mieć 
wpływ na zmniejszenie awaryjności.

Użycie dronów zmienia też planowanie 
działań w przypadku awarii. Na razie na ogra-
niczoną skalę testuje to np. główny kalifor-
nijski i dostawca prądu i gazu SDG&C za zgodą 
Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA).  Już 
w fazie wstępnej działań naprawczych, którą 
w procedurach kryzysowych, nazywa się osią-
ganiem świadomości sytuacyjnej, zwłaszcza 
w sytuacjach awarii sieciowych o rozległych 
skutkach i w ekstremalnych warunkach pogo-
dowych, użycie dronów powinno oszczędzić 
czas i zmniejszyć koszty. Czas podjęcia i prowa-
dzenia działań naprawczych skraca się radykal-
nie, bo można dokonać szybkich inspekcji wielu 
odległych obiektów.

Rosną domy
Jedną z branż, która przekonuje się stopniowo 
do dronów jest sektor budowlany. Nie można 
tego jeszcze powiedzieć o Polsce, ale amerykań-
skie stowarzyszenie firm budowlanych AGC, 
zrzeszające ponad 1600 członków, promuje od 
niedawna wspólnie z FAA zasady komercyjnego 
wykorzystania dronów w wielu praktycznych 
zastosowaniach na placu budowy.

Poczynając od etapu planowania i projekto-
wania dron z kamerą fotogrametryczną i sto-
sowne oprogramowanie pozwala określić stan 
faktyczny, poprawić jakość oraz zawartość 
informacyjną map. To istotnie zmniejsza koszty 
zmian sporządzenia dokumentacji projektowej 
i skraca harmonogram prac przygotowawczych. 
Również w trakcie budowy nadzór z powietrza 
poprawia system bieżącego planowania, logi-
styki i nadzoru przebiegu prac, składowania 
materiałów.

Część użytecznych zadań wykonywanych 
z pomocą dronów na dachach, instalacjach, wy-
sokich elewacjach, mostach, dźwigarach odpo-
wiada inspekcji, o której była mowa w przypad-
ku infrastruktury. Zresztą kontrole w związku 
z przygotowaniem procesu inwestycyjnego 
i prowadzeniem prac, również można je odno-
sić do przepisów prawa budowlanego. Kontrola 
niektórych prac wysokościowych w zwykłych 
warunkach może wymagać spuszczania na li-
nach trapów lub pracowników na siodełkach. 
Użycie drona redukuje ryzyko prac na wyso-
kości. Można w znacznym stopniu zmniejszyć 
koszty kontroli jakości prac wykończeniowych, 
w tym uszczelnień, trwałości spoin, połączeń 
konstrukcyjnych, obowiązków kontrolnych 
w zakresie wypełniania norm środowiskowych.

W przyszłości przedsiębiorcy budowlani 
chcieliby też korzystać z możliwości, które 
zaoferują większe drony mogące przenosić na-
rzędzia, sprzęt, materiały budowlane. Byłyby 
znacznie bardziej elastyczne w zastosowaniach, 

niż obecnie wykorzystywane żurawie budow-
lane.
Kiedy mowa o branży budowlanej nie sposób 
pominąć znaczenia dronów dla rynku nieru-
chomości, jako narzędzia do wizualizacji ofe-
rowanych domów i ich otoczenia (jeszcze inny 
pokrewny temat – rynek ubezpieczeń omawia 
w dalszej części Łukasz Czerwiński).

Latająca paczka
Dostarczenie paczki dronem to jeden z pierw-
szych pomysłów na ich masowe komercyjne 
wykorzystanie, zaprezentowany przez Amazon 
kilka lat temu, wtedy raczej jako chwyt mar-
ketingowy, niż rzeczywisty plan na biznes. 
Przepisy lotnicze okazały się wystarczająco 
skuteczną barierą by projekt przyhamować. 
Ewentualność dopuszczenia dronów do latania 
w przestrzeni publicznej zrodziła szereg dodat-
kowych pytań np. o odpowiedzialność i unika-
nie ryzyka wypadków. 

Chociaż poruszanie się dronów całkowicie 
autonomicznych w przestrzeni publicznej jest 
nadal prawnie niedopuszczalne, bariery praw-
ne dla małych zdalnie sterowanych urządzeń 
stopniowo kruszeją. Zakłada się nawet, że 
operator mógłby sterować kilkoma w miarę 
„inteligentnymi” dronami równocześnie, o ile 
udałoby się rozluźnić ograniczenia w lotach 
poza zasięgiem wzroku. Prawie wszystkie 
najpoważniejsze firmy kurierskie podjęły rę-
kawicę rzuconą przez Amazon i zaczęły drążyć 
możliwość wdrożenia podobnych projektów na 
własny rachunek, testując z różnym skutkiem 
projekty pilotażowe. W sumie nie wiadomo 
jeszcze co z tego wyniknie dla rzeczywistego 
biznesu, ale rozważania na poziomie studial-
nym są już dosyć ciekawe.

Sensowne wydaje się wykorzystanie dro-
nów w obszarach wiejskich, gdzie tradycyjne 
metody dostarczania przesyłek są najbardziej 
kosztowne i czasochłonne. McKinsey zauważa 
np., że 80% przesyłek nie musi być dostarczo-
nych osobiście przez kuriera. Spora część to też 
niewielkie paczki, które średniej wielkości dron 
transportowy o nośności do 5kg jest w stanie 
przewieść (chociaż akurat ten element stanowi 
wciąż pewien problem techniczny dla dłuższych 
lotów). 

Bodźcem rozwojowym jest szeroko oczekiwa-
na przez klientów usługa „dostawa tego samego 
dnia”, warunek który w warunkach wiejskich 
trudno jest spełnić, a który drony realizowałyby 
o każdej porze doby. Ale najważniejszym i naj-
trudniejsze wyzwanie  jest natury informatycz-
nej. Chodzi o bezpieczne zapanowanie nad dużą 
liczbą przesyłek, dronami w powietrzu, lądowi-
skami i magazynami pośrednimi. 

To kolejny przykład problemu, który dowo-
dzi, że sam dron jest tylko jednym z elemen-
tów systemu, na którym projektuje się duży 
biznes. Sama umiejętność latania to duża sztu-
ka, ale nie wystarczy.   



RYNEK DRONÓW W POLSCE. EDYCJA 2017  

82

PODNIEBNY 
MONITORING 
Współczesne możliwości pozwalają na wprowadzenie nowych metod 
walki z przestępczością oraz innowacyjne sposoby prowadzenia 
działań z zakresu profilaktyki przestępczości i prewencji kryminalnej. 
Należy do nich monitoring mobilny z wykorzystaniem dronów.

Ze względu na brak definicji prawnej moni-
toringu, nie jest jasne, czy monitoring mobilny 
z drona podlegałby takim samym regulacjom, 
jak monitoring stacjonarny. Nadal brakuje 
ustawy regulującej problematykę monitoringu 
wizyjnego w Polsce. 

Przy montowaniu monitoringu stacjonar-
nego, znany jest obszar, jakie będzie podlegał 
rejestracji. Można sprawdzić, czy będzie to 
przestrzeń publiczna i czy nie narusza prze-
strzeni prywatnej. Takiego rozróżnienie nie da 
się wprowadzić do pracy drona, ponieważ z za-
łożenia może przekraczać granice przestrzeni 
publicznej i prywatnej. Stąd też potrzeba ure-
gulowania zastosowania dronów do monito-
ringu, aby wykorzystać szanse i możliwości, 
jakie oferuje to urządzenie, ale jednocześnie 
nie naruszać praw obywatelskich. 

Monitoring stacjonarny jest obecnie obsłu-
giwany przez różne podmioty, np. Policję, Straż 
Miejską, czy także firmy prywatne. Możliwe 
jest potraktowanie działań prowadzonych 
przez drony jako działania z zakresu obserwa-
cji czy nawet kontroli operacyjnej (czynności 
operacyjno-rozpoznawcze prowadzone przez 
właściwe służby, np. Policję), ale są to działania 
właściwe tylko dla uprawnionych służb mun-
durowych. Zagadnienie to wymaga wprowa-
dzenia precyzyjnych i przemyślanych rozwią-

zań prawnych. Brak regulacji w tym zakresie 
może spowodować, że służby mundurowe nie 
będą mogły korzystać z możliwości technolo-
gicznych, które są dostępne i z których korzy-
stają przestępcy. 

Możliwe jest również rozwiązanie pozwa-
lające prowadzić monitoring z dronów w ra-
mach czynności zarówno procesowych, jak 
i operacyjnych. Alternatywnym rozwiązaniem 
jest przekazanie tego rodzaju działań służbom 
miejskim bądź zlecenie ich wyspecjalizowa-
nym podmiotom zewnętrznym, które nie po-
siadają uprawnień do prowadzenia niektórych 
czynności, za to dysponują szerszymi możliwo-
ściami wykorzystania dronów, nie tylko w ra-
mach prewencji i profilaktyki przestępczości. 
Dron mógłby być stosowany również do pro-
wadzenia akcji ratowniczej prowadzonej przez 
Państwową Straż Pożarną, działań pogotowia 
ratunkowego, czy też innych zadań realizo-
wanych przez władze samorządowe. Wtedy 
urządzenia te mogłyby zostać wykorzystane 
do działań dodatkowych i nie powodowało to 
obciążenia dla funkcjonariuszy służb mundu-
rowych.

Praktyczne wykorzystanie dronów 
Zdarza się, że na kamerach stacjonarnych wi-
dać początek zdarzenia kryminalnego, lecz, 
gdy osoby uczestniczące w nim przemiesz-
czają się, nie wiadomo już, co się stało później. 
Niektóre kamery w systemach monitoringu 
stacjonarnego mają oczywiście możliwość 
niewielkich zmian pola objętego zasięgiem oka 
kamery, jednak z drona widać więcej. Sprawny 
operator może prowadzić urządzenie w taki 
sposób, aby jak najwięcej istotnych informacji 
zostało ujętych w zapisie cyfrowym. 
Z drugiej zaś strony, najpoważniejsze ogra-
niczenie drona to czas działania silnika elek-
trycznego. Zazwyczaj bateria wystarczy na 

JOANNA STOJER-POLAŃSKA

Kryminalistyk, wykładowca w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Raciborzu i Uniwersytecie 
SWPS w Katowicach
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niecałą godzinę lotu. Znacznie dłużej popracują 
maszyny z silnikiem spalinowym. 

Innym czynnikiem determinującym pożytki 
z podniebnego monitoringu to jakość obrazu 
z kamery pokładowej. Idealnie, by maszyna 
miała zainstalowane dwie kamery: światła 
widzialnego i pracującą w podczerwieni. Najle-
piej, żeby to była zatem profesjonalna głowica 
optoelektroniczna umożliwiająca swobodną 
obserwację bez konieczności manewrowania 
całym dronem. 

Następnie należy zwrócić uwagę na spo-
sób transmisji obrazu. Czy obraz dochodzi na 
stanowisko dowodzenia wyraźny i niezakłó-
cony? Czy użyta częstotliwość do transmisji 
jest zgodna z przepisami lotniczymi, ponieważ 
bywa, że użytkownicy dronów zwiększają za-
sięg, stosując zamiast częstotliwości 2,4 GHz 
(transmisja cyfrowa) lub 5,8 GHz (transmisja 
analogowa), nadajniki 1,2GHz zastrzeżone dla 
motoszybowców i modeli latających? 

Wreszcie, czy pozyskane obrazy można na 
bieżąco analizować i zestawiać z danymi z in-
nych źródeł np. kamerami naziemnymi? Nie 
sztuka nakręcić film z powietrza, lecz zdobyć 
informacje. Od powyższych czynników zależ-
ny będzie koszt sprzętu. 

Funkcja zwiadowcza
Wbrew pozorom nawet najprostszym dronem 
można spowodować rezygnację z popełnienia 
czynu zabronionego. Człowiek się boi, że jest 
obserwowany. Nadlatujące urządzenie bez ka-

mery (bądź nie prowadzące zapisu cyfrowego) 
może wywołać taki sam skutek, jak urządzenie 
z kamerą. Kluczowe znaczenie będzie miało 
przekonanie, że dron może nagrać przebieg 
zdarzenia, a także fakt, że służby mundurowe 
mogą w czasie rzeczywistym zdarzenie to ob-
serwować i odpowiednio zareagować. 

Dron może być również nośnikiem dla ko-
munikatu werbalnego, np. o tym, że służby 
podejmą konkretne działania wobec danej 
osoby, jeśli nie zastosuje się ona do poleceń lub 
też nie zaniecha naruszania norm prawnych. 
Szczególnie w kontekście działań z zakresu 
prewencji podczas imprez masowych taka 
funkcjonalność mogłaby być użyteczna. Dzia-
łanie prewencyjne dronów na poszczególnych 
ludzi, jak i na grupy, nie zostało dotąd empi-
rycznie sprawdzone. 

Na dronie mogą być zamontowane także 
kamery szczególnego rodzaju, jak np. kamery 
terahercowe, które „są urządzeniami prze-
znaczonymi do skanowania ludzi w obiek-
tach infrastruktury krytycznej, (…) mogą one 
wykryć ukryte pod ubraniem niebezpieczne 
przedmioty, takie jak broń palna, noże, bomby, 
które mogą być użyte przez terrorystów lub 
innych przestępów”1. Taki dron będzie w sta-

  
Węzęł drogowy w Łodzi 
Fot. Roborotor
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nie w szybkim czasie dostarczyć konkretnych 
informacji o potencjalnych zagrożeniach. Bra-
kuje jednak badań eksperymentalnych doty-
czących tego rodzaju zastosowania. Taka ka-
mera mogłaby także funkcjonować w ramach 
monitoringu stacjonarnego, zaś dron byłby 
uruchamiany w przypadku niejednoznacznej 
interpretacji danej sytuacji przez system moni-
toringu stacjonarnego. Mógłby wtedy z bliższej 
odległości sprawdzić konkretnego człowieka 
lub miejsce. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia ży-
wiołem, jak np. ogniem, czy wodą, a także 
innych anomaliami pogodowymi, również ist-
nieje możliwość wysłania w dane miejsce dro-
na i sprawdzenie takiego miejsca z powietrza. 
Można w ten sposób pobrać próbkę z konkret-
nego miejsca, zmierzyć temperaturę, sprawdzić 
poziomu wody, czy też poziom zanieczyszcze-
nia powietrza. Przy działaniach ratowniczych 
prowadzonych przez Straż Pożarną miejsce 
pożaru może być dodatkowo sprawdzone ka-
merą termowizyjną, aby potwierdzić bądź wy-
kluczyć możliwość pojawiania się pożaru. 

Funkcja poszukiwawcza i ratownicza
Akcje ratownicze oraz akcje poszukiwawcze 

prowadzone przez uprawnione służby mun-
durowe, mają najczęściej miejsce poza obsza-
rem miejskim. Poszukiwania często dotyczą 
obszarów leśnych lub wodnych. Tym niemniej 
mogą one również być prowadzone na terenach 
zurbanizowanych. Działania takie będą podjęte 
również w przypadku katastrof budowlanych 
oraz wypadków komunikacyjnych.

Cele poszukiwawcze mogłyby być realizo-
wane przez system monitoringu miejskiego. 
Przykładem zastosowania mogłoby tutaj być 
przeszukiwanie pustostanów i ogródków dział-
kowych podczas mrozów. Dron użyty podczas 
tego rodzaju poszukiwań powinien być wyposa-
żony w kamerę termowizyjną. W każdym mie-
ście istnieją miejsca, w których gromadzą się 
osoby bezdomne. Jeśli zima w danym roku jest 
mroźna i utrzymują się ujemne temperatury, to 
może dojść do  śmierci osób pozostających bez 
dachu nad głową z powodu wychłodzenia orga-
nizmu. Oczywiście nie wszystkie osoby chcą zo-
stać przeniesione do noclegowni, gdzie wymaga 
się od nich trzeźwości. Jednak Policja i Straż 
Miejska przeszukują tereny, na których mogą 
przebywać osoby zagrożone śmiercią. Działania 
takie mogłyby być wspierane przez monitoring 
przy użyciu drona, także z zastosowaniem ka-
mery termowizyjnej i noktowizyjnej. 

W miejscach publicznych, w których 
zaobserwowane zostanie zagrożenie i potrzeba 
udzielenia pierwszej pomocy, dron także 
może być nośnikiem dla określonego sprzętu, 
takiego jak np. defibrylator bądź głośnik do 
przekazania określonych informacji. 

Chmura punktów z lotniczego skaningu laserowego  
linii elektroenergetycznej.  
Fot. WB Electronics
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Przy użyciu drona można prowadzić takie 
poszukiwania konkretnej osoby, np. jeśli mamy 
informację o dziecku zagubionym w pobliżu 
galerii handlowej, można dany obszar spraw-
dzić z powietrza. Także działania pościgowe 
za sprawcą przestępstwa mogą być wspierane 
przy wykorzystaniu bezzałogowego statku 
powietrznego. Informacje z drona mogłyby być 
wykorzystane do sprawdzenia trasy ucieczki. 

