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SŁOWO  
OD REDAKTORA    

Po jutrzence nadeszła burza. Pierwsze po-
mruki było już słychać dawno – wiązały 
się z  projektowanymi pięć lat temu nowy-
mi, europejskimi przepisami prawa dro-
nowego. Dopiero ich wprowadzenie w  2021 
r., wywołały turbulencje o  nieznanych 
wciąż skutkach. To jest czynnik w  skali mi-
kro, podczas gdy o  wiele groźniejsze są te 
w skali makro jak trwająca wciąż pandemia  
COVID-19 czy agresja Rosji na Ukrainę.  

Można na to spojrzeć też z  innej stro-
ny. Burza zmiotła z  rynku słabeuszy bez 
własnego pomysłu na biznes i  nikłej rze-
telności. Pomogła objawić się dotąd lekce-
ważonym nowym modelom biznesowym 
jak dronowy transport medyczny. Ujaw-
niła siłę systemów bezzałogowych i  auto-
nomicznych we wszystkich sferach. De-
cydują o  tym takie technologie sztucznej 
inteligencji (ang. Artificial intelligence ➔ 

AI jak uczenie maszynowe i  tzw. cyfrowe 
bliźniaki czy rozkwitająca fotogrametria 
niskopułapowa. Największym zaś „game 
changer’em” okazała się wojna w Ukrainie, 
przez którą drony zawładnęły masową wy-
obraźnią i stały się jej bohaterem.  

To wszystko należy wreszcie nazywać 
robotyką powietrzną. Najważniejsze są 
dane pozyskiwane z latających robotów, zaś 
stopień autonomii wykonywania usługi jest 
kluczowym czynnikiem potwierdzającym 
zaawansowanie dronów. W  ciągu najbliż-
szych kilku lat różnice między robotyką 
powietrzną a  lotnictwem załogowym będą 
coraz większe – oprócz praw fizyki. Te pozo-
staną niezmienne i dla robotów i dla załogo-

wych statków powietrznych. Stąd potrzeba 
certyfikacji sprzętu latającego oraz analizy 
ryzyka misji z coraz większym naciskiem na 
obsługujące je systemy informatyczne.

Nieuchronnie zbliżamy się też do mo-
mentu, w  którym pojazdy kierowane 
przez AI opanują nasze miasta. Czas po-
myśleć o  organizacji życia w  przestrze-
ni miejskiej, w  którym dominują roboty.  
To nowe wyzwanie dla samorządowców. 
W jaki sposób zorganizować ruch pojazdów 
autonomicznych? Którędy może pojechać 
auto-robot, popłynąć robo-prom czy sunąć 
po szynach robo-pociąg? Czy ich ruchem 
mają się zajmować ci sami urzędnicy, co te-
raz zaczynają się uczyć trzeciego wymiaru 
miast – przestrzeni powietrznej dla dro-
nów?  

O tym wszystkim opowiadamy w naszym 
raporcie w  układzie rynek – klienci – tech-
nologia. Ponadto prezentujemy najciekaw-
sze firmy z  polskiego i  światowego rynku 
dronowego (handel, usługi, produkcja, B+R, 
relacja autonomii do usługi). Podajemy też 
szacunki wartości rynku dronów i perspek-
tywy rozwoju.  

Po burzy wychodzi słońce.            ■

S Ł AW O MIR  KO S IE L IŃ S K I  
PR E ZE S Z A R Z Ą DU 
FUNDACJI  INS T Y T U T 
MIK ROM A K RO, 
PR ZE WODNICZ ĄC Y 
KOMIT E T U 
ORG A NIZ AC YJNEGO  
X  DRONIA DY
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PRZEBŁYSKI  
ZMIANY  
Rynek dronów w Polsce z jednej strony tworzą firmy, 
które uczyniły z nich swój główny produkt lub oparły 
na nich usługi, z drugiej strony użytkownicy. Targają 
nim emocje i rozterki, czy warto dalej inwestować w ten 
biznes na zmianę z euforycznymi chwilami po kolejnych 
sukcesach. Aby opisać ten rozedrgany rynek, lepiej się 
przyjrzeć jego poszczególnym segmentom niż pokusić 
się o całościowy obraz.   