Funkcja prewencyjna, obserwacyjna 
i dowodowa 
Mobilny monitoring może być prowadzony 
na ulicach miasta i może realizować podobne 
cele, jak monitoring stacjonarny. W przypad-
ku zaobserwowania jakiegoś interesującego 
zdarzenia, które wymaga interwencji służb 
mundurowych, operator mógłby przejąć ste-
rowanie dronem w taki sposób, żeby obraz 
zdarzenia był wykorzystany do sprawnego 
przeprowadzenia interwencji bądź też doku-
mentacji samego zdarzenia. 

Dla Policji istotna będzie możliwość filmo-
wania dokładnie tego fragmentu przestrzeni, 
który jest istotny z punktu widzenia postępo-
wania karnego, jak chociażby wykonanie zdję-

cia dobrej jakości, tak aby można było rozpoznać 
twarz sprawcy, następnie przygotować taki 
„portret pamięciowy” i wykorzystać do celów 
wykrywczych, a także dowodowych, o ile osoba 
zostanie rozpoznana. 

Może w takiej sytuacji powstać problem, 
kiedy funkcjonariusze powinni już działać, 
a kiedy tylko obserwować zdarzenie. Przy-
gotowanie do popełnienia przestępstwa co 
do zasady jest niekaralne (wyjątki określają 
przepisy karne). Przejście pomiędzy przygo-
towaniem a usiłowaniem może być bardzo 
płynne. Podobnie wygląda sytuacja rozróż-
nienia usiłowania od dokonania. A przecież 
Policja powinna także zapobiec popełnieniu 
przestępstwa. Tylko że w ten sposób nie moż-
na postawić sprawcy żadnego zarzutu. Można 
wyobrazić sobie sytuację, kiedy kamera na 
dronie rejestruje działania człowieka przy 
samochodzie wyglądające na działania prze-
stępcze. Szybkie zakończenie interwencji 
może spowodować, że ktoś zamiast zarzutu 
kradzieży samochodu otrzyma zarzut usiło-
wania zniszczenia mienia. Zdarzenie może 
także zostać zakończone na etapie przygoto-
waniu do kradzieży.    

Przypisy

1 M. Szustakowski, K. Kopczyński, J. Młuński, N. Pałka, Wybrane technologie zapobiegania i dokumentowania prze-
stępczości, [w:] Przestępczość w XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne, red. E.W. 
Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 815. 
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MIĘDZY NIEBEM 
A ZIEMIĄ  
Gdy przystępujemy do pomiarów Ziemi, mamy do wyboru metody 
naziemne, satelitarne oraz lotnicze, w tym drony.  
Co wybrać w różnych przypadkach? 

Metody pomiarowe stosowane do zbierania 
informacji o terenie zasadniczo możemy po-

dzielić na techniki pomiaru bezpośredniego 
(konieczność „fizycznej obecności” instrumentu 
na miejscu pomiaru) oraz techniki teledetekcyj-
ne (zdjęcia, dane z sensorów laserowych czy też 
hiperspektralnych, które wymagają dalszej in-
terpretacji). W drugiej kategorii można wydzie-
lić podgrupy – w zależności od pułapu, z którego 
prowadzimy rozpoznanie (naziemne, lotnicze 
niskiego i wysokiego pułapu, satelitarne). Na 
ostateczny wybór metody, w kontekście celu 
pomiarów, mają wpływ czynniki ekonomiczne 
(koszt oraz wydajność metody) oraz techniczne 
(dokładność i szczegółowość pomiaru).

Z jednej strony stykamy się mnogością pa-
rametrów, które należy brać pod uwagę na 
etapie doboru techniki pomiarowej, z drugiej 
zaś mamy do czynienia z intensywnym rozwo-
jem technologicznym, a tym samym z ciągłymi 
zmianami w zakresie dostępnych metod oraz 
ich charakterystyk. Rodzi to potrzebę stworze-
nia syntetycznego opisu i klasyfikacji dostęp-
nych narzędzi pomiarowych, która uwzględnia-
łaby nowe zjawiska.

Pomiary naziemne – tachimetryczne  
lub GNSS 
Metoda bardzo popularna i tania. Doskonale 
sprawdza się w sytuacji, gdy potrzebna jest 
schematyczna informacja o punktach w terenie 

z wysoką dokładnością, w tym przy użyciu po-
miarów satelitarnych (ang. Global Navigation 
Satellite System, GNSS). Niestety, koszt i czaso-
chłonność gwałtownie rosną, wraz z rosnącą 
liczbą mierzonych szczegółów terenowych.

Pomiary naziemne – skaning laserowy 
Od pewnego czasu obserwuje się wzrost popu-
larności skaningu naziemnego. Zastępuje po-
miary tachimetryczne w miejscach, gdzie wy-
magana jest bardzo wysoka szczegółowość przy 
zachowaniu dokładności pomiaru. Ograniczenie 
stanowi kilkukrotnie wyższy koszt systemu 
w stosunku do rozwiązań opartych o tachime-
trię/pomiary GNSS. 

Pomiary z pułapu – BSL (bezzałogowe 
systemy lotnicze) 
Mogą przenosić różnego rodzaju sensory, 
chociaż najbardziej powszechnym jest zwy-
kły aparat lub kamera. Same bezzałogowce 
dzielą się na kilka kategorii, ale z praktycz-
nego punktu widzenia najistotniejsze są 
płatowce oraz wielowirnikowce. Ich cechy 
wspólne to niski koszt budowy i eksploatacji 
systemu oraz bardzo wysoka elastyczność. 
Czas wymagany do przygotowania operacji 
lotniczej z wykorzystaniem BSL jest bardzo 
krótki – szczególnie w przypadku rozwiązań 
„plecakowych” charakterystycznych dla 
kopterów. 

Kolejną istotną zaletą jest mała zależność od 
warunków pogodowych. Jedyne ograniczenia 
stanowią opady atmosferyczne oraz wysokość 
podstawy chmur (determinuje ona maksymal-
ną wysokość lotu). Tym samym BSL pozwalają 
na pozyskanie danych w warunkach, w któ-
rych byłoby to niemożliwe z użyciem samolo-
tów załogowych lub systemów satelitarnych.

Płatowce pozwalają na zebranie danych 
z obszaru 10 do 20 km2 dziennie. W przypadku 
lotów poza zasięgiem wzroku (BVLOS) wartości 
te mogą być znacznie większe. Ograniczenia 
to minimalna prędkość i wysokość lotu oraz 

JACEK JÓŹWIAK

Zajmuje się systemami informacji przestrzennej 
(GIS). Jest doktorantem Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na 
Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska
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konieczność zlokalizowania odpowiedniego 
miejsca startu i lądowania. 

W przypadków wielowirnikowców pu-
łap operacyjny może zostać ściśle powiązany 
z ukształtowaniem terenu, zaś lądowisko może 
stanowić nawet niewielka polana w lesie. Nie-
stety odbywa się to kosztem wydajności, która 
kształtuje się na poziomie 2 do 4 km2 dziennie.

Pomiary z pułapu – klasyczne systemy 
lotnicze 
Samoloty, jako nośniki sensorów są bardzo 
uniwersalne. Pozwalają na zamontowanie ka-
mer fotogrametrycznych, specjalistycznych 
skanerów hiperspektralnych czy też skanerów 
laserowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by 
były one instalowane równolegle i dokonywały 
rejestracji jednoczesnej. Samoloty charakte-
ryzują się bardzo dobrą wydajnością pozy-
skiwania danych (znacznie powyżej 100 km2 
dziennie). 

Niestety, wykorzystanie rozwiązania tego 
typu dla małych obszarów staje się nieefektyw-
ne ekonomicznie, ze względu na koszt samego 
startu i dolotu. Inne ograniczenia to zmienne 
warunki pogodowe (wysokość podstawy chmur 
w szczególności), maksymalna rozdzielczość zo-
brazowań (związana z minimalną dopuszczalną 
wysokością lotu) oraz „czas reakcji” – operacje 

lotnicze muszą być planowane ze stosownym 
wyprzedzeniem.
Pomiary z pułapu – systemy satelitarne 
Stanowią najwydajniejsze źródło danych w po-
wyższym zestawieniu – pojedyncza scena 
satelitarna może obejmować kilkaset kilome-
trów kwadratowych terenu. Jednocześnie są 
najbardziej wrażliwe na warunki pogodowe 
– wymagają w pełni bezchmurnego nieba w mo-
mencie przelotu satelity nad obszarem zainte-
resowania, co sprawia, że możliwość uzyskania 
aktualnego obrazu terenu jest bardzo nieprze-
widywalna. Z drugiej strony rewizyta (ponowny 
przelot nad obszarem) odbywa się zawsze o tej 
samej porze, dzięki czemu informacje są bardzo 
spójne.

Różnica rozdzielczości pomiędzy zobrazo-
waniami satelitarnymi a lotniczymi stale się 
zmniejsza, co w przyszłości zmarginalizuje 
znaczenie tych drugich jako źródła danych do 
generowania ortofotomap.    

Od góry: Zdjęcie z samolotu o rozdzielczości  25 cm 
Zdjęcie z satelity o rozdzielczości  50 cm 
Zdjęcie z satelity o rozdzielczości  100 cm 
fot. IWING
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By lepiej zilustrować przydatność poszcze-
gólnych rozwiązań w konkretnych sytuacjach 
prześledźmy kilka przykładów. 

1
Mała działka przygotowana pod zabudowę. Po-
trzebna jest informacja o szczegółach terenowych 
na potrzeby wykonania projektu. 
W takiej sytuacji najlepiej ograniczyć się do 
pomiarów bezpośrednich w terenie, ponieważ 
inne metody nie dostarczą danych istotnych dla 
projektanta. 

Zaletą pomiaru bezpośredniego jest niski 
koszt przy jednoczesnym braku wad. 

2
Kontrola instalacji przemysłowej pod kątem moż-
liwych awarii poprzez sprawdzenie geometrii 
obiektów.
W tej sytuacji pod uwagę możemy brać pomiary 

tachimetryczne oraz skaning laserowy. Pierw-
szy z nich dostarczy tanie i proste w analizie 

dane, ale o mocno ograniczonej szczegółowości. 
Druga z metod jest wprawdzie droższa, lecz po-
zwala na uzyskanie dużo lepszego oglądu sy-
tuacji, dzięki czemu wykrywalne stają się dużo 
bardziej subtelne nieprawidłowości.

3
Aktualna ortofotomapa obszaru inwestycji bu-
dowlanej na potrzeby kontroli postępu i jakości 
prac. 
W powyższym przypadku sprawdzi się wie-
lowirnikowiec. Dostarczone dane będą tanie, 
o bardzo wysokiej rozdzielczości oraz pozyska-
ne w ściśle określonym momencie, dzięki czemu 
stanowią doskonałą dokumentację.

4
Inwentaryzacja przyrodnicza siedliska natural-
nego. 
W pracach tego typu aktualna ortofotomapa 
sprawdzi się nie tylko jako dokumentacja sta-
nu „na dzień”, ale sama w sobie stanowi bar-
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1) – rozumiana jest jako rozdzielczość obrazu lub ilość obiektów, które zostają pomierzone
2) – koszt rozpoczęcia pomiaru jest kosztem stałym niezależnym od wielkości obszaru badanego
3) – opisuje jak trudne jest przetwarzanie i wykorzystanie uzyskanych danych
4) – uwzględnia kamery fotogrametryczne/skanery laserowe
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dzo dobry materiał do pracy dla specjalistów 
z różnych dziedzin. W celu pozyskania danych 
źródłowych sprawdzi się system bezzałogowy – 
płatowiec. Pozwoli on na zebranie zdjęć z nawet 
względnie dużego obszaru i terenów przyle-
głych z bardzo dobrą rozdzielczością. Jednocze-
śnie niskim kosztem otrzymujemy spójne dane 
i minimalizujemy ryzyko przeoczenia istotnych 
szczegółów lub zjawisk.

5
Dane dotyczące ukształtowania i pokrycia terenu 
dla dużej zlewni rzecznej na potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej.
W zadaniach tego rodzaju najlepiej sprawdzą 
się samoloty wyposażone w kamerę fotogra-
metryczną oraz skaner laserowy. Rozwiązanie 
takie pozwoli na uzyskanie modelu wysokościo-
wego o odpowiedniej dokładności z jednoczesną 
informacją na temat pokrycia terenu. 

Możliwe jest również wykorzystanie apara-
tów bezzałogowych dla realizacji założonego 
celu, jednak dla obszarów, których rozmiar 
przekracza 40 - 50 km2 okazują się one nieefek-
tywne ekonomicznie oraz wydajnościowo. 

Z kolei dane satelitarne mogą stanowić źró-
dło informacji odnośnie pokrycia terenu, ale 
nie danych wysokościowych o wymaganej 
dokładności.

6
Informacja o zasięgu i natężeniu suszy. 
W celu pozyskania danych dla realizacji zada-
nia tego typu możemy rozpatrywać samoloty 
załogowe oraz satelity. Przewagą pierwszego 
rozwiązania jest możliwość wykonania nalo-
tu nad określonym terenem w dogodnie wy-
branym terminie, jednak drugie rozwiązanie 
posiada inne, bardzo istotne zalety. Mianowi-
cie pozwala na otrzymanie zobrazowań znad 
dużo większego obszaru w czasie jednego 
przelotu. Ponadto mamy dostęp do danych 
archiwalnych, dzięki czemu możliwe jest 
prześledzenie zachodzących zmian. I wresz-
cie ostatnia, chociaż nie mniej ważna kwe-
stia – cena danych satelitarnych dla obszaru 
województwa (czy choćby powiatu) będzie 
niższa, niż danych lotniczych.   
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W POSZUKIWANIU 
ZMIAN  
Systemy bezzałogowe świetnie się sprawdzają jako narzędzie do 
inspekcji sieci elektroenergetycznych, turbin wiatrowych czy też 
sieci gazowych. Dostarczają tak samo dobre dane jak załogowe 
statki powietrzne. Należy jednak opracować elastyczne zasady 
wykorzystania przestrzeni powietrznej.

Możliwości systemów bezzałogowych (zgod-
nie z Prawem Lotniczym à Bezzałogowe Statki 
Powietrzne, BSP) pozwalają na zastosowanie ich 
do monitoringu sieci elektroenergetycznych oraz 
oględzin elementów infrastruktury krytycznej 
np. turbin wiatrowych lub sieci gazowniczych. 
Testy przeprowadzone w 2016 roku na odcinku 
120 km sieci najwyższego napięcia dowiodły, że 
dane dostarczone z drona mogą być porówny-
walne lub lepsze niż dane dostarczone z załogo-
wych statków powietrznych. Loty wykonywane 
były zarówno samolotami bezzałogowymi jak 
i wielowirnikowcami, dzięki czemu możliwe 
było sprawdzenie wydajności obu kategorii BSP. 

Płatowce czy wielowirnikowce 
Samoloty bezzałogowe okazały się wydajniejszym 
źródłem danych potrzebnych do opracowania 
ortofotomapy oraz chmury punktów. Problemem 
wykorzystania pełni możliwości samolotów 
bezzałogowych jest konieczność wydzielania 
przestrzeni powietrznych na 77 dni przed plano-
wanymi lotami. 

Wielowirnikowce są lepsze w pozyskiwaniu 
szczegółowych informacji podczas inspekcji 
konstrukcji wsporczych. Możliwość zawisu we 
wskazanym miejscu pozwala na wykonanie zdję-
cia dużej rozdzielczości i kontrolę miejsc, które są 
niedostępne z poziomu pieszych obchodów. 

Ograniczenie stanowi czas lotu wielowirni-
kowca, który wynosi około 30 minut. Podczas 
oblotów szczegółowych z wykorzystaniem wie-
lowirnikowca osiągnięto wydajność na poziomie 
18 km bieżących i 48 konstrukcji wsporczych dla 
załogi dwuosobowej w ciągu jednego dnia w po-
rze letniej, kiedy mamy dłuższy czas pomiędzy 
wschodem i zachodem słońca. 

Samolot bezzałogowy jest w stanie pozyskać 
dane z 40 km w ciągu jednej godziny lotu. Taki lot 
podzielony jest na segmenty o długości około 10 
km a między każdym segmentem samolot wcho-
dzi w krążenie dając czas operatorowi na spraw-
dzenie parametrów statku powietrznego oraz 
podjęcie decyzji o kontynuowaniu lotu.

Analiza danych 
Podczas testów wykorzystywane były aparaty 
fotograficzne, kamery światła dziennego, kame-
ry termowizyjne oraz skaner laserowy. Każdy 
z sensorów dostarczył zestaw danych pozwala-
jący zdiagnozować pewien zakres potencjalnych 
usterek. 

Zdjęcia wykonane wielowirnikowcem w po-
jedynczym szeregu pozwoliły na opracowanie 
ortofotomapy o szerokości po 120 metrów od osi 
pasa i rozdzielczości około 6cm/pix. Zdjęcia do-
starczone z samolotu bezzałogowego pozwalają 
na opracowanie ortofotomapy o rozdzielczości do 
3cm/pix przy szerokości po 70 metrów od osi sieci. 