S Ł AW O MIR  KO S IE L IŃ S K I , 
PAW E Ł  WA L I G Ó R A   

FUNDACJA INS T Y T U T 
MIK ROM A K RO 

FOT. ADOBE STOCK
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Kropla drąży skałę. Nacisk na dane, auto-
nomiczność i  sztuczną inteligencję (ang. 
AI) odróżniają robotykę powietrzną od 
lotnictwa załogowego – wynika z naszego 
badania rynku dronowego. Sprawdzili-
śmy ofertę i wyniki finansowe ponad 100 
firm, działających w  Polsce, które posta-
wiły na drony jako swój główny produkt 
i narzędzie do świadczenia usług. Tak po-
wstała baza TOP100. Następnie przeana-
lizowaliśmy ich stopnie zaawansowania 
technologicznego i  biznesowego w  han-
dlu, usługach, produkcji, pracach badaw-
czo-rozwojowych (B+R) oraz autonomii 
oferowanej usługi. To Indeks Kowala (mo-
del Kosieliński – Waligóra). 

Wiemy zatem, kto jest liderem w  po-
szczególnych kategoriach. Znamy liderów 
w  klasyfikacji generalnej. Przyjrzyjmy 
się wynikom. 

Rynek na dorobku
W  Indeksie Kowala znalazło się 14 firm 
prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą, 69 spółek z  ograniczoną od-
powiedzialnością, 10 spółek akcyjnych 
oraz  7 firm o  innym statusie prawnym. 
Łączny ich przychód szacujemy na ok. 350 
mln złotych za 2022 r. Zastrzegamy, że po-
dana kwota dotyczy 100 firm ujętych w na-
szym rankingu. Nie  przypuszczamy, żeby 
poza naszym radarem pozostały przedsię-

biorstwa, których obroty zmieniłyby ten 
wynik. Powiedzmy wprost: zdecydowana 
większość (84%) osiąga przychody do 3 mln 
złotych, 4% mieści się w przedziale między 
3 a 10 mln złotych, 6% ma obroty rzędu po-
wyżej 10 mln a poniżej 20 mln złotych, zaś 
obroty pozostałych 6% lokują się w  prze-
dziale między 20 a 80 mln złotych. 

Jeśli ktoś szuka firmy lub segmentu 
rynku rentownego i  perspektywicznego, 
winien zainteresować się oprogramowa-
niem i  systemami antydronowymi. Tutaj 
raportowane zyski netto sięgają 30%. Dla 
porównania marża firm handlowych wy-
nosi 15%, lecz obroty są znacząco wyższe. 

Czynnikiem zmiany, który gwałtow-
nie zwiększył obroty firm dronowych, 
stała się wojna w  Ukrainie. W  ich ocenie 

– zwłaszcza marzec i  kwiecień 2022 r. –  
charakteryzował się nienotowanymi do-
tąd obrotami. Na pniu schodziły partie 
wszystkich dronów cywilnych. W drugiej 
połowie roku wolontariusze działający 
na rzecz poszczególnych ukraińskich 
jednostek wojskowych nastawili się 
przede wszystkim na zakup DJI Mavic 3 
i  to w  wersji głównej. Boją się kupować 
pochodnych tego modelu jak Classic czy 
Thermo, ponieważ nie są w  stanie zmie-
nić oprogramowania sterującego na bez-
pieczny dla operatorów. W  konsekwencji 
DJI Mavic 3 jest sprzedawany na pniu. 

WIELKOŚĆ RYNKU 
BUDOWLANEGO 
OPISANEGO W TAB. 1. 
W PODZIALE  
NA WOJEWÓDZTWA

DANE ORAZ MAPKI POCHODZĄ 
Z PORTALU KOMPAS INWESTYCJI

JEŚLI KTOŚ SZUKA 
FIRMY LUB SEGMEN-
TU RYNKU RENTOW-
NEGO I PERSPEKTY-
WICZNEGO, WINIEN 
ZAINTERESOWAĆ SIĘ 
OPROGRAMOWANIEM 
I SYSTEMAMI ANTY-
DRONOWYMI
FOT. ADOBE STOCK
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GEOGRAFIA DRONOWA 

DOMINUJĄ PRZEDSIĘBIORSTWA 
ZAREJESTROWANE W WOJ. MAZOWIECKIM (32), 
ŚLĄSKIM (15) I PODKARPACKIM (11). 

GŁÓWNYMI OŚRODKAMI MIEJSKIMI SĄ ZAŚ 
WARSZAWA (28), METROPOLIA  
GZM (9) ORAZ RZESZÓW-JASIONKA (7).  
NIE MA TUTAJ WIĘKSZYCH ZMIAN OD 2014 R., 
KIEDY OPUBLIKOWALIŚMY NASZ PIERWSZY 
RAPORT DRONOWY „KSIĘGA POPYTU I PODAŻY”. 
ZADZIWIAJĄCE, LECZ NIE UDAŁO SIĘ NAM 
ZBADAĆ ŻADNEJ FIRMY Z WOJEWÓDZTW 
OPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. 

32

1

3

3

3

4

4

5

11

10

15

1

1

2
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Handel 

Handel jako główną działalność wykazuje 
10 firm. W  tej kategorii są dystrybutorzy, 
resellerzy i  integratorzy bezzałogowców, 
części zamiennych i  oprogramowania. 
Zwróćmy szczególną uwagę na pojęcie 

„integrator”. Nazywamy tak przedsiębior-
cę, który najpierw bada potrzeby klienta, 
następnie proponuje rozwiązanie, w  tym 
wskazuje mu produkt zgodnie z  jego moż-
liwościami finansowymi i  potrzebami. 
A  gdy klient zdecyduje się na zakup albo 
bezpośrednio albo w  formie zamówienia 
publicznego, to integrator zadba o wdroże-
nie, poczynając od szkolenia pracowników 
aż po integrację z  systemami zarządzania 
przedsiębiorstwem klasy ERP czy też z sys-
temami informacji przestrzennej (GIS). 

Według tych kryteriów czołowymi in-
tegratorami na rynku są spółki TPI (74,76 
mln zł przychodu za 2021 r.  źródło – Kra-
jowy Rejestr Sądowy ), Dilectro (38 mln zł 
za 2022 r.  predykcja spółki), NaviGate 
(30 mln zł za 2022 r.  predykcja spółki) 
oraz AeroMind (15 mln zł za 2022 r.  pre-
dykcja spółki). Do tego grona dołącza sklep 
internetowy Megadron.pl (Sky scaff Dawid 
Łysik), który coraz częściej występuje na 
rynku jako integrator. Jego przychody wy-
noszą 15 mln zł za 2022 r. (predykcja firmy). 

Natomiast nr 1 wśród dystrybutorów 
jest Innpro Robert Błędowski sp. z  o.o., ge-
neralny dystrybutor DJI na Polskę, które 
przychody z  tego tytułu szacujemy na ok. 
60 mln złotych. Notabene ta rybnicka fir-
ma handluje ponad 100 różnymi produk-
tami od powerbanków EcoFlow poprzez 
odkurzacze aż do dronów i wciąż zwiększa 
swój asortyment. 