Skaner laserowy pozwala na zbieranie do 
500 000 pkt na sekundę. Każdy z punktów ma 
zapisane koordynaty: długości szerokości geo-
graficznej oraz wysokości. Daje to możliwość 
obliczania odległości poszczególnych elemen-
tów, dzięki czemu możliwe jest wykrycie koli-
zji z potencjalnymi przeszkodami – np. rosną-
cymi drzewami pod liniami energetycznymi. 
Każdy z punktów zawiera również dodatkowe 
informacje takie jak: współczynnik odbicia 
światła, wielokrotność odbicia wiązki, kanał 

PRZEMYSŁAW TOMKÓW

Menadżer ds. projektów w WB Electronics
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RGB, co pozwala na późniejszą klasyfikację 
chmury. 

Oględziny szczegółowe konstrukcji 
wsporczych polegają na wykonaniu zdjęć 
i filmów w świetle widzialnym oraz termowizji. 
Ilość informacji jest jednak tak duża, że bez 
odpowiedniego wsparcia systemów widzenia 
maszynowego przegląd zebranych danych byłby 
niemożliwy. Inteligentne systemy wspomagające 
analizę danych pozwalają na automatyczne 
wykrycie miejsc, w których nastąpiła zmiana nie 
pasująca do zapisanego wzorca. 

Inspektor dron 
Systemy bezzałogowe mogą być również z po-
wodzeniem stosowane do oględzin turbin 
wiatrowych. Z testowych oględzin przeprowa-
dzonych w termowizji oraz w świetle dziennym 
wynika, że dron jest w stanie wykryć nawet 

drobne uszkodzenia łopat – takie jak ubytek 
nita. Co ciekawe usterka została zaobserwowa-
na w kamerze światła dziennego, lecz potwier-
dzenie napłynęło z obrazu zarejestrowanego 
kamerą termowizyjną. Pojemność temperaturo-
wa metalu jest inna niż pojemność temperatu-
rowa laminatu. Dzięki temu operator mógł za-
obserwować  wyraźną zmianę na obrazie stacji 
kierowania i kontroli. 

Podobnie jest w przypadku zmian struktu-
ralnych zarówno na powierzchni jak i pod po-
wierzchnią łopaty turbiny wiatrowej – pozwala 
to na wykrycie pęknięć nawet, jeśli są one nie-
widoczne w kamerze światła dziennego. Oczy-
wiście wykonanie takich pomiarów wymaga 
zastosowania odpowiedniego sensora. Kamery 
termowizyjne ogólnodostępne o rozdzielczości 
powyżej 70 mK nie nadają się do przeprowadze-
nia takich badań.    

Obraz z inspekcji 
konstrukcji 
wsporczej  
fot. WB 
Electronics

Chmura punktów 
z lotniczego 
skaningu 
laserowego  
fot. WB 
Electronics
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KIEDY ZŻĄĆ JARE?  
W nowoczesnej produkcji roślinnej istotny jest stały dostęp do 
szczegółowych danych o warunkach środowiskowo-glebowych i stanie 
fitosanitarnym upraw dzięki zastosowaniu metod teledetekcyjnych.
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MARIUSZ NAUMIENKO

Prezes zarządu IWING sp. z o.o.

Rolnictwo precyzyjne to zarządzanie produk-
cją rolną wykorzystującą wiele aspektów zwią-
zanych z informacją oraz analizą danych prze-
strzennych o polu i glebie, fotointerpretacją, 
zarządzaniem flotą, pozycją sprzętu rolniczego 
na polu i precyzji jego pracy, danymi ilościowy-
mi i cenowymi. Łączą to wszystko programy 
komputerowe gromadzące i przetwarzające te 
dane przestrzenne i analityczne, tj. Farmade 
GateKeeper, FarmWorks. Zapewnia to uzyski-
wanie większych plonów o wyższej jakości, 
obniżenie kosztów produkcji oraz ograniczenie 
skażenia środowiska. Rolnictwo precyzyjne 
z powodzeniem wykorzystywane jest przez 
światowych liderów rynku rolnego, na rynku 
polskim również prężnie się rozwija. 

Wiedza 
Metody teledetekcyjne dostarczają informacji 
o stanie roślin uprawnych z pojedynczych pól 
lub regionów rolniczych. Pozyskiwane obrazy 
przetworzone do postaci wskaźników roślin-
nych, umożliwiają opracowanie cyfrowych 
map zawierających informacje o przestrzen-
nym zróżnicowaniu stanu uprawy, wystę-
powaniu chwastów, niedoborów składników 
pokarmowych, występowaniu różnych czyn-
ników stresowych i szacowanej wielkości plo-
nu. Poszczególne zakresy spektrum są wraż-
liwe na skład i budowę roślin (np. zawartość 
wody, barwników fotosyntetycznie czynnych, 
itp.). Źródłem informacji są wskaźniki tele-
detekcyjne obliczane za pomocą zależności 
matematycznych pomiędzy tymi zakresami. 
Ponadto, wykorzystanie teledetekcji pozwala 
prowadzić badania na dużych powierzchniach 
i praktycznie nieograniczonej obszarach dla 
obrazowania satelitarnego. Należy jednak 
pamiętać, że te wyniki muszą zostać podda-
ne weryfikacji opartej na zebranych danych 
naziemnych, w celu określenia wzorców dla 
danego pola oraz analizy statystycznej, dzięki 
czemu obraz uzyskany z nalotu dronem będzie 
odpowiadał wartościom rzeczywistym wystę-
pującym na polu. 

Najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem 
w opracowaniach spektralnych dla rolnictwa 
jest NDVI (ang. Normalized Difference Vegeta-
tion Index). Wskaźnik ten pozwala określić stan 
rozwojowy oraz stan roślin. Ze względu na jego 
uniwersalne wykorzystanie jest on najbardziej 
popularny, choć nie zawsze okazuje się najlep-
szym rozwiązaniem. Wiele problemów wystę-
pujących na polu, np. rozmaite stresy, można 

zdiagnozować wskaźnikiem STVI (ang. Stress 
Related Vegetation Index). 

Pozyskane zdjęcia RGB (w świetle widzial-
nym) pozwalają wygenerować tradycyjną 
ortofotomapę, która dzięki nawiązaniu do 
obowiązujących układów współrzędnych oraz 
jednolitej skali, może posłużyć do weryfikacji 
granic czy też wyznaczenia ścieżek technolo-
gicznych. Ułatwia również określenie wielkości 
szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną 
i strat powodowanych przez wystąpienie nieko-
rzystnych warunków meteorologicznych (mróz, 
grad). Pozwala to przedsiębiorcom rolnym uzy-
skać następnie odszkodowania za poniesione 
straty od ubezpieczycieli. 

Trybik 
Bez odpowiedniego wyposażenia dron nie jest 
w stanie wykonać odpowiednich czynności 
związanych z uprawą pól czy ich monitorin-
giem. Jest tylko platformą, na pokładzie której 
można zamontować różnego typu sensory. 
Ich wybór jest niezwykle istotny i ma znaczą-
cy wpływ na produkt końcowy dostarczany 
klientowi. Drona można wyposażyć m.in. 
w kamery termowizyjne (Flir Systems), kamery 
multispektralne (Tetracam Inc, Parrot). 

Działają one w kilku stosunkowo szerokich 
zakresach widma widzialnego (RGB) i bliskiej 
podczerwieni (NIR) i pozwalają na pozyski-
wanie zdjęć o rozdzielczości np. 5-10 cm/pix. 
Mapy generowane na podstawie tak wykona-
nych zdjęć spektralnych stanowią doskonałe 
uzupełnienie danych rejestrowanych z po-
ziomu satelitarnego 2-30 m/pix i naziemnego. 
Stanowią precyzyjniejsze i szybsze źródło 
informacji. 

Pozyskane zobrazowanie stanu uprawy po-
zwala na wygenerowanie wytycznych dla za-
biegów agrotechnicznych np. mapy zmiennego 
nawożenia azotem. Następnie importowane 
są do komputera siewnika czy opryskiwacza. 
Taka maszyna rolnicza wykorzystując odbior-
niki GNSS (Global Navigation Satellite System, 
GNSS à ogólnoświatowy cywilny system 
nawigacji), umieszczone m.in. na ciągnikach, 
może precyzyjnie wykonać zabieg tam, gdzie 
jest on potrzebny, oszczędzając zarówno na 
nawozach sztucznych, środkach chemicznych 
ochrony roślin jak i pracy sprzętu.

Lotnictwo, geodezja, fotogrametria, informa-
tyka, agronomia wszystkie te elementy należy 
połączyć, aby dane pozyskane za pomocą drona 
były przydatne. Materiały otrzymane po ob-
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róbce przez wykwalifikowany personel może 
wnieść wiele cennych informacji zarówno o sa-
mych roślinach, jak i o jakości wykonanych prac 
agrotechnicznych. 

Istotnym elementem w produkcji rolnej jest 
czas albo też moment podjęcia decyzji o ko-
nieczności przeprowadzenia czynności na polu. 
Precyzyjne stosowanie środków ochrony roślin 
(punktowe opryski w miejscach występowa-
nia agrofagów), jest możliwe dzięki szybkiemu 
dostępowi do informacji z pola i transferu tych 
danych do komputera sterującego pracą nowo-
czesnego opryskiwacza. Takie możliwości daje 
dron, jest znacznie szybszy niż człowiek i znacz-
nie dokładniejszy niż satelita. Dane dostarczane 
przez drona wyposażonego w odpowiednie sen-
sory pozwalają objąć monitoringiem pola do 500 
ha dziennie.

Rynek 
Problemem 1 405  tys. krajowych gospodarstw 
rolnych jest duże rozdrobnienie ich areału, co 
znacząco wpływa na rozwój rynku dronów. Du-
żych gospodarstw powyżej 500 ha jest zaledwie 
tysiąc. To dla nich precyzyjne rolnictwo przyno-
si widoczne korzyści. 

Kolejną barierą jest wykazana kompletność 
systemu w gospodarstwie: ciągniki z odbior-
nikiem GNSS + precyzyjny osprzęt + oprogra-
mowanie informatyczne i wiedza agronoma 
dają dopiero możliwość wykorzystania dodat-
kowo UAV. Pracę na rynku jaką obecnie wy-
konujemy jako firma jest jego „ewangelizacja”, 
przeprowadzanie pilotaży i wykazywanie 

korzyści. Zrozumienie technologii znaleźliśmy 
w niewielu dużych gospodarstwach lub przed-
siębiorstwach rolnych, które korzystają już 
z poszczególnych elementów systemu precy-
zyjnego rolnictwa. Na naszym rynku jest kilka 
firm (Agrocom Polska, AgroTechnology, IWING) 
profesjonalnie wykorzystujące i wdrażające 
technologię dronów w rolnictwie. Szacujemy, 
iż areał objęty monitoringiem dronów przez te 
firmy nie przekracza 10 tys. ha na 16,3 mln ha 
gruntów rolnych. 

Wykorzystanie bezzałogowych statków 
powietrznych to nie tylko przyszłość rolnic-
twa, ale także wyzwanie dla przedsiębiorców 
rolnych, żeby ich gospodarstwa rozwijały się 
pod kątem wprowadzania nowoczesnych i in-
nowacyjnych technik, które zoptymalizują 
produkcję. Wiąże się to nie tylko z oszczędno-
ściami wynikającymi z ograniczenia zużycia 
chemikaliów, ale również z ochroną środowiska 
naturalnego. Sporządzanie map dla zrównowa-
żonego nawożenia w oparciu o dane spektralne 
już teraz cieszy się sporą popularnością i niewy-
kluczone, że za kilka lat stanie się to standardem 
na polskich polach. 

Należy jednak pamiętać, że samo wykony-
wanie zdjęć to nie wszystko. Ważne jest ich 
prawidłowe opracowanie, zinterpretowanie 
i wykorzystanie zebranych danych w praktyce. 
Sam rolnik czy agronom zajęty pracą w gospo-
darstwie nie jest w stanie wykorzystać tej tech-
nologii. Nie zachęca go konieczność stworzenie 
dodatkowego stanowiska pracy i posiadania 
interdyscyplinarnej wiedzy. Te dane trzeba mu 
dostarczyć, jest to dobra przesłanka do rozwoju 
firm w zakresie usług dla rolnictwa i technolo-
gii bezzałogowych statków powietrznych oraz 
informatycznym. 

Kolejnym etapem wdrożenia technologiczne-
go w zakresie technologii UAV, na który oczeku-
jemy to kamery hipersprektralne dające jeszcze 
więcej kanałów i możliwości dokładniejszych 
analiz obrazów. Pożądana w rolnictwie jest 
możliwość wykrywania chorób i szkodników 
w uprawach. 

Przyszłością w trudnodostępnych uprawach 
(dla fazy rozwojowej uniemożliwiającej wjazd 
standardowym ciągnikiem) np. kukurydza, rze-
pak, będzie możliwość wykonywania zabiegów 
ochrony roślin czy nawożenia lub też aplikacji 
biośrodków (kruszynek w zwalczaniu omacni-
cy prosowianki). Doskonałym przykładem jest 
Yamaha R-Max wyprodukowana w ilości ok 3 
tys. sztuk, wykonująca zabiegi nad uprawami 
ryżu i winnicami w Japonii, Australii, Nowej 
Zelandii. Obecnie IWING jest na etapie testów 
i dostosowywania polskiego prawa do możli-
wości stosowania tej technologii w zabiegach 
precyzyjnych z niskiego pułapu. Dyrektywy 
Unii Europejskiej wymagają nowoczesnych roz-
wiązań również w rolnictwie i coraz większy 
nacisk kładzie się na jego informatyzację i auto-
matyzację.   

Pole uprawne w termowizji   
fot. IWING
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WYŚCIGI DRONÓW  
Zawody małych dronów z czterema wirnikami o wadze do 250 gram, 
pozbawionych celowo wszelkich systemów stabilizacji barometrycznej, 
nawigacji satelitarnej oraz autopilota, rozpalają wyobraźnię 
miłośników e-sportu na świecie i… producentów telewizyjnych. 
Najprawdopodobniej zobaczymy je w programie Olimpiady Zimowej 
2018 w Korei.

W jednym biegu na torze ściga się od czte-
rech do ośmiu dronów. Wkrótce poleci razem 
aż szesnaście. Czasami pilot musi poprowadzić 
maszynę tuż przy ziemi, by potem gwałtownie 
wzlecieć do bramki ustawionej wysoko w górze, 
a następnie znów zanurkować ku tafli wody, 
by raptem wykręcić beczkę i pokonać kolejną 
przeszkodę. Towarzyszą temu metalowy brzęk 
silników i kolorowa plama światła, w którą za-
mieniają się drony. To prawdziwe wyścigi w 3D.

Początkowe kwalifikacje wygrywają zawod-
nicy, którzy w dwuminutowej rundzie uzyska-
ją najszybsze czasy przelotu podczas trzech 
kolejnych okrążeń (może być ich drugie tyle, to 
zależy od ich umiejętności i długości toru). Na-
tomiast faza pucharowa, do której przechodzi 
64 lub 32 zawodników rozgrywa się jak nor-
malny wyścig. Zawodnicy startują razem i do 
kolejnej rundy przechodzi ten, który pierwszy 
doleci do mety po trzech do pięciu okrążeń. 

Przy prędkościach rzędu 160 km/h nie jest 
trudno o błąd. Jedno potknięcie, uderzenie czy 
zaczepienie o bramkę przeważnie wyklucza 
zawodnika z dalszej rozrywki. Najlepszym 
tego przykładem są ostatnie zawody „Race in 
caves” w rumuńskiej kopalni soli Salina Turda, 
w której operatorzy utopili w słonej wodzie 
kilkanaście maszyn. 

Wyścigi dronów łączą świat realny  
z wirtualnym 
Amerykańska liga Drone Racing League (DRL) 
wprowadziła właśnie na rynek symulator 
dronów wyścigowych. To gra komputerowa, 
w której rywalizujemy z innymi graczami 
z całego świata. Dronami steruje się albo przy 
pomocy tradycyjnych kontrolerów gier albo 
używając podłączonych do komputera praw-
dziwych aparatur (kontrolerów lotu) z dwoma 
podstawowymi drążkami. 
Zawodnicy „latają” po tych samych torach, co 
w realu piloci dronów wyścigowych ligi DRL. 
Do rozgrywki sieciowej może przystąpić gracz, 
który ukończył 21 lat. Zwycięzca sezonu on-line 
„DRL Tryouts” otrzyma kontrakt o wartości 75 
tys. dolarów na udział jako zawodnik w praw-
dziwym sezonie DRL rozgrywanym w USA. 

Notabene w światowej czołówce są Maciej 
Poschwald i Krzysztof Chartanowicz, którzy 
jako zespół Rotoracer wspólnie ćwiczą i pozy-
skują sponsorów. Ostatnio Maciej Poschwald 
wygrał wspomniane zawody w kopalni soli 
rozegrane w ramach europejskiej ligi Drone 
Champions League. To przyciąga do tego sportu 
kolejne rzesze chętnych. 

TV Dron 
Nowy sport przyciąga jak magnes również chęt-
nych do organizacji zawodów. Nadal jest moż-
liwe organizować dwa niezależne Mistrzostwa 
Świata w Dubaju i w USA, Mistrzostwa Europy 
na Ibizie oraz kilkaset turniejów na różną skalę 
w ramach poszczególnych lig dronów wyści-
gowych. Z czasem przetrwają ci, co zapewnią 
sponsorom tłumy na trybunach i przed telewi-
zorami. Niestety, nawet organizatorzy dużych 
wyścigów jak w Dubaju mają problem z atrak-
cyjnymi transmisjami telewizyjnymi. 