Usługi 
To najbardziej liczna grupa firm w naszym 
rankingu. Obejmuje 46 przedsiębiorstw 
świadczących głównie usługi szkoleniowe 
(13), geoinformacyjne (10) i  programistycz-
ne (7). Liderem nr 1 jest bezsprzecznie Fa-
rada Group, w  tym jej spółka zależna La-
bAir – operatora transportu medycznego. 
W  gronie liderów wysoko znajdują się też 

spółka Dronpol z Tomkov Group (geoinfor-
macja), SkySnap sp. z  o.o. (geoinformacja), 
SoftBlue S.A. (oprogramowanie), VIMAP 
sp. z o.o. (geoinformacja), BZB UAS sp. z o.o. 
(geoinformacja) i  IWING sp. z  o.o. (geoin-
formacja). 

W  poprzednich naszych raportach wy-
bijała się działalność firm szkoleniowych. 
Obecnie z  racji na zmiany w  prawie lotni-
czym, większości pilotom dronów wystar-
czają podstawowe uprawnienia w  katego-
rii A1/A3, przyznawane po darmowym 
egzaminie online przez Urząd Lotnictwa 
Cywilnego (ULC). Wpływa to na mniejszą 
liczbę chętnych na szkolenia wyższego rzę-
du w  kategorii szczególnej zgodnie z  kra-
jowymi scenariuszami standardowymi 
(NSTS). 

Coraz częściej się zdarza, że na specjali-
styczne szkolenia w  zakresie teledetekcji 
czy też obsługi oprogramowania anali-
tycznego oferowane przez NaviGate, Dron.
edu.pl, Dilectro czy Airborn zgłaszają się 
pracownicy różnych firm lub instytucji 
publicznych, którzy nie mają uprawnień 
NSTS. Wówczas ośrodki szkoleniowe pro-
ponują wspólny pakiet. Aczkolwiek rosną-
ca automatyzacja spowoduje rozdzielenie 
funkcji pilota (technika) drona od anality-
ka danych pozyskiwanych z  bezzałogow-
ców. Ci drudzy nie muszą przechodzić żad-
nych szkoleń z  pilotowania. Dla nich liczą 
się dane i metody ich analizy. 

Produkcja 

W  Indeksie Kowala przeanalizowaliśmy 
28 firm, których dominującą działalnością 
jest produkcja własnych dronów, elek-
troniki i  systemów antydronowych. Wy-
mieńmy alfabetycznie liderów: Advanced 
Protection Systems S.A. (systemy antydro-
nowe), Aerobits sp. z  o.o. (elektronika jak 
transpondery), Farada Group sp. z o.o. (pła-
towce), Flytronic S. A. (wojskowe drony ob-
serwacyjne, amunicja krążąca), SoftBlue 
S.A. (wielowirnikowce do badania smogu), 
uAvionics Technologies sp. z o.o (płatowce 
i  wielowirnikowce) i  Under Ant sp. z  o.o.  
Sp. k. (płatowce i wielowirnikowce). 

WOJNA W UKRAINIE 
JEST CZYNNIKIEM 
ZMIANY – WIEMY, 
ŻE TO ZABRZMI 
OKRUTNIE – LECZ 
BARDZO KORZYSTNYM 
DLA POLSKICH 
PRODUCENTÓW
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Każda z  nich jest godna oddzielnego 
opracowania. Wyróżnia je, że właściwie 
wszystkie (oprócz na razie bydgoskiej Soft-
Blue i Farada Group) działają aktywnie na 
rynkach międzynarodowych. Eksport jest 
dla nich podstawą biznesu. W  przypadku 
Under Ant Polska jest zapleczem konstruk-
cyjnym i  produkcyjnym dla angielskiej 
spółki jej właściciela Sławomira Strzykow-
skiego – Anteya Ltd. Natomiast uAvionics, 
chociaż nie unika startów w  przetargach 
publicznych, to gros przychodów generują 
kontrakty zagraniczne. 

I  znowu wojna w  Ukrainie jest czynni-
kiem zmiany – wiemy, że to zabrzmi okrut-
nie – lecz bardzo korzystnym dla polskich 
producentów. Wreszcie Ministerstwo 
Obrony Narodowej uznało, że czas przestać 
ignorować Grupę WB (w  tym Flytronic), 
czego dowodem są rosnące zamówienia 

na produkowane przezeń bezzałogowce 
i  amunicję krążącą (więcej w  artykule Ka-
rola Juszczyka „Wojsko). Nieprzyjemne 
zaś doświadczenia ukraińskich żołnierzy 
z chińskim DJI, które stara się blokować mi-
sje wojenne i  przypuszczenia, że koncern 
przejmuje dane z  frontu „tylnymi drzwia-
mi” powodują, iż pojawia się miejsce na ro-
dzime konstrukcje w  służbach i  ochronie 
infrastruktury krytycznej. 

B+R
16 firm koncentruje swoją działalność na 
pracach badawczo-rozwojowych w  zakre-
sie robotyki powietrznej. Są takie, które 
zadawala prowadzenie prac B+R z  pienię-
dzy publicznych i  takie, które myślą o  ko-
mercjalizacji i  skalowaniu swojego roz-
wiązania. Skupmy się na tych drugich. Oto 
przykłady.  

Promyki słońca 
W  kolejnych artykułach naszego raportu 
prezentujemy zmiany na rynkach werty-
kalnych, które dają nadzieję, że robotyka 
powietrzna upowszechni i  przestanie być 
ciekawostką traktowaną zamiennie z  nie-
dopowiedzianym zagrożeniem. Pokrótce, 
drony wymagają zmiany procesów zarzą-
dzania – jest szansa na dostęp do danych 
w  czasie rzeczywistym, o  ile organizacja 
na to pozwoli. Nie ma nic gorszego niż za-
lew danymi, z  których nikt nie umie sko-
rzystać. 

Koniecznie musi się zwiększyć autono-
mia oferowanych usług. Użytkowników 

nie interesuje, że pilot drona będzie go-
towy do misji za kilkanaście minut. Chcą 
nacisnąć guzik i  wysłać na zwiady rój 
dronów. Latające roboty mają obserwo-
wać teren, czasami coś przewieźć, a nawet 
podać tonącemu bojkę holowniczą i  do-
ciągnąć do brzegu, co proponuje gdyński  
Pelixar S.A. 

Za tym idą inwestycje w  AI. Od lat po-
tencjalni klienci z  branży energetycznej 
powtarzają, że oni nie chcą petryliardów 
danych, ani terabajtów czy nawet kilobaj-
tów. Chcą po prostu wiedzieć, czy wykryto 
zmianę czy też nie. W tym AI jest niezastą-
piona.               ■

Warszawska spółka CLOUDLESS pracuje nad dronem 
stratosferycznym (pułap od 10 do 25 km), który będzie 
potrafił robić zdjęcia fotogrametryczne z dokładnością 
do 10 cm. Na razie chwalą się testami płatowca, który 
dostarcza 30 cm zobrazowania. 

Spółka REAKTO to krakowski startup technologiczny 
rozwijający system szybkiego reagowania dronami – 
infrastrukturę i usługę, która zapewni trzyminutowy 
czas reakcji na wezwanie alarmowe. Drony i stacje 
dokujące rozmieszczone w przestrzeni publicznej 
umożliwią realizację misji “na żądanie” do obiektów 
objętych ochroną niemal natychmiast po otrzymaniu 
zgłoszenia alarmowego. Rozwiązanie ma zapewnić 
wyższy standard ochrony dla spółek z branży security 
i ich Klientów, a także ograniczyć koszty. Spółka jest 

już po testach z partnerami branżowymi i przygotowuje 
się właśnie do realizacji kolejnych etapów pilotażu 
w pierwszym kwartale 2023 roku. Reakto otrzymała 
niedawno zezwolenie na wykonywanie lotów w kategorii 
szczególnej, które uprawnia ją do realizacji operacji 
zdalnych. 