Wzorem są transmisje na żywo z amery-
kańskiej ligi Drone Racing League (DRL), ale 

SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI,  
MICHAŁ ZAWADZAK
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także z europejskiej Drone Champions League 
(DCL). W rumuńskich zawodach w Salina Turda 
wyścigi transmitowano z kilkunastu kamer na 
torze, przeplatanych z widokami z latających 
dronów - dokładnie takimi, jakimi widzą piloci. 
To była widowiskowa transmisja, emanują-
ca sportowymi emocjami i wciągająca widza 
w klimat zawodów. Jest jedno „ale” – uroki 
transmisji docenią raczej młodsi widzowie, 
otrzaskani z migającymi obrazami w grach 
komputerowych. Starsi mogą dostać napadów 
epilepsji fotogennej. 

Wyścig sponsorów 
Wyścigi dronów dość szybko zaczęły przyciągać 
inwestorów i sponsorów, którzy są w stanie 
wyłożyć odpowiednie fundusze na organizację 
zawodów, ich transmisję i gaże dla zwycięzców. 

Nagrody pieniężne dla zawodników są bar-
dzo różne i mocno zależą od skali wydarzenia. 
Najwyższą poprzeczkę postawiła impreza 
w Dubaju, w której organizatorzy przeznaczyli 
250 tys. dolarów dla najszybszego zawodnika 
(łączna pula nagród finansowych to milion 
dolarów). Natomiast na mistrzostwach świata 

rozgrywanych niedawno na Hawajach do wy-
grania było łącznie 100 tys. dolarów. Z kolei 
w mistrzostwach USA pula do podziału wyno-
siła 50 tys. dolarów. Te kwoty może nie oszała-
miają, ale kwoty inwestycji w rozwój sprzętu 
liczone są już w milionach dolarów. 

Amerykańska liga DRL pozyskała łącznie 12 
mln dolarów na swój rozwój. Brytyjska telewi-
zja Sky zainwestowała 1 mln funtów w trans-
misję ligi DRL na swoim kanale Sky Sports Mix. 
PepsiCo Inc. zasponsorowała transmisję serii 
wyścigów o nazwie DR1 na popularnej platfor-
mie internetowej Twitch (nota bene używanej 
do transmisji na żywo rozgrywek z gier kom-
puterowych). Producent napoju energetyczne-
go Tornado Energy sponsoruje europejski team 
pilotów dronów Tornado X-Blades Racing, do 
którego należy również dwóch naszych repre-
zentantów z Polski. 

Niewątpliwie. jesteśmy świadkami pewnego 
paradoksu. Na przekór postępującej autono-
miczności całego rynku dronów, latające wy-
ścigówki zmierzają wręcz w przeciwnym kie-
runku. Tutaj wciąż liczą się przede wszystkim 
umiejętności samych pilotów.    
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SYSTEM KRWIONOŚNY 
KRAJU 
Transport krwi z użyciem dronów pobudza wyobraźnię i otwiera 
drzwi. To dobry pretekst, by zbudować pierwszy na świecie system 
transportu statkami bezzałogowymi w miastach. Czy będzie nim 
Airvein? 

W 2017 r. w Białymstoku rozpocznie się 
pilotaż, w którym po raz pierwszy drony cargo 
będą latać po wyznaczonych trasach o długo-
ści od 1,5 km do 12 km w dużym mieście poza 
zasięgiem wzroku. Jeśli się powiedzie, otworzy 
drogę do rewolucji w transporcie bezzałogo-
wym. Weźmie w nim udział Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) i sześć 
szpitali. 

Bariery społeczne 
Dostawy dronami kojarzą się zwykle z ekspery-
mentalnymi dostarczaniem książek przez Ama-
zon (Prime Air) lub paczek pocztowych przez 
DHL (Parcelocopter). Ludziom marzy się dostar-
czać dronami wszystko - nawet pizzę (Dominium 
Pizza). „Trzeba mieć jednak dobry powód, by rze-
czywiście zbudować cały system od zera, zwłaszcza 
w mieście. Jest nim niewątpliwie transport paczek 
z próbkami krwi do badania lub worków z krwią do 
transfuzji pomiędzy RCKiK a szpitalami” – tłuma-
czy Dariusz Werschner, szef projektu Airvein 
(Pentacomp S.A.). 

Barierą społeczną jest lęk użytkowników koń-
cowych przed innym podejściem do dotychczas 
wykonywanej rutynowej czynności. Bariery 
mentalne nie pozwalają na zmianę sposobu my-
ślenia. Czy można oddać drogocenny ładunek 
pod jurysdykcję bezzałogowej maszyny? Prze-
cież dotąd świetnie się sprawdzał konwojent, 

który trzymał pieczę nad turystyczną lodówką 
po brzegi wyładowaną workami z koncentratem 
krwinek czerwonych (KKCz). Nie można tracić 
krwi z oczu – wciąż pojawiają się takie głosy. 

„Niewiele zdają się tłumaczenia, że zainstaluje-
my czujniki temperatury i zdalnie będziemy śledzić 
pozycję drona. Nie i już. Drony są wciąż zbyt często 
postrzegane jako zabawki i niepoważna technologia, 
która z pewnością ulegnie awarii lub stanie się celem 
aktu wandalizmu” – konstatuje ze smutkiem.

Bariery rynkowe 
Zdaniem Dariusza Werschnera brakuje komplet-
nego, gotowego produktu na rynku, wdrożonej 
usługi lub przykładowego systemu, co by mo-
gło przekonać odbiorcę, że warto zaryzykować 
i zaufać nowej technologii. „Próba kalkulacji całej 
usługi, z budowaniem poszczególnych komponen-
tów, z których wiele wciąż jeszcze nie istnieje albo 
jest zaledwie prototypem, powoduje, że nie ma 
mowy o konkurowaniu cenowym z rozwiązaniami 
obecnymi na rynku” - tłumaczy. 

Słowem, drony wciąż nie dowiodły swojej 
przydatności. To główny powód, dla którego do 
tej pory nie pojawił się żaden duży przetarg na 
usługi z użyciem technologii UAV. W 2015 roku 
jedna z największych polskich firm energetycz-
nych ogłosiła przetarg na obloty swojej infra-
struktury, ale określiła dokładnie, że obloty mają 
być wykonywane przez helikopter załogowy. Nie 
dopuściła bezzałogowców nawet na etapie pytań 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówie-
nia (SIWZ) i sprawa trafiła do Krajowej Izby Od-
woławczej (KIO). 

„To klienci muszą dać szansę innowacyjnej 
technologii, by ta udowodniła swoją przydatność 
i wartość. Napawają optymizmem pilotaże z 2015 
r. na obloty z dronów wybranych fragmentów linii 
elektrycznych. Ich pomyślny rezultat pozwoli właści-
cielom infrastruktury rozszerzyć współpracę z do-
stawcami usług inspekcyjnych” - dodaje. 

SŁAWOMIR KOSIELIŃSKI 

 
Prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro
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Bariery technologiczne i infrastrukturalne 
Musi być taniej, szybciej i pewniej. Inspekcja 
pojedynczymi bezzałogowcami to jedno, zaś 
wdrożenie pełnej usługi flotą dronów to drugie. 
„Nim drony staną się równoważnym sposobem do-
starczenia paczki, takim jak kurier na skuterze albo 
w furgonetce, czeka nas długa droga” – mówi szef 
Airvein. 

Bezpieczeństwo zapewni lot w pełni autono-
miczny od startu do lądowania. Lecz w tym celu 
należy zwiększyć precyzję systemów nawiga-
cyjnych o dane z innych źródeł niż tylko satelity. 
Manewrowanie między budynkami wymaga 
przetwarzania obrazów z kamer, systemów 
dokowania laserowego czy też sygnałów zbie-
ranych z rozsianych wokoło bikonów. Ponadto 
trzeba zainwestować w lądowiska, platformy po-
stojowe i zrzutnie odpowiednio wkomponowane 
w gęstą zabudowę szpitala. 

Koniecznie należy przemyśleć zabezpiecze-
nie ładunku. To nie tylko mechaniczna ochrona 
przed uderzeniem, ale także monitorowanie wa-
runków transportu (np. temperatury) i zapew-
nienie ich stałości w trakcie całego przelotu. To 
odpowiedzialność, którą bierze na siebie obecnie 
operator, ale w przyszłości, kto wie? Autono-
miczna maszyna czy może jej twórca? 

„W czasie transportu jakość przewożonego mate-
riału biologicznego nie może ulec zmianie. Dostawy 
medyczne to 3 przedziały temperaturowe: krew 
i próbki krwi wymagają temperatury lodówki, płytki 

krwi temperatury pokojowej, zaś próbki do badań 
czy osocze zamrażalki (-20 stopni Celsjusza). Czy 
sprostamy tym wymaganiom?” – pyta się. 

W takiej sytuacji bezpieczeństwo i niezawod-
ność systemu oznacza inwestycję w najwyższej 
klasy sprzęt i oprogramowanie. To odpowiednie 
kompetencje człowieka. Wszędzie tutaj jest miej-
sce na certyfikację. 

Wyzwania organizacyjne 
System musi być dostępny w każdą pogodę – 
w wietrzne dni, w ulewy i w śnieżyce. „Wciąż 
nie ma na rynku takiego drona” – żali się Dariusz 
Werschner.

Kolejnym wyzwaniem jest gotowość do misji 
codziennie przez całą dobę. Organizacyjnie wy-
maga to sztabu ludzi. Póki co, na każdego drona 
musi wciąż jeszcze przypadać jeden operator 
wsparty przez serwisantów. W zrobotyzowa-
nym świecie flotą dronów winna zaś zarządzać 
jedna osoba. Rozwiązanie jest jedno: autonomia 
systemu. 

„Obecne kalkulacje na temat kosztów wdrożenia 
i eksploatacji transportu dronami są trudne. Ciężko 
szacować zarówno koszty utrzymania takiej floty 
jak i wiarygodnie określić wydajność takiego syste-
mu – niepewności i zmiennych jest wciąż zbyt wiele. 
W oparciu o jaki rodzaj bezzałogowców budować 
system? Wielowirnikowce czy lepiej płatowce? 
A może VTOL (samolot pionowego startu)? Jakie ob-
ciążenie weźmie dron? Baterię ładować po każdym 
kursie czy wymieniać baterię? Ile czasu to zajmie? 
Jak szybko taka bateria się zużyje? Można tak bez 
końca” – rozkłada ręce Werschner.

Jeśli już system zacznie funkcjonować, to kto 
podejmie decyzję, kiedy można użyć bezzało-
gowca, a kiedy samochodu? Nie zdecyduje o tym 
pracownik laboratorium. Przy wysyłce nie ma na 
to czasu. Człowieka musi wyręczyć oprogramo-
wanie. Niech samo określi sposób dostarczenia 
paczki w oparciu o dostępne zasoby, wymagany 
dystans, aktualną pogodę na całej trasie, rodzaj 
przesyłki. Operator czuwający nad systemem 
zezwoli na misję i będzie nad nią czuwał. Trzeba 
do tego dążyć.    

Przygotowania do pilotażu pozwalają na zebra-
nie doświadczeń w wyznaczaniu tras w prze-
strzeni miejskiej. To nasz wkład w obecnie 
szeroko omawianą koncepcję nowego rodzaju 
przestrzeni powietrznej tzw. u-space (vide 
Deklaracja Warszawska). Wierzymy, że przy-
czynimy się do wypracowania procedur przy-
znawania przestrzeni powietrznej na potrzeby 
podobnych projektów.

Dariusz Werschner  
Szef projektu Airvein (Pentacomp S..A.)  
 

Planowana  
trasa dostaw 
krwi dronem  
w Białymstoku  
Fot.Airvein
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INSPEKTOR  
DRON  
Siedem z dziesięciu największych firm ubezpieczeń majątkowych 
w Stanach Zjednoczonych testuje, bądź już wdraża do szacowania 
szkód systemy bezzałogowe. Za nimi podążają kolejne towarzystwa 
ubezpieczeniowe. Ten trend niechybnie obejmie Polskę.
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12 sierpnia 2015 roku dwie masywne eks-
plozje wstrząsnęły portem Tiencin w Chinach, 
do niedawna największym hubem przeładun-
kowym na świecie. Wybuch był tak duży, że 
fala uderzeniowa pokryła obszar o promieniu 
5 km. Zniszczeniu uległo ponad 300 budyn-
ków, ponad 12 tys. samochodów i 7,5 tys. kon-
tenerów towarowych. Szkody sięgnęły kwoty 
3,5 miliarda dolarów. Był to największy „ubez-
pieczony” wypadek w historii Azji i trzeci naj-
większy w historii świata.

Firmy ubezpieczeniowe stanęły przed dużym 
problemem oszacowania szkód. Przez pierwsze 
dni teren szkód był zablokowany przez ekipy ra-
townicze. W kolejnych dniach blokady zniesio-
no, ale dostęp był nadal ograniczony ze względu 
na niebezpieczny teren i usuwanie szkód. Brak 

jakichkolwiek informacji zmusił ubezpieczycieli 
do szacowania szkód całkowitych. 

Z pomocą przyszły drony. W kilka dni po 
wybuchu zrobiły dokładne zdjęcia lotnicze ca-
łego terenu. Materiał ten został porównany ze 
zdjęciami satelitarnymi sprzed wybuchu. Po-
równanie dało ogólny obraz zniszczenia oraz 
dało ubezpieczycielom możliwość bardziej 
szczegółowego oszacowania szkody. Alterna-
tywę stanowiło użycie samolotów wysokiego 
pułapu – znacznie droższe i niedające wyma-
ganej jakości zdjęć.

Między ziemią a kosmosem 
Samoloty wysokiego pułapu lub satelity czę-
sto są ograniczane przez warunki pogodowe 
(zachmurzenie) lub zadymienie. Gdy teren jest 

ŁUKASZ CZERWIŃSKI

Współwłaściciel firmy SkySnap

Port Tiencin po pożarze  
Fot. Archiwum
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trudno dostępny także z ziemi, z względu na 
uszkodzone szlaki komunikacyjne lub skaże-
nie, alternatywą jest dron. W szczególnych 
przypadkach, jak np. w ubezpieczeniach, są 
obiecującym uzupełnieniem obecnych opera-
cji.

Należy pamiętać, że drony to tylko platfor-
ma do zbierania danych. Najistotniejsze jest 
to, jak takie dane zostaną przetworzone i jakie 
analizy można będzie dzięki nim przeprowa-
dzić. Ze zdjęć można już np. zrobić model 3D, 
który daje pełny obraz sytuacji z każdej strony. 

Można go porównać do tego, co widzimy 
w grach komputerowych, gdzie zainteresowa-
ny może dowolnie przemieszczać się po mapie 
terenu, widząc ściany, przeszkody lub różne 
inne obiekty. Dokładność takiego modelu, 
przygotowanego ze zdjęć z drona, sięga nawet 
1-2 cm i pozwala mierzyć widoczne elementy. 
Takie wizualizacje pomagają w szybkim czasie 
na lepsze zrozumienie skutków np. klęski ży-
wiołowej. 

Posiadanie modelu 3D, PRZED i PO zdarze-
niu, to jedna z największych zalet takiego 
rozwiązania. Umożliwia ich wzajemne porów-
nanie wychwycenie różnic i dokładne oszaco-
wanie szkód. Posiadając taką wiedzę, możemy 
znacznie przyśpieszyć proces likwidacji, a tym 
samym zwiększyć satysfakcję klienta. Łatwo 
też sobie wyobrazić, jak skutecznie można by 
ograniczyć ryzyko wyłudzeń poprzez dokład-
ną dokumentację obszaru. 

Kooperacja ubezpieczycieli i firm 
dronowych 
W celu wdrożenia dronów w ubezpieczeniach, 
swoje siły połączyli dwaj potentaci swoich 
branż: State Farm, największy ubezpieczyciel 
majątkowy w USA, oraz Airware, specjalizują-
cy się w dronach, zwany również „dronowym 
Microsoftem”. Współpraca dotyczy użycia 
dronów do inspekcji dachów. Wiceprezes State 

Farm Wensley Herbert powiedział, że drony to 
kolejne innowacyjne narzędzie, które wesprze 
State Farm w szybkiej i efektywnej pomocy 
klientom.

Korzyści z efektywności przekładają się na 
realne przychody dla ubezpieczycieli. Glenn 
Shapiro, wiceprezes Allstate podkreśla, że 
w pewnych specyficznych przypadkach drony 
nie zastąpią człowieka. Jednak ze względu na 
duży potencjał planuje w kolejnych miesiącach 
zwiększać ich operacyjność w Allstate. „Firma 
zamierza rozszerzyć zakres działań związanych 
z tym zagadnieniem. Początkowo wysyłaliśmy 
inspektorów, aby wspinali się na dachy i następ-
nie tworzyli dokumentację fotograficzną, jednak 
zdecydowaliśmy się na wysłanie dronów w celu 
zrobienia zdjęć” – dodaje Shapiro. 

W Polsce również prowadzi się badania nad 
zastosowaniem dronów w ubezpieczeniach. 
Jednym z bardziej znanych przykładów jest 
testowanie dronów do likwidacji szkód rolni-
czych przez towarzystwo Ergo Hestia. 

Do wyścigu stanęła też Politechnika War-
szawska, która wspólnie z firmą SkySnap 
i Innfomatico chce sprawdzić jak drony mogą 
pomóc ubezpieczycielom. Chodzi o identyfika-
cję największych wyzwań dla ubezpieczycieli 
przy zbieraniu informacji w terenie, np. po-
przez analizę poprzednich spraw lub wywiady 
ze specjalistami, pokaz możliwości w terenie, 
dopasowanie rozwiązań do wyzwań, wreszcie 
- opracowanie prostej metody użycia dronów 
przy wsparciu prac ubezpieczycieli. 

Założeniem projektu jest możliwość szyb-
kiego zastosowania rozwiązań przy istnie-
jących ograniczeniach i zdobycie branżowej 
wiedzy, która bezpośrednio przełoży się na 
usługę końcową.
Słowem, nie chodzi o latanie dronami, lecz 
o zbudowanie w szybki i kontrolowany sposób 
bazy wiedzy, która może wesprzeć analizy 
ubezpieczycieli.     

Drony na rynku ubezpieczeń   
  inspekcja obszarów zniszczonych  
przez kataklizmy,

  inspekcja wielkopowierzchniowych 
obiektów, które uległy zniszczeniu,

  kontrola dachów, jako element 
szacowania strat oraz oceny ryzyka,

  rekonstrukcja wypadków 
komunikacyjnych,

  analiza wypadków i zdarzeń,

  inwentaryzacja obiektów przemysłowych 
do analizy ryzyka.

Korzyści   
   Użycie dronów umożliwi poświęcenie 
większej ilości czasu inspektorów na 
analizę pozyskanych danych niż na samo 
ich zebranie w terenie. 

  skrócenie czasu spędzonego na inspekcji 
i tym samym zmniejszenie całkowitego 
czasu likwidacji szkody 

  wzrost bezpieczeństwa pracowników 

  Ograniczenie nadużyć (dokładne 
odwzorowanie terenu “przed i po 
zdarzeniu” poprawia możliwość 
weryfikacji roszczenia) 



103

ZASTOSOWANIA

Na pomoc poszkodowanym  

Nawałnice nad Polską,  
niedziela godz. 16.00 

Wyobraźmy sobie sytuację, w której przez mie-
jscowość pod Warszawą przechodzi burza. Szkody 
są bardzo duże, o zasięgu wielu kilometrów kwad-
ratowych. Zostały uszkodzone dachy, zabudowania, 
zaś drogi tarasują drzewa. Na terenie pracują służby 
ratownicze. Likwidatorzy szkód z ramienia ubezpiec-
zycieli nie mogą przystąpić do pracy ze względów 
bezpieczeństwa i dostępność terenu. 

Szybka ocena zakresu zniszczeń, 
poniedziałek godz. 8 – 16 

Do akcji wkraczają drony, które w szybki i nieinwa-
zyjny sposób pozyskają dane o terenie. Już w kilka 
godzin dron robi zdjęcia całej miejscowości. Sytuacja 
jest utrwalona. Służby porządkowe i poszkodowani 
mogą zabezpieczać swój dobytek oraz usuwać skutki 
burzy bez wpływu na materiał dowodowy. 

Następnego dnia, dane pozyskane z drona 
wykorzystane są do stworzenia aktualnej i bardzo 
dokładnej sytuacyjnej fotomapy z powietrza - po-
dobnej jak na portalu Google Maps, jednak bardziej 
szczegółowej. Taki materiał jest dla ubezpieczyciela 
podstawą do szybkiej, wstępnej oceny zakresu sz-
kód, a co za tym idzie możliwości stworzenia rezerw 
na wypłaty odszkodowań. Pozwala również lepiej 
zaplanować i koordynować akcje likwidacyjną na 
dużym obszarze. 

W przypadku posiadania dokładnej mapy mie-
jscowości przed zdarzeniem, możliwe jest wygene-
rowanie mapy zniszczeń w sposób półautomatyczny 

- oprogramowanie mogłoby wykryć, co się zmieniło 
na większym obszarze. Znacznie przyśpieszyłoby to 
wstępne szacowanie szkód. 

Szczegółowa ocena zniszczeń 

Zespoły likwidatorów mogą ruszyć w teren, żeby ze-
brać szczegółowe dane. Ilość zespołów i trasy można 
zoptymalizować pod kątem zakresu zniszczeń. Każdy 
ma już wstępne dane (np. zdjęcia z powietrza) na 
temat zakresu zniszczeń, w związku z czym są lepiej 
przygotowani do rozmów z właścicielami. 
Tym razem likwidator skupia się na tym co najważnie-
jsze, czyli pozyskiwaniu informacji bezpośrednio od 
ludzi dotkniętych tragedią. Nie musi wchodzić na 
dachy lub inne niebezpieczne konstrukcje. Oględz-
iny na miejscu trwają znacznie krócej i są bardziej 
dokładne. 

Likwidator może wrócić do biura. W sieci fir-
mowej jest dostępny trójwymiarowy model całego 
terenu wraz ze zdjęciami. Materiał cechuje się dużą 
szczegółowością (możliwa jest interpretacja ele-
mentów kilkucentymetrowych na zdjęciach) oraz 
dokładnością (pomiar obiektów na zdjęciach lub 
modelu 3D odzwierciedla realny wymiar w terenie). 

Przystępuje do skonsolidowania informacji 
i szczegółowej oceny zniszczeń. Ma możliwość dow-
olnego poruszania się po aktualnym modelu terenu, 
mierzenia poszczególnych elementów i prowadzenia 
notatek. 

Wpisywane dane łatwo katalogować i przypisywać 
do konkretnych adresów. Cyfrowe dane mogą być 
wykorzystane do generowania raportów na temat 
powierzchni zniszczeń lub po prostu jako wizualizac-

Analiza szkód    
Fot. SkySnap
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BAJKA O OMSZAŁYM 
DACHU  
Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów – głosi stare chińskie 
przysłowie. W branży turystycznej dobre zdjęcie np. pensjonatu lub 
domków letniskowych decyduje o udanym sezonie.  
Gorzej, gdy ktoś nie wie, jak wygląda jego posiadłość z powietrza.  

W 2001 r. byliśmy pionierami cyfrowych 
sesji fotograficznych na polskim rynku tury-
stycznym. Tak powstał portal NadMorze.pl. Dziś 
takie zdjęcia są dla wszystkich codziennością, ale 
my do wielu usług reklamowych, które świad-
czymy na tym rynku, dodaliśmy zdjęcia lotnicze 
pod marką FotoDronem.pl. 

Osoby poszukujące na naszych portalach 
ciekawych miejsc do wypoczynku chciałyby 
zobaczyć każdy obiekt w szerszej perspektywie, 
poznać jego otoczenie i rzeczywistą lokalizację, 
nie tylko przy użyciu tak powszechnych ro-
związań jak Google Maps. W turystycznych wsi-
ach możemy zapomnieć o Street View. Notabene 
– jeśli nawet coś znajdziemy, to Google Earth 
wyświetla zdjęcia bardzo słabej rozdzielczości 
w większości takich miejsc. 

Dronowo Górne 
Zdjęcia z drona są doskonałym materiałem 
reklamowym dla obiektów położonych w do-
brym otoczeniu, starannie utrzymanych 
i wypielęgnowanych. Doskonale pokazują atu-
ty obiektów położonych przy samym morzu, 
wśród pięknych jezior czy w terenie górskim. 
Innowacyjne ujęcia tworzą ciekawą perspekt-
ywę zarówno do stron www jak i materiałów 
graficznych. 

Zdjęcia z góry mogą być szczególnie atrak-
cyjne dla dużych ośrodków np. domków czy 

pól kempingowych, dzięki którym nowa per-
spektywa pozwala wczasowiczom dokładnie 
obejrzeć teren ośrodka. W połączeniu z dobrym 
systemem informacji o wolnych miejscach 
mamy szansę zarezerwować wymarzony domek 
według własnych upodobań blisko morza lub 
basenu. 

Dziś, gdy zdjęcia lotnicze nie są jeszcze tak 
powszechne jak zdjęcia klasyczne, wciąż wz-
budzają ochy i achy wśród wielu osób. „Nowa 
perspektywa” sprawdzi się w promocji i akty-
wnej sprzedaży miejsc noclegowych w nowych 
kanałach dystrybucji. Ani chybi atrakcyjne filmy 
pobudzą sprzedaż np. poprzez YouTube lub media 
społecznościowe. 

Ciekawym zastosowaniem jest również 
rynek nieruchomości, dla którego pokazujemy 
w nowym ujęciu zarówno działki niezabu-
dowane, obiekty w budowie jak i gotowe budyn-
ki wraz z ich lokalizacją na terenie osiedla.  To 
również doskonałe narzędzie marketingowe 
dla developera i ogromne ułatwienie dla kupują-
cych, w Google Earth nowe budynki znajdziemy 
przecież z wielomiesięcznym opóźnieniem. 

Czy jednak faktycznie każdy obiekt warto 
pokazać „z góry”?

Tego się nie wyretuszuje 
Okazuje się że właściciele oferowanych obiek-
tów mają jednak często inny punkt widzenia. 
Wielu z nich obawia się, że miejsca, o które na co 
dzień dbają „z dołu”, pokazane „z góry” zaburzą 
ich strategię marketingową. Starannie dobrane 
zdjęcia domków w ujęciu klasycznym pozwalają 
uzyskać efekt „dużej przestrzeni”, ale już ten 
sam ośrodek pokazany z góry, może sprawiać 
wrażenie ciasnego, upchanego do granic możli-
wości czy też zaniedbanego. Takiej wizji sprzy-
jają np. dachy wystające poza obrys domków, 
które optycznie zmniejszają faktyczną odległość 
między domkami albo dachy położone wiele lat 

WITOLD MARKOW

Współwłaściciel i wiceprezes zarządu spółki  
PolskiePortale.pl, do której należą serwisy  
m. in. NadMorze.pl i FotoDronem.pl
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temu, porośnięte mchem czy też zabrudzone. 
Również sąsiedztwo obiektu może być ar-

gumentem przeciw zdjęciom z drona. Kto z nas 
chciałby wypoczywać z hałdą śmieci za płotem, 
w towarzystwie dużego parkingu czy wśród 
placów budowy? 

W wielu miejscowościach znajdziemy piękne 
ośrodki, doskonale utrzymane, położone w pięk-
nym lesie, w których ujęcie z góry pozwoli nam 
obejrzeć jedynie zieloną plamę gałęzi i położoną 
obok obiektu drogę dojazdową. To zdjęcie nie 
będzie ani przydatne ani ciekawe. Słowem, trze-
ba znać swoją okolicę. 

Psst, skarbówka patrzy! 
Inną kwestią są obawy tych, którzy stosują 
ciekawe formy optymalizacji podatkowej lub 

mówiąc wprost – igrają z fiskusem. 
Od początku naszej działalności towarzyszą 

nam pytania małych przedsiębiorców, którzy 
zaniżają oferowaną liczbę miejsc noclegowych, 
po to aby rozliczać podatki w bardziej korzystny 
sposób. Niepokoi ich to, czy urzędnicy skarbówki 
oglądają nasze strony. W związku z tym zaniżają 
w swoich ofertach internetowych łączną liczbę 
miejsc, którymi dysponują lub unikają pokazy-
wania zdjęć wszystkich pokoi. 

Zdjęcie z góry dla nich może oznaczać 
odsłonięcie wszystkich kart i wystawienie się na 
„łatwy strzał”. Z jednego zdjęcia urzędnik może 
wyczytać zarówno fakt zabudowy działki niez-
godnie z pozwoleniem jak też liczbę faktycznie 
oferowanych łóżek. Jeszcze się taki nie urodził, 
co by każdemu dogodził.    

Fot. FotoDronem.pl

Fot. FotoDronem.pl Fot. FotoDronem.pl
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SZYBCIEJ, WIĘCEJ 
I TANIEJ  

Drony umożliwiają znacznie szybsze, dokładniejsze i tańsze niż 
dotąd zwiększenie świadomości sytuacyjnej podczas szeregu zdarzeń 
kryzysowych. Pozwalają w znacznie większym stopniu niż dotąd 
chronić życie i zdrowie zarówno ratujących jak i ratowanych oraz 
mienia. Dają kierującym akcję więcej czasu na podejmowanie decyzji. 
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KAROL JUSZCZYK

Ekspert ds. systemów bezzałogowych Fundacji Instytut Mikromakro oraz ekspert 
ds. projektów i nowych technologii w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony 
Przeciwpożarowej w Józefowie, w którym współtworzy Centrum Szkoleniowe Systemów 
Bezzałogowych „Centrum Dronów”

Porządek prawny, życie i zdrowie oby-
wateli oraz majątek narodowy przed bez-
prawnymi działaniami oraz skutkami klęsk 
żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii 
technicznych chronią Policja, Państwowa 
Straż Pożarna (PSP), Pogotowie Ratunkowe, 
a także organizacje pozarządowe jak Ochotni-
cza Straż Pożarna (OSP), WOPR, GOPR i TOPR. 
Służby te działają w specyficznych warun-
kach: w stanie zagrożenia, ograniczonego 
czasu na działanie, niepewności decyzji (kiedy 
trudno prognozować skutki działań), braku 
lub nadmiaru sprzecznych informacji (tzw. 
chaosu informacyjnego), a także skróconego 
procesu decyzyjnego. 

Klasyczne pojęcie zarządzania obejmuje 
planowe podejmowanie decyzji związane 
z wykorzystaniem zasobów w celu sprawnego 
i skutecznego osiągnięcia celu. Szczególnym 
wyzwaniem staje się kontrola i osiąganie 
efektów w sytuacjach zagrożenia mienia i ży-
cia. Niepewność można ograniczyć, uzyskując 
jak najszerszą świadomość sytuacyjną. W ska-
li mikro odbywa się to np. poprzez wywiad 
terenowy, zaś w skali makro poprzez zaawan-
sowane narzędzia analityczne wspomagające 
proces podejmowania decyzji. 

Ci, którzy wchodzą do akcji jako pierwsi, 
muszą szybko uzyskać informacje gdzie są, co 
się dzieje, co powinni zrobić, jakie będą kon-
sekwencje działań lub ich braku. W praktyce 
oznacza to że muszą zlokalizować zagrożenie, 
jego typ, określić jego skalę, określić swoje 
miejsce wobec niego, propagację zagrożenia 
(lub brak), odnaleźć ofiary. W klasycznym 
ujęciu takie działania często rodzą zagrożenia 
dla służb zarządzania kryzysowego i powodu-
ją często nadmierne ryzyko pozyskania tych 
informacji. 

Więcej widać i jest taniej 
I tu pojawia się pierwsza przewaga powietrz-
nych systemów bezzałogowych, dzięki któ-
rym jest możliwość zdalnej teledetekcji tzn. 
pozyskiwania informacji bez bezpośredniego 
kontaktu z zagrożeniem. Teledetekcja ta może 
być oparta o systemy światła widzialnego, 
podczerwieni i teledetekcji wielospektral-
nej czy laserowej. Dodatkowo perspektywa 
„z lotu ptaka” powoduje znacznie szersze pole 
widzenia, zaś często umożliwia dotarcie do 
miejsc niedostępnych w inny sposób lub do 
których dostęp wiązałby się z dodatkowym 
ryzykiem dla ratowników. 

Trudno się dziwić ogromnym nadziejom 
związanym z wykorzystaniem dronów w za-
rządzaniu kryzysowym. Według europejskiej 
organizacja SESAR w ciągu najbliższych 10 
– 20 lat naszego bezpieczeństwa będzie strze-
gło 50 tys. dronów. To nieocenione narzędzie 
pozyskiwania informacji o naturze zagrożenia 
w sposób pozbawiony dotychczasowego ryzy-
ka przez zespoły szybkiego reagowania. Na-
leży też podkreślić szybkość wejścia do akcji 
dronów i jakości przekazu.

Gwoli przypomnienia, podejmowanie decyzji 
w sytuacji nieustannego deficytu czasowego 
jest szczególnie trudne. A każda nieprawidło-
wa decyzja może mieć konsekwencja zarówno 
dla zespołu ratowników jak i dla mienia czy 
poszkodowanych. Nieodłącznym elementem 
takich sytuacji jest pojawiąjący się stres tym 
większy, im na mniejszej ilości przesłanek jest 
oparty proces decyzyjny. Szybkie zwiększenie 
tzw. „świadomości sytuacyjnej” dla kierowni-
ka akcji jest kluczowe dla skutecznego działa-
nia zespołów zarządzania kryzysowego. Takie 
przyśpieszenie w pozyskiwaniu informacji ofe-
rują drony. Żaden załogowy statek powietrzny 
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nie umożliwia tak szybkiej mobilizacji w sytu-
acji kryzysowej. 

Podczas realizowanych na terenie Europy 
testów BSP np. podczas akcji poszukiwaw-
czych udawało się odnaleźć osoby poszko-
dowane 5 do 10 razu szybciej niż z pomocą 
klasycznych metod. Dron jest pod ręką i nie 
przejmuje się miejskimi korkami, koleinami 
na leśnej drodze, zaspami śnieżnymi, podmo-
kłym terenem, przeszkodami wodnymi unie-
możliwiającymi lub spowalniającymi prace 
naziemnym ratownikom.

Jest wreszcie ostatni powód takiej ekscyta-
cji dronami - koszty. Nie w każdej sytuacji, ale 
w większości wypadków, szczególnie w mi-
sjach VLOS koszt wykorzystywania dronów 
jest wielokrotnie niższy niż koszt wykorzy-
stania załogowych statków powietrznych. 
Oczywiście w przypadku długotrwałych misji 
zwłaszcza BVLOS koszt utrzymania, serwisu 
i obsługi naziemnej BSP może się zbliżać do 
wartości kosztów porównywalnych z klasycz-
nym lotnictwem, ale nawet wtedy pozostałe 
przewagi są decydujące na rzecz wykorzysta-
nia BSP. 

Jak wdrożyć drony do służby
Pierwszym, podstawowym wyzwaniem jest 
zmiana świadomości decydentów od których 

poglądu, opinii zależy rozpoczęcie i wsparcie 
procesu wdrożenia. Świadomość korzyści, 
jakie wynikają z wdrożenia BSP do służby jest 
niewielka, choć rosnąca. Pokutuje – zaczerp-
nięte z rynku cywilnego – postrzeganie dro-
nów jako zabawek. 

Jednak rosnąca liczba dobrych przykładów 
oraz prowadzona przez pierwszych zadowolo-
nych użytkowników edukacja przez promocję 
tych przykładów z biegiem czasu będzie zmie-
niać ten wizerunek dronów. Jednym z ele-
mentów wpływu na świadomość decydentów 
musi być też zrozumienie złożoności procesu 
implementacji BSP oraz wyzwań, które muszą 
zostać pokonane. 

Proces wdrożenia nie będzie natychmiastowy. 
Jeden z najbardziej doświadczonych użytkowni-
ków systemów BSP, czyli armia Stanów Zjedno-
czonych przyjmuje, że cała procedura powinna 
się rozpocząć ok. 5 lat przed rozpoczęciem regu-
larnej służby. Nawet jeśli przyjmiemy poprawkę 
na skalę wykorzystywanych przez USA rozwią-
zań bezzałogowych, i tak potrzeba na to czasu. 

Dlaczego to tyle trwa? Pamiętajmy, że służ-
by zarządzania kryzysowego działają w spe-
cyficznych, na ogół bardzo wymagających 
warunkach środowiskowych, w warunkach 
silnego stresu. Szkolenie obsługi BSP będzie 
wymagało opracowania wstępnych procedur, 

fot. OPEGIEKA Elbląg, fot. L. Drobiszewski

ALGORYTM WDROŻENIA BSP DO SŁUŻBY
■  Przeszkolenie personelu obsługi 

„pierwszego rzutu” do fazy testów
■  Pozyskanie systemów bezzałogowych  

do fazy testów 
(BSP + GCS, detektory (sensory), 
oprogramowanie analizy danych)

■  Prowadzenie permanentnych testów 
poligonowych

■  Opracowanie procedur operacyjnych, 
scenariuszy działań, rekomendacji 
sprzętowych

■  Opracowanie kompleksowej doktryny 
wykorzystania, niezbędne zmiany 
legislacyjne

■  Pełne wdrożenie do służby  
(zakupy, szkolenia)
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Centrum Dronów w Józefowie   
  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowsk-
iego – Państwowy Instytut Badawczy, 
jednostka naukowo-badawcza, którego 
misją jest działalność na rzecz zapewnie-
nia bezpieczeństwa powszechnego 
Państwa w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej, zarządzania kryzysowego, 
ochrony ludności i obrony cywilnej, pod-
jęła się implementacji bezzałogowców do 
systemu zarządzania kryzysowego. 

  Powołano Centrum Szkoleniowe Sys-
temów Bezzałogowych „Centrum 
Dronów”, którego misją jest wsparcie 
procesu wdrożenia BSP w służbach bez-
pieczeństwa powszechnego. Należy mieć 
nadzieję, że inicjatywa ta spotka się 
z odpowiednim wsparciem i pozytywnie 
przyczyni do zwiększenia naszego bez-
pieczeństwa już w niedalekiej przyszłości.

przećwiczenia i sprawdzenia ich na poligo-
nach, opracowania wytycznych operacyjnych 
dla poszczególnych formacji, sformalizowania 
ich pod względem prawnym - operator musi 
być pewien, że działa w warunkach prawa 
i prawo go wspiera – sytuacje krytyczne, obar-
czone ryzykiem będą tu występować z więk-
szą intensywnością niż w zastosowaniach 
cywilnych. 

W następnej kolejności muszą być opraco-
wane scenariusze wykorzystania, zaś personel 
obsługi musi mieć możliwość ich treningu na 
sucho, tak aby zapewnić dobre nawyki i zapew-
nić powtarzalność operacji w sytuacji kryzyso-
wej. Ostatnim elementem jest przetestowanie 
sprzętu w warunkach operacyjnych i określe-
nie niezbędnych wymagań technicznych, któ-
rych spełnienie będzie warunkowało bezpie-
czeństwo realizacji poszczególnych misji. 

Warunkiem sine qua non jest wyszkolenie 
pierwszej grupy pracowników służb zarzą-
dzania kryzysowego, którzy poprzez ćwi-
czenia udoskonalą procedury wykorzystania 
BSP. Tylko odpowiednio duża ilość ćwiczeń, 
doświadczeń terenowych poprzedzających 
właściwy proces wdrożenia dronów do służby 
zagwarantuje, że ten proces odbędzie w spo-
sób bezpieczny, racjonalny i efektywny eko-
nomicznie. 

fot. OPEGIEKA Elbląg, L. Drobiszewski
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NA PSI WĘCH  
W akcjach poszukiwawczych należy zwracać uwagę na pogodę, 
przestrzegać procedur, wykorzystywać wiedzę z ćwiczeń, ufać ludziom, 
psom i dopiero na końcu technice. 

Poszukiwania w terenie otwartym opierają 
się na wykorzystaniu dostępnych zasobów, 
takich jak ludzie, zwierzęta i sprzęt. Sztab 
dowodzenia musi wiedzieć jak najwięcej o do-
stępności konkretnego zasobu, doświadczeniu 
i możliwościach. Informacje te znacznie uła-
twiają prowadzenie akcji. 

Człowiek 
Najstarszą z metod poszukiwawczych jest ty-
raliera. Grupa ludzi porusza się w jednej linii 
w tym samym kierunku. Przeszukanie terenu 
przez jak najliczniejsza grupę ludzi ustawionych 
blisko siebie wciąż uchodzi za gwarancję sukce-
su. Niewątpliwe za dobrą monetę należy przyjąć 
możliwość wykorzystania dużej ilości ludzi bez 
zastosowania specjalistycznego sprzętu. Jest to 
sposób wykorzystania chęci do pomocy ludzi 
spoza struktur ratowniczych. Często bywa tak, 
że na miejsce prowadzenia działań zjawia się 
dużo znajomych czy też okolicznych mieszkań-
ców, którzy koniecznie chcą pomóc w poszuki-
waniach. Zignorowanie tego zapału niesie ry-
zyko samodzielnych akcji, potęgujących chaos 
i prowadzących do kolejnych zaginięć. Zwykle 
są to ludzie bez jakiegokolwiek przygotowania 

do tego typu działań o słabej orientacji w tere-
nie oraz kiepskiej kondycji fizycznej. 

W takich przypadkach tyraliera powinna się 
nieźle sprawdzić. Jednakże na jej efektywność 
ma decydujący wpływ zachowanie poszcze-
gólnych osób. Niedokładna praca jednego czło-
wieka czy też chwilowa jego dekoncentracja 
w znaczny sposób obniża skuteczność przeszu-
kania sektora. Nie ma też możliwości treningu, 
ponieważ zazwyczaj w skład takiej grupy wcho-
dzą przypadkowi ludzie. Są oni mało mobilni 
i trudno ich wspomóc od strony logistycznej. 
Akcję utrudnia duże zróżnicowanie terenu 
w ramach jednej grupy, co z kolei fatalnie wpły-
wa na oszacowanie skuteczności przeszukania. 

Świadomość faktycznego działania tej metody 
zmobilizowała ekspertów do szukania innych 
rozwiązań. W Polsce prekursorem zmian w tej 
dziedzinie była Podhalańska Grupa GOPR, któ-
ra na bazie swoich doświadczeń wprowadziła 
metodę tzw. szybkiej trójki w 2001 roku. Jest to 
grupa składająca się z trzech osób, poruszająca 
się w szeregu w tym samym kierunku. Jeden 
z ratowników pełni również funkcję nawigatora 
prowadzącego zespół. Jest to zawsze osoba poru-
szająca się w środku szeregu. Ma on za zadanie 
przygotować strategię przeszukania i na bieżącą 
korygować marszrutę. W skład pojedynczych 
„szybkich trójek” wchodzą bardzo często osoby, 
które na co dzień mają okazję ze sobą współpra-
cować, co w znaczny sposób przekłada się na 
usprawnienie pracy wewnątrz grupy. Kolejnymi 
atutami mniejszych grup jest fakt zbliżonych 
warunków terenowych dla każdego ratownika. 
Przekłada się to na podobne tempo marszu, a co 
za tym idzie - na lepszą komunikacją. 

Pozytywne aspekty można również za-
uważyć w kwestii większego poczucia odpo-
wiedzialności. W mniejszej grupie odpowie-
dzialność rozkłada się jedynie na kilka osób, co 
mobilizuje ich do dokładniejszej pracy. Kolejną 
sprawą jest stosunkową łatwa mobilność. Tak 
mała grupa zmieści się praktycznie do każdego 
środka transportu i dość szybko może znaleźć 

ARTUR LUZAR,  
JOANNA PULIT,  
JOANNA STOJER-POLAŃSKA

Wykładowca Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie
Przewodnik psa ratowniczego w Grupie Ratownictwa 
Specjalnego OSP w Nowym Sączu
Kryminalistyk, wykładowca w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Raciborzu i Uniwersytecie SWPS 
w Katowicach
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się w kolejnym wyznaczonym sektorze. Ogra-
niczeniami są uzależnienie od specjalistycznego 
sprzętu i wysokie kwalifikacje potrzebne do 
jego obsługi. 

Zasób ludzki może być także wykorzystywa-
ny w postaci standardowych patroli pieszych, 
przemierzających drogi lub obszary zgodnie 
z wyznaczonym systemem. Kolejne metody to 
wykorzystanie człowieka w roli obserwatora, 
którego zadaniem jest penetrowanie terenu 
z wyznaczonego miejsca. Często obserwacji 
podlega obszar granicy np. lasu z łąką. Jest to 
idealne miejsce do wykorzystania takiej me-
tody, ponieważ z jednego punktu można mieć 
pogląd na wszystkie osoby wychodzące z lasu 
na wybranym odcinku. Wyraźne plusy tego roz-
wiązania to zaangażowanie małej liczby osób, 
które mogą objąć obserwacją szeroki obszar. 
Dodatkowo osoby te nie muszą być wysoce wy-
szkolone, zaś sprzęt, którego potrzebują, nie jest 
nazbyt specjalistyczny. 

Kolejnym sposobem jest wykorzystanie sztu-
ki tropienia. Jest to metoda niezwykle rzadko 
stosowana z uwagi na to, że jedynie nieliczne 
osoby zajmują się tym tematem fachowo. Nie-
mniej jednak jest to opcja, która może doprowa-
dzić do odnalezienia zaginionego. 

Obok tradycyjnych patroli pieszych wy-
korzystywane są też zmotoryzowane oraz 
powietrzne. Te pierwsze stosowane są coraz 
częściej w formie np. patroli z użyciem pojaz-
dów czterokołowych. Cechuje je wysokie tempo 
przeszukania, wysoka mobilność oraz moż-

liwość szybkiej ewakuacji. Ograniczenia zaś 
dotyczą uzależnienia od sprzętu, jego ewentu-
alnych awarii, ale także braku możliwości prze-
szukania trudno dostępnych obszarów. 

Patrol powietrzny wykorzystuje najczęściej 
śmigłowce, chociaż coraz bardziej są popular-
ne bezzałogowe statki powietrzne, tzw. dro-
ny. Obie opcje cechują się wysokim tempem 
przeszukania, bardzo dobrą skutecznością na 
terenach niezalesionych oraz dużym zasięgiem 
przeszukania. Natomiast ograniczeniami są 
odpowiednie warunki do lotu, kompetencje oraz 
dość wysokie koszty. W kwestii dostępności 
dronów sytuacja dynamicznie ulega zmianie, 
ponieważ grono operatorów takich urządzeń 
stale wzrasta. Obserwując ich zaangażowanie 
w poszukiwanie osób zaginionych widzimy, że 
duża część z nich jest gotowa brać udział w tego 
typu akcjach, pomijając korzyści materialne. 
Grupy te wykazują również wyraźną chęć do 
wzajemnego szkolenia i wypracowania stałego 
systemu współpracy. 

Każda z nich może znaleźć swoje miejsce 
podczas poszukiwań. Sztuką jest dobrać w od-
powiedni sposób czas wprowadzenia danego 

Grupa Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz podczas treningu 
z wykorzystaniem dronów i psów. 
Operatorem drona jest Tomasz Galan, DronaVista.pl 
Fot. S. Kosieliński
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zasobu oraz wybrać najbardziej odpowiedni dla 
niego sektor. Te zadania pozostają już jednak 
w rękach sztabu dowodzenia, który bez wątpie-
nia powinien składać się z doświadczonych ludzi 
o wysokich zdolnościach analizy sytuacji oraz 
umiejętnościach organizacji pracy nawet setek 
osób. Pamiętać też należy, że sukces poszuki-
wań zależy od wielu czynników, takich jak do-
stępne warunki techniczne i łączność, pogoda, 
procedury prawne i wewnętrze, doświadczenie 
osób uczestniczących w poszukiwaniach, wy-
korzystanie dobrych praktyk oraz wcześniejsze 
przećwiczenie różnych wariantów poszukiwań 
podczas manewrów, takich jak organizowane na 
Paradzie Robotów – Droniadzie w podkrakow-
skim Pobiedniku. 

Pies 
Nadal nie mamy zamiennika dla psiego nosa 
pomimo dynamicznego rozwoju techniki. Pies 
potrafi rozpoznawać i analizować znacznie 
więcej zapachów niż człowiek. Dodatkowo ma 
ogromną pamięć zapachową. Obszar odpowie-
dzialny za rozpoznawanie zapachów psa jest 
czterdzieści razy większy niż ludzki. Tak do-
brze  funkcjonujący węch w połączeniu z chęcią 
współpracy z człowiekiem sprawiły, iż psy bar-
dzo często wykorzystywane są do poszukiwań 
osób zaginionych. Praca ta dotyczy zarówno 
zaginięć w wyniku następstw katastrof budow-
lanych, jak i w terenie otwartym. 

W bardzo korzystnych warunkach pies po-
trafi wyczuć zapach człowieka z nawet około 
1000 m. W praktyce ta zdolność jest jednak za-
zwyczaj mocno ograniczana przez dodatkowe 
czynniki, jakimi są między innymi warunki 
terenowe i atmosferyczne. Najczęściej podczas 
poszukiwań uwzględnia się zdolność lokaliza-
cji zapachu człowieka w wymiarze odległości 
25-100 m. Ukształtowanie terenu oraz rodzaj 
i gęstość występującej roślinności  mają bardzo 
duży wpływ na rozprzestrzenianie się molekuł 
zapachowych człowieka. Kolejnymi czynnikami 
są prędkość oraz rodzaj wiatru, a także konwek-
cja termiczna. Ze strony organizmu psa często 
występującą sytuacją jest obniżenie jakości 
działa zmysłu węchu nawet o 40% w wyniku 
przegrzania jego organizmu. Potencjał zmysłu 
węchu psa w pracy poszukiwawczo-ratowni-
czej jest bardzo duży, ale jego praktyczne wy-
korzystanie jest mocno zależne od zdolności 
przewodnika psa do stałej analizy oraz kontroli 
sytuacji podczas akcji.

Najczęściej korzysta się z potencjału zmysłu 
węchu psów tropiących albo pracujących na 
tak zwanej otwartej przestrzeni. Te pierwsze 
najczęściej działają w strukturach policji. Są 
one wprowadzane zazwyczaj na początku dzia-
łań, kiedy ewentualne ślady poszukiwanego są 
jeszcze świeże i nie zniszczone przez czynniki 
atmosferyczne czy też zadeptane przez dziesiąt-
ki ratowników. Praca tych psów polega na tro-
pieniu człowieka przy wykorzystaniu najcięż-
szych cząsteczek zapachu, tych które pozostały 
w okolicy drogi przejścia poszukiwanego. Psy te 
do swojej pracy potrzebują podstawy zapachu 
osoby zaginionej, ponieważ właśnie tego kon-
kretnego zapachu będą wyszukiwać. Źródłem 
zapachu najczęściej są świeże ubrania. 

Zdarza się, że pies tropiący doprowadzi ekipę 
ratunkową bezpośrednio do osoby zaginionej. 
Z reguły po chwili pies gubi trop. Sytuacja taka 
jednak też przynosi konkretne korzyści. Wy-
znaczony zostaje bowiem wysoce prawdopodob-
ny kierunek marszu poszkodowanego. W takiej 
sytuacji można wprowadzić do działań psa ra-
towniczego (na otwartą przestrzeń), zaczynając 
właśnie od okolicy, w której pies tropiący zgubił 
ślad. 

Pies na otwartą przestrzeń pracuje tzw. gór-
nym wiatrem. W porównaniu do psa tropiącego 
wykorzystuje on lżejsze, bardziej lotne moleku-
ły zapachu człowieka. Pies ratowniczy w prze-
ciwieństwie do tropiącego nie szuka konkretnej 
osoby. Zlokalizuje on każdą osobę żywą znajdu-
jącą się w obszarze jego pracy. Z uwagi na to, że 
żywy człowiek cały czas generuje swój zapach, 
psy te mają równe szanse na odnalezienie czło-
wieka. Nie ma tu problemu z zanikaniem tropu 
wraz z upływem czasu. Pies ratowniczy jest jed-
ną z nielicznych metod poszukiwawczych, która 
może wykryć ukrytego człowieka. Wszystko to 
dzieje się za sprawą wysoko rozwiniętego zmy-
słu węchu.

Fot. S. Kosieliński
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ZASTOSOWANIA

W Polsce działa blisko 90 zespołów tere-
nowych certyfikowanych zgodnie z zasadami 
Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo można 
prosić o pomoc przewodników z psami z GOPR, 
które posiadają osobny system certyfikacji. 

Technika 
Coraz bardziej popularne w szeregach Państwo-
wej Straży Pożarnej samochody dowodzenia 
i łączności są już nie tylko miejscem, gdzie sztab 
może obradować, bazując na posiadanych ma-
pach i informacjach terenowych. Współczesne 
samochody to prawdziwe mobilne centra dowo-
dzenia. Komunikację radiową wspomagają wy-
sokie maszty i radio-przemienniki. Dowodzący 
akcją poszukiwawczą może skorzystać z map 
cyfrowych, pobierać niezbędne do prowadzenia 
działań informacje z internetu, obserwować 
i nadzorować całość działań grupy. Oby jak naj-
częściej taki sprzęt brał udział w akcjach poszu-
kiwawczo-ratowniczych. 

Kluczową rolę odgrywa w nich dobrze zor-
ganizowana i bezawaryjna łączność radiowa. 
Powinna ona pozwalać na bezprzewodową 
komunikację pomiędzy dowódcami i ratow-
nikami biorącymi udział akcji, ciężko bowiem 
wyobrazić sobie skuteczne działania bez moż-
liwości przekazywania sobie informacji. Kra-
jowy System Ratowniczo-Gaśniczy, w skład 
którego wchodzi Państwowa Straż Pożarna, 
Ochotnicze Straże Pożarne oraz inne podmioty 
współpracujące takie jak np. Górskie Ochotni-
cze Pogotowie Ratunkowe czy też różnego typu 
cywilne grupy poszukiwawczo ratownicze, 
bazują obecnie na łączności radiowej analogo-
wej. Wszelako postulujemy, by jak najszerzej 
stosować systemy łączności analogowo-cy-
frowej lub cyfrowej, które dzięki swoim funk-
cjonalnościom mogą w zdecydowany sposób 
wspomóc koordynację i skuteczność prac grup 
poszukiwawczych. 

W nowoczesnych systemach radiowych, 
oprócz usługi przekazywania głosu, dowód-
ca lub sztab akcji ma możliwość lokalizacji 
ratowników w terenie na mapie cyfrowej, 
dzięki zastosowaniu w radiostacjach nasob-
nych nadajników GPS. Podczas prowadzonych 
działań dowódca może sprawdzać, które 
obszary zostały sprawdzone przez ludzi (np. 
tyraliera, szybka trójka), przez przewodników 
z psami lub przez operatora drona. Przeszu-
kane miejsca mogą zostać oznaczone innym 
kolorem, co pomoże uniknąć efektu dublowa-
nia podczas poszukiwań. Pozwala również na 
szybką alokację ratowników w z zależności 
od dynamicznie zmieniających się warunków 
i potrzeb akcji. 

Niezwykle przydatną funkcją to wywołanie 
indywidualne lub grupowe rozmówcy, która 
pozwala prowadzić korespondencję radiową 
w obrębie zamkniętej grupy osób (w zależno-
ści od potrzeb). Szczególnie przydaje się ona 
w sytuacji, gdy rozmówca chce przekazać 

informację tylko wybranym ratownikom (np. 
w jednym sektorze poszukiwań). Osoby, któ-
re kiedykolwiek korzystały z korespondencji 
radiowej w warunkach realnej akcji wiedzą, 
że momentami zbyt duża ilość informacji prze-
pływających przez sieć, czyni ją niewydolną 
i nieskuteczną. Poszczególne korespondencje 
„nachodzą” na siebie, czyniąc je niezrozumia-
łymi i przez to - nieprzydatnymi. Dlatego tak 
ważna jest możliwość określenia priorytetu 
korespondencji.   

U góry: start z wyrzutni drona Trimble UX5 firmy Geotronics 
Dystrybucja w misji poszukiwawczo-ratowniczej podczas  
Parady Robotów - Droniady 2016.  
U dołu: Dron z automatycznie nadmuchiwanym kołem 
ratunkowym leci na pomoc tonącemu. Pokaz firmy DronLab  
na terenie dawnej Kopalni Babina w Parku Krajobrazowym 
 Łuk Mużakowa, woj. lubuskie w 2016 r. 
Fot. S. Kosieliński
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FIRMY

fot. Shutterstock
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Nazwa Firmy Miasto www

„Blackpoint Studio” Zduńska Wola miastozdrona.pl

„Drone Record” Paweł Chałaciński Sosnowiec www.drone-record.pl

„Dronisko.pl Konrad Sobieraj Sandomierz www.fabrykabarwy.pl 

„Erawlik” Elżbieta Anioł-Rawlik Zabrze humanupgrade.pl

„UAV Consulting” Michał Wojas Gdów flytechuav.pl

3d Drony Marek Truszkowski Warszawa timultikopter.opx.pl

4k Drones Rafał Kmieć Słupca 4kdrones.pl

Active Shots Andrzej Szulc Warszawa www.activeshots.pl

Aerial Piotr Chrobak Bielsko-Biała www.aerial.net.pl

Aeroklub Warszawski, Warszawa www.aeroklub.waw.pl

Aeromind S.C. J. Siekierczak, K. Nowak Poznań www.aeromind.pl

Aeropix Jarosław Syrek Szczecin Aeropix.pl

Aerosystems Karol Cheda Warszawa www.akademia-uav.pl

Air Dron Polska S.C. Krzymów airdron-polska.pl

Airborn Sp. z o.o. Gdynia airborn.aero

Airbot Sp. z o.o. Toruń www.airbot.io

AIRCOM Sp. z o.o. Warszawa www.aircom.pl

AIRPAS Sp. z o.o. Poznań airpasacademy.pl

Ak Dron’s Aleksander Korporowicz Falenty Nowe

Akademia Dronów Eskadra Grzegorz Trzeciak Gdańsk bezzalogowce.pl

Albert Maszczyński Dron Wave Ćmińsk

Alticam Jakub Zakrzewski Bytów www.alticam.pl

Amstok Mateusz Stokowiec Szczecin www.dronarmy.pl

Andrzej Śnieć Dron-Css Poznań

Anti-Drone Sp. z o.o. Warszawa www.anti-drone.pl

Arley Arkadiusz Czekay Warszawa Mistrace.com

Art Of Drone Artur Czerwiński Wrocław

Auto-Dron.pl Zbigniew Maziarz Mirosławice

Avialab Sp. z o.o. Kielce www.avialabs.pl

Aviation Consulting Michał Ratajczak Gorzów Wlkp. aviacon.pl

Aviox Sp. z o.o. Warszawa drones.aero

Axidro Poland Sp. Z O.O Poznań www.axidro.pl

WYKAZ FIRM
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Bananowa Krowa Karol Kolba Nowa Sól www.facebook.com/odlo-
towi.tv

Bartłomiej Ebertowski Dronosfera360 Skarszewy

Bartosz Przychodzeń Dronvision Kraków www.dronvision.net

Beforeflight Sp. z o.o. Warszawa www.b4flight.pl

Best Bartłomiej Sternal (wspólnik spółki cywilnej); Airbat UAV 
Operations Bartłomiej Sternal

Tuchomie

Biuro Geodezyjno-Kartograficzne Geo-Drone Maciej 
Smaczyński 

Poznań

Blue Eagle Drones Sp. z o.o. Warszawa

Bmt Wybrzeże - Marek Lewandowski Gdynia www.tosem.pl

C5studio Jakub Śledziowski Szczecin c5studio.pl

Camlot Maciej Walkowiak Czapury camlot.pl

Camonboard S.C. Warszawa camonboard.pl/
kamery-sportowe

Cavok Urszula Suchocka Gorzów Wlkp. www.cavok.com.pl

Celman A. K. C. K. Manulik S.C. Gdynia flytoy.pl

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środ-
kowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej

Katowice www.ckkl.2ap.pl

Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych 
Sp. z o.o.

Rzeszów systemybezzalogowe.pl

Centrum Szkolenia UAV Sp. z o.o. Wielka Wola www.csuav.pl

Centrum Wdrożeniowo Produkcyjne ITWL Sp. z o.o. Warszawa airpas.pl

Cervi Robotics Sp. z o.o. Jasionka - Lotnisko cervirobotics.com

Cmielstudio ĆMIEL BARTOSZ Wałcz www.1kadr.pl

Creotech Instruments S.A. Piaseczno www.creotech.pl

Custom Copters Sp. z o.o. Gliwice ccopters.pl

Cybercar Tomasz Rumiński Bydgoszcz www.x-dron.pl

Damian Łukawski The Drone Warszawa

Darbodesign Dariusz Kobla Gliwice dronolot.pl

Dd&Dt Tomasz Różański Konstancin-Jeziorna www.videodrone.pl

Digital Cinema Magic Marcin Świerczyński Koszalin www.dcmagic.pl

Dilectro Sp. z o.o. Warszawa dilectro.pl

Direct Drone Solutions Tomasz Augustynek Kraków

Dlapilota.pl (Droneradar.eu) Warszawa droneradar.eu

Dragonfly Drones Cezary Stanczewski Wąbrzeźno dragonfly-drones.pl

Dragonfly Vision Jarosław Czajka Legionowo www.dragonflyvision.pl

Dron Age Daniel Kowalski Bolesławiec www.dronage.pl

Dron And Go Tomasz Poznański Pruszków dronandgo.pl

DRON Andrzej Łepkowski DRON Andrzej Łepkowski Wspólnik 
Spółki Cywilnej

Warszawa

Dron Base Piotr Koszewski Łódź

DRON Dawid Łepkowski Wspólnik Spółki Cywilnej Warszawa

Dron Expert Bogdan Robak Lubin dron-expert.pl

Dron House S.A. Warszawa www.dronhouse.pl

Dron Małopolska Fotografia i Filmowanie Mirosław Jamróz Kraków dron.malopolska.pl

Dron Media Krzysztof Piersa Brodnica dronmedia.net/kontakt.
html
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Dron Miastko Wojciech Ulaszewski Miastko dronmiastko.pl

Dron Project Łukasz Muras Polkowice

Dron Time Piotr Murawski Nowy Dwór Mazowiecki

Dron Zakopane Leszek Wawrzyniak Zakopane

Dronader Systems Cezary Idryan Łódź

Dronair.pl - Mariusz Burczyk Dąbrowa Górnicza DronAir.pl

Dronart.pl Marek Kossyk Dąbrowa Górnicza dronart.pl

Droncam 24 DANIEL KŁAK Zabrze droncam24.com

Droncom Rafał Ziaja Tarnów droncom.pl

Droncording MICHAŁ CZARNECKI Książenice DronCording.com

Drone Empire Jarosław Marcisz Jawor dronempire.pl

Drone Film View Kacper Mężyk Puszczykowo dronefilmview.pl

Drone IT Tomasz Krawczyk Warszawa

Drone Project Gabriel Janiszewski Gdynia proneproject.pl

Drone Sp. z o.o. Poznań

Drone Tour Mateusz Dąbkowski Warszawa

Drone X Vision Marcin Woźniak Warszawa www.dronexvision.pl

Drone Zone Małgorzata Doroszewska Krotoszyn drone-zone.pl

Dronehero.pl Sp. z o.o. Warszawa dronehero.pl

Droneland.pl Szymon Łukasik Chorzów www.droneland.pl

Dronem24.pl Joanna Lis Wręczyca Wielka

Droneman Daniel Łosiakowski Piaseczno www.droneman.pl

Dronero Sp. z o.o. Swadzim

Dronesgroup Kamil Kaczorowski Częstochowa

Dronet Damian Gołębiowski Pszczyna www.dro.net.pl

Dronet Spółka Sp. z o.o. Katowice

Dronetech WOJCIECH KURYŁO Gdynia www.dronetech.pl

Dronex Dawid Świdurski Śrem www.dronex24.pl

Dronexpres Karol Gryncewicz Ostrów Wielkopolski dronexpres.pl

Dronfilming.pl Roch Abramczyk Bydgoszcz www.dronfilming.pl

Dron-Fly  Piotr Składanowski Gdynia www.dron-fly.pl

Dronfox Piotr Zdeb Ostrzeszów

Dronix-Elektronix Konrad Wasilewski Warszawa

Dronjarosław.pl Norbert Krysa Jarosław dronjaroslaw.pl

Dronlab Warszawa www.dronlab.pl

Dron-Master Piotr Pilecki Milicz dronmaster.pl

Dronmedia Marcin Szydlik Szczecinek dronmedia.pl

Dronografika Marcin Kułakowski Gdynia dronografika.pl

Dronowanie Rymwid Rutkowski Chocianów dronowanie.com

Dronownia Marcin Pytlik Sochocin

Dronport Sp. z o.o. Warszawa www.dronport.pl

Dron-R Rafał Wiśniewski Jedlina-Zdrój

Dronrent Józef Szostak Lidzbark Warmiński

Dron’s System Małgorzata Sosna Bobrowiec dronssystem.pl

Dron-UAV Tomasz Cieplicki Człuchów dron-uav.pl
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DRONVISIONS - Usługi Dronem Przemysław Złotkowski Zakopane dronvisions.com

Drony Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice www.centrum-drony.pl

Ds Dron Dariusz Szuba Rybnik dsdron.pl

Ecokopter Dawid Lewandowski Oborniki Śląskie www.ecokopter.pl

Elite Drone Jakub Kotas Kępice www.elitedrone.pl

Euro-Projekt Sp. z o.o. Węgrzce www.euro-projekt.krakow.
pl/vimana/octo.php

Eurosystem S.A. Chorzów www.uas.com.pl

Eurotech Sp. z o.o. Mielec www.eurotech.com.pl

Eye-Dron.pl Agnieszka Jabłońska Piaseczno www.eye-dron.pl

Film Drone Rafał Wrona Masłów Pierwszy

Filmowanie i Fotografia Z Powietrza Dronem Bartosz Papka Sobków

Firma Leda Gurdek Bożena Wieprz www.abc-rc.pl

Firma UAV-TECH PAWEŁ BOLEK Rzeszów

Fly Dron Cyprian Mroczek Mielec www.fly-dron.pl/

Fly In The Sky Poznań flyinthesky.pl/

Fly Project Łęczna www.fly-project.pl

Flytech UAV Sp. z o.o. Kraków Flytechuav.pl

Flytronic Sp. z o.o. Gliwice www.flytronic.pl

FotoDronem.pl (PolskiePortale.pl Sp. z o.o.) Szczecin www.fotodronem.pl

Fotoraporty Sp. z o.o. Piaseczno fotoraporty.pl

Foto-Video Dron Kinga Włodarczyk Jarocin

Fun & Fly Piotr Kopras Suchy Las www.funandfly.pl

Geodrone Ehf. Reykjavik www.geodrone.pl

Geo-UAV Justyna Zdanowska Piaseczno

Geo-UAV Radosław Zych Grodzisk Mazowiecki geo-uav.pl

Gis Dron Marek Włodek Toruń www.gisdron.com.pl

Goadventure.Pro Sylwia Kosmalska-Juriewicz Warszawa goadventure.pro

Gorlice.TV Sp. Z O. O. Jasło www.gorlice.tv

Gra o dron Artur Banach Świdnik graodron.pl

Green Eyes Angel Sp. Z.O.O Gliwice www.greenmovie.pl

Grom Tomasz Paciorek Warszawa xxx

Grzegorz Grabowski Dron Selfie Malczyce dronselfie.pl

I. Jb Grupa - Jarosław Brzeg ; Ii. Air Dron Polska Konin airdron-polska.pl

IDEA Machines Sp. z o.o. Szczecin www.ideamachines.pl

Ino - Dron Studio Anita Czerwińska Inowrocław

Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp. J. Tychy www.nadowski.pl

Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej Łódź www.p.lodz.pl

Iron Sky Dariusz Wąsowicz Buk ironsky.pl

Ishots Rybnik www.ishots.com.pl

IT - Dron Dariusz Osik Warszawa

It Dron Michał Droń Wrocław DronFly4k.pl

IT Vision Sp. z o.o. Kraków www.itvision.pl

Iwing Sp. z o.o. Warszawa www.iwing.pl

Jacek Piotrowski Startdronem Łask Facebook.com/startdro-
nem
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Jakub Karbowiak „Fides” Poznań www.facebook.com/Phoe-
nixUAVO

Jakub Strzelczuk Firefly Studio Zambrów www.studiofirefly.pl

Jan Parzusiński „John’s Drones” Wielogłowy

Jaworski Bartłomiej Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania 
Sygnałów „Digitallab” 

Mikołów www.CyberDrone.pl

Karol Stojowski Kraków www.dronpix.pl

Katarzyna Świgoń View Sosnowiec view.com.pl

Kelm Solutions Marcin Kelm Katowice kelm.solutions

Kh Project Krzysztof Hilbrycht Kartuzy

Kings Of Drones Wrocław www.kdaerialtech.eu

Koma-Dron Bartosz Wąsowski Cegłów koma-dron.pl

Krzysztof Kulas Broadcast-Tv Warszawa broadcast-tv.pl

Krzysztof Nęcka Zakład Usług Drogowo Komunalnych 
„Dronex” 

Rudawa

Krzysztof Rutkowski Biuro Doradcze Rutkowski „Rutkowski 
Patrol”, Krzysztof Rutkowski Wspólnik Spółki Cywilnej „Air 
Dron Polska”S.C. Patryk Świętanowski, Krzysztof Rutkowski, 
Jarosław Brzeg

Łódź www.detektywrutkowski.pl

Kursorstudio Grzegorz Kundys Radom www.kursorstudio.pl

Leica Geosystems Sp. z o.o. Warszawa www.leica-geossytems.
com

Level Up Damian Klekocki Słupca Facebook.com/levelup-
damian

Lgeo Andrzej Litwin Bytów lgeo.pl

Luke Skyvideo Kraków www.lukeskyvideo.pl

Łukasz Kapelak Krak-Drone Kraków

Łukasz Maślanka Tajpan Dron&Quad Sosnowiec

Maciej Gwiżdż Flyseo Słupsk flyseo.pl

Made By Drone Kacper Horzela Radzionków madebydrone.pl

Marcin Kromarek-Nietylkolatamy.Pl Ostrów Wielkopolski nietylkolatamy.pl

Mardrone Mariusz Olejnik Bydgoszcz www.droneflyaway.pl

Mariusz Kapcia Rwd Media Sosnowiec fotodrony.com

Mariusz Masłoń Wałbrzych PhotosFly.pl

Mariusz Masłoń Dron Usługi Katowice www.dronuslugi.pl

Marmo Marcin Motus Białystok www.leci-kamera.pl

Martyna Buczko-Alvarado Panorama Drone Kraków

Max Berger Aviation Maciej Kowalczyk Warszawa rovdrone.pl/

Michał Aleksandrów Black Drone Gdańsk black-drone.pl

Michał Kokot Imaging Technics Opole michalkokot.pl

Microsystem Spółka Z O.O. Sopot www.microsystem.com.pl

Msp Marcin Szender Warszawa www.uav.com.pl

Multi-Tax, Dron Vision, Zielonka Tomasz Poznań

Na Horyzoncie MAGDALENA FLASZA-ŁAPUCHA Witkowice www.nahoryzoncie.pl

Neodronevision Sp. z o.o. Katowice www.neodronevision.com

Netsim Marek Barciewicz Żywiec www.alfacam.pl

Nova Sp. z o.o. Gdynia www.novalab.eu

Novelty Rpas Sp. z o.o. Gliwice noveltyrpas.com
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Novelty RPAS Verixdron ANDRZEJ WAŚNIEWSKI Włocławek www.verixdron.pl

Novelty Rpas Wrocław Pandron Hubert Wojciechowski Wrocław wroclaw.noveltrypas.com

Otodron Artur Bloch Warszawa www.otodron.waw.pl

P.H.U. Magmat- Magdalena Jońca Osiek www.magmat.com.pl

Patrycja Krajczyńska Drones For Industries Warszawa www.dronesforindustries.
com

Paweł Siwecki Cyber-Shop Kraków cybershop.pl

Pds Studio Wejherowo www.photoyoung.pl

Perfect Dron - Michał Stawski Gdańsk

Piekarnia - Ciastkarnia - Waldemar Pędziszczak Nowogard Www.freedron.com

Piotr Laskowski „Pitlab” Warszawa www.pitlab.pl

Piotr Mazur - Agrotechnology Łobez www.agrotechnology.pl/

Piotr Składanowski I. Fikak Ii. Dron-Fly Gdynia www.dron-fly.pl

Polskie Drony Sp. z o.o. Otrębusy dron-film.pl

Pracownia Reklam Sam-Art Jarosław Rozumek Wieliczka air-video.pl

Prokreacja.Com S.C. Warszawa prokreacja.com

PZL Warszawa-Okęcie Sp. z o.o. Warszawa

Radio-Modele Inz. Jacek Gonczar Koszalin www.radio-modele.pl

Rc-Lipol Piotr Sinica Jasionka rc-lipol.pl

Rc-Planeta Opole rc-planeta.pl

Realizacja Obrazu Marcin Kulesza Białystok xxxx

Redspark Sp. z o.o. Rzeszów

Redwings Training & Consulting Janusz Szczuczko Cianowice redwings.com.pl

Regeo Sebastian Kołodziejczyk Łomża facebook.com/latamyUAV

Rm-Drone Remigiusz Majchrzak Spalona www.rm-drone.pl

Robert Zdżalik Drone Vision Pro Końskie dronkonskie.pl

Robokopter Technologies Sp. z o.o. Łódź

Roborotor Sp. z o.o. Babsk www.roborotor.pl

Robot Aviation Sp. z o.o. Warszawa www.robotaviation.com

Rock And Dron Hanna Jannasz Michałowice

Royal Drone Sp. z o.o. Łęczna

RPAS-Monitoring Krystian Fiedziuszko Toruń

Satellfly Spółka Sp. z o.o. Bydgoszcz

SILVAIR Sp. z o.o. Warszawa silvair.net

Sky Drone Warszawa www.servimedia.pl

Sky Drone Maciej Czernicki Unieście www.sky-drone.com.pl

Sky Droner Kacper Kaźmierczak Łódź www.skydroner.pl

Sky Eye Drone Mateusz Michalak Śrem

Sky Invent Sp. z o.o. Warszawa

Sky Memories Michał Miegoń Nowa Dęba www.skymemories.pl

Sky Tronic Sp. z o.o. Wrocław www.skytronic.com.pl

Sky-Dron Andrzej Wolarz Ruja

Skyeye Cezary Pawlikowski Toruń skyeye.com.pl

Skysnap Sp. z o.o. Warszawa www.SkySnap.pl

Smartvision Michał Domański Bochnia www.smartvision.pl
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Softblue Sp. z o.o. Bydgoszcz www.softblue.pl

Spartaqs Sp. z o.o. Katowice spartaqs.com

Spectre Solutions Sp. z o.o. Warszawa www.spectre.solutions

Squadron Sp. z o.o. Gdańsk www.squadron.pl

Streamline Media Productions Kraków aerialpictures.pl

Studio Flyfilms Sp. z o.o. Piaseczno www.flyfilms.pl

Studiogo Łukasz Hodorowicz Sierakowice www.studiogo.pl

Studio-T Tadeusz Bącal Nowy Targ www.studiot.pl

Stylout- Aleksandra Lichtarska Kudowa-Zdrój dronacademy.pl

Syntecode Sp. z o.o. (ATO Avioner) Warszawa www.avioner.pl/

Szkoła Morska W Gdyni Sp. z o.o. Gdynia morska.edu.pl

Szymon Prus It Bielsko-Biała naddachami.pl

Techno-Dron Irena Żółkoś Krosno dronado.pl

Tomasz Gałat Fabryka Okien Drzwi Fine Dronavista.Pl Nowy Sącz dronavista.pl

TV ASTA Sp Z O.O. Piła www.tvasta.pl

Tymmar Piotr Łukasiewicz Zabrze www.hd-dron.pl

UASA Sp. z o.o. Ełganowo uasa.eu

UAV & Heli Solutions Dariusz Wroński Rotmanka

UAV 81 Drone System Marcin Misa Warszawa www.uav81.com

UAV Polska Sp. z o.o. Warszawa

UAV Robotics Sp. z o.o. Lublin

UAVionics Paweł Woźniak Warszawa uavionics.pl

UAVo.Tv Sebastian Zaczkiewicz Warszawa uavo.tv; DRONEXPERT.EU

UAV-Photo.pl Daniel Ciskowski Piła www.UAV-Photo.pl

UAVS Poland Sp. z o.o. Kraków uavs.pl

UAVway Andrzej Grabski Warszawa uavway.eu

UAVworld Maciej Nowaczyk Trzemeszno

Ultradrones Sp. z o.o. Warszawa www.ultradrones.pl

Unmanned Aerial Vehicles Polska Sp. z o.o. Warszawa uav.pl

Unmanned Solutions Sp. z o.o. Toruń www.ctt.umk.

Usługi Specjalistyczne „Earlybird” Bogumił Dąbek Wrocław facebook.com/earlybirdpl

Victor Alvarado Vazquez Panorama Drone Kraków panoramadrone.pl

Video-Drone Robert Chmielecki Gdańsk www.video-drone.pl

Vision And Fly Sp. z o.o. Szczecin www.twojdron.pl

Waldemar Domagała Fotovideo-Dronem Kielce

Waldorf Studio Waldemar Strażyński Zbąszyń www.helivideo.pl

Wb Electronics Ożarów Mazowiecki www.wb.com.pl

Wiesław Jackowski Dron X System Olsztyn facebook.com/Jackows-
ki-Wiesław-DRON-X-sys-
tem

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. Bydgoszcz wzl2.mil.pl

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Zielonka www.witu.mil.pl

Xart Adam Gewartowski Szczytno x-art.pl

Xc Krzysztof Woźny Pruszków www.xcopter.waw.pl

Żebracki Wojciech Crystal Media Wojciech Żebracki Jasło www.facebook.com/dron-
jaslopl
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WYKAZ AKRONIMÓW I SKRÓTÓW

AIP Zbiór Informacji Lotniczych (Aeronautical Information Publication) wydawany przez PAŻP 
wydawany z udziałem administracji państwowej zbiór informacji lotniczych o charakterze 
trwałym zawierających dane o lotniskach, drogach lotniczych i obowiązujących procedurach, 
które mają istotne znaczenie dla żeglugi powietrznej

AIP Polska Aeronautical Information Publication – Poland; AIP – Poland. Zbiór Informacji Lotniczych

AMC Acceptable Means of Compliance  - Akceptowalne Środki Spełniania Wymagań – tzw. „mięk-
kie” wynmagania techniczne EASA

ANSP Air Navigation Service Provider – w Polsce PAŻP

ASAR służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego - Aerial Search And Rescue

ATZ strefy ruchu lotniskowego Aerodrome Traffic Zone

AUP  Airspace Use Plan - Plan Użytkowania Przestrzeni Powietrznej na dany dzień przygotowywa-
ny przez PAŻP

BSL Bezzałogowe systemy lotnicze

BSP bezzałogowy statek powietrzny

BVLOS Beyond Visual Line of Sight Operation - operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej

CB Citizen band 27MHz

CEN  European Committee for Standardization

CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization

CTR Control Zone - Strefa Kontrolowana Lotniska

DARPA Defense Advanced Research Projects Agency – amerykańska rządowa Agencja Zaawansowa-
nych Projektów Badawczych dla Obronności 

DCL Drone Champions League europejska liga wyścigowa dronów

DRL Drone Racing League amerykańska liga wyścigowa dronów

EDA European Defense Agency – Europejska Agencja Obrony – oficjalna agencja UE ustalająca 
m.in. standardy przemysłu obronnego

EASA European Aviation Safety Agency - Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

ESA Eropean Space Agency – Europejska Agencja Kosmiczna

EMC Kompatybilność elektromagnetyczna (ElectroMagnetic Compatibility)

EUROCAE utworzona jako European Organisation for Civil Aviation Electronics organizacja standaryza-
cyjna dla elektroniki lotniczej

FAA Fedaral Aviation Admnistration – amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa

FPV first person view - perspektywa pierwszej osoby

FPV First Person View zdalnie sterowana kamera 

GIS Geographic Information System

GLONASS  (Globalnaja Nawigacionnaja Sputnikowaja Sistiema)   to Rosyjski Globalny System Nawiga-
cyjny. Podobnie jak GPS tworzony był dla celów wojskowych. Projekt systemu powstał w grud-
niu 1976 r. za czasów ZSRR.

GNSS Global Navigation Satellite System

ICAO International Civil Aviation Organization – Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywil-
nego

IoT Internet of Things
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ISM (od Industrial, Science, Medicine) – określenie uwolnionych pasm radiowych, gdzie nie jest 
wymagane indywidualne pozwolenie radiowe (np. 2.4GHz, 5GHz)

JARUS Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems - grupa ekspertów narodowych 
władz lotniczych ds. systemów bezzałogowych

LPR Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

NDVI Normalized Difference Vegetation Index

NIR Near infrared – bliska podczerwień

NOTAM Notice to Airmen wydawana na żądanie zwięzła depesza telekomunikacyjna Kierownictwa 
Lotów (ATM) (Air Traffic Management) rozpowszechniana za pomocą środków telekomuni-
kacyjnych, zawierająca informacje (nt. ustanowienia, stanu lub zmian urządzeń lotniczych, 
służb, procedur, a także o niebezpieczeństwie), których znajomość we właściwym czasie jest 
istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi.

OSD On screen dislplay - Moduł OSD to urządzenie, które pozwala tworzyć tekstową nakładkę dla 
obrazu wideo

OSP Ochotnicza Straż Pożarna

PAŻP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

PKD Polska Klasyfikacja Działalności

PSP Państwowa Straż Pożarna

RCKiK Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

RFID Radio-frequency identification 

RGB  jeden z modeli przestrzeni barw (red,green,blue) Jest to model wynikający z właściwości od-
biorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez 
zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła

RHA Rolled homogeneous armor – stal czołgowa

RPA Remotely Piloted Aircraft – zdalnie sterowany statek powietrzny

RPAS Remotely Piloted Aircraft Systems

RTK GPS Real Time Kinematic GPS - technologia precyzyjnych pomiarów przy użyciu nawigacji sateli-
tarnej

SAE Interna-
tional 

utworzona jako Society of Automotive Engineers organizacja inżynierów, zajmująca się stan-
daryzacją wymagań technicznych  

SES Single European Sky - pakiety unijnych rozporządzeń, których celem jest zwiększenie wydaj-
ności ekonomicznej, finansowej i środowiskowej służb kontroli ruchu powietrznego w Europie 

SESAR Single European Sky ATM Research – Program badań systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym 
w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

SMS Safety Management System

STVI Stress Related Vegetation Index

UAS Unmanned Aerial System

UAV Unmanned Aerial Vehicle - bezzałogowy statek powietrzny

UCAV unmanned combat aerial vehicle 

ULC Urząd Lotnictwa Cywilnego

U-Space Urban Space – przestrzeń powietrzna dla obszarów aglomeracji miejskich (projektowana)

WRC World Radiocommunications Conference – odbywająca się co cztery lata międzynarodowa 
konferencja ITU, podczas której na szczeblu międzyrządowym ustala się zasady użytkowania 
widma częstotliwości fal radiowych

UTM Unmanned Aircraft Traffic Management

VLOS Visual Line of Sight Operation – operacje w zasięgu widoczności wzrokowej

VTOL Vertical Take Off and Landing – samolot pionowego startu



Pięć żywiołów. Bezpieczeństwo w inteligentnym mieście. 
Kongres Analizy Informacji, Kraków, 20-21 kwietnia 2017 r. 

V Zjazd Menadżerów ds. bezpieczeństwa ZAMEK. 
Systemy inteligentne w ochronie gospodarki,  
16-17 maja 2017 r., Zamek w Malborku)

Parada Robotów - Droniada, 
Kraków, 16-18 czerwca 2017 r.
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Raport powstał w ramach fundacyjnego programu animacji rynku systemów 
bezzałogowych. Jego częścią jest Parada Robotów – Droniada 2017, podczas której 
sprawdzimy możliwości współdziałania dronów, bikonów i systemu reagowania 
kryzysowego podczas zdarzeń masowych. 
Raport obrazuje stan i trendy rynku dronów w Polsce jako podzbioru przemysłu 
4.0 w fazie startupowej „doliny śmierci”. 

Nasz think-tank stawia na popularyzację strategicznego myślenia o państwie, 
społeczeństwie i gospodarce zarówno w skali mikro – na poziomie lokalnej 
grupy działania, samorządu, czy też firmy, jak i w skali makro – na poziomie 
ogólnokrajowym i globalnym. „Programujemy przyszłość” – oto nasze motto. 
Dążymy do społecznej akceptacji technik informacyjnych i systemów inteligentnych.
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