TOMKOV SP. O.O. (Tomkov Group) pracuje nad 
rojem 49 bezzałogowców do monitorowania jakości 
powietrza. Maszyny będą się automatycznie poruszać 
nad wybranym obszarem. Zwiększa to wielokrotnie 
szansę na wykrycie spalania w piecach niedozwolonych 
rzeczy. Jednocześnie rój można zastosować w zadaniach 
z pozyskiwania danych, dokumentacji, monitorowania, 
komunikacji lub interwencji kryzysowej  
(np. misje search&rescue). 
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GEOGRAFIA DRONOWA 

INDEKS KOWALA

W ANALIZIE WYKORZYSTALIŚMY 
PUBLICZNIE DOSTĘPNE DANE ORAZ 
INFORMACJE UZYSKANE Z WYWIADÓW 
POGŁĘBIONYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI. 
O SAMEJ METODYCE RANKINGU MOŻNA 
PRZECZYTAĆ NA STRONIE 5ZYWIOLOW.PL. 
TAM 31 MARCA 2023 UPUBLICZNIMY INDEKS 
W FORMIE INTERAKTYWNEJ.  

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

KOMENTARZ

DANE,  
AUTONOMIA  
I AI

Robotyka powietrzna zaczyna się coraz 
bardziej różnić od lotnictwa załogowego. 
W tej pierwszej chodzi o zbieranie danych 
w czasie rzeczywistym i zautomatyzowanie 
procesów logistycznych bez bezpośredniego 
udziału człowieka, w tym drugim człowiek 
jest niezbędny do prowadzenia statku 
powietrznego, chociażby aby przewieźć 
innych ludzi z miejsca na miejsce. Już 
pod tym kątem można obserwować rynek 
dronów. Gdy firmy chcą pokazać, że ich 
produkt/usługa jest rzeczywiście częścią 
internetu rzeczy (ang. Internet of Things 
➔ IoT), to stawiają nacisk na posługiwanie 
się pojęciem „latające roboty”. 

Ich pokrewną dziedziną jest działalność 
kosmiczna (ang. Space). Rakiety 
suborbitalne, sondy kosmiczne, satelity 
obserwacyjne stają się również częścią IoT. 
Zobrazowania niskopułapowe (z dronów) 
znakomicie uzupełniają, a czasem wręcz 
zastępują, zobrazowania satelitarne.  
Wkrótce lotnictwu załogowemu zostanie 
wyłącznie wożenie ludzi, ale i to nie jest 
pewne, ponieważ świat mocno inwestuje 
w projekty mobilności miejskiej  
(ang. Urban Air Mobility), których 
podstawą są bezzałogowe taksówki 
powietrzne – roboty powietrzne. 

S Ł AW O M I R  K O S I E L I Ń S K I ,  P AW E Ł  WA L I G Ó R A
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OD METODYKI SORA 
DO AUTONOMICZNEGO 
TRANSPORTU DRONOWEGO
Rozwój technologii dronowej postępuje w takim 
tempie, że trudno samodzielnie nadążyć za jej 
prawnymi aspektami. Wezwij nas na pomoc! 

P I O T R  G IN T E R  
S IEĆ B A DAWCZ A 
ŁUK A SIE WICZ – 
INS T Y T U T LOT NIC T WA 

FOT. ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT 
LOTNICTWA
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Świadomość sytuacyjna
Wizja miast przyszłości (Urban Air Mobi-
lity), w  których ludzie wykorzystują w  ży-
ciu codziennym drony na szeroką skalę 
pobudziła decydentów do działania, aby 
kompleksowo uregulować to zagadnienie. 
Szlaki w tej kwestii przecierają m.in. kraje 
Unii Europejskiej, które w  branży drono-
wej widzą ogromny potencjał dla rozwo-
ju czystej, miejskiej mobilności i  dostaw 
towarów. To także szansa na świadczenie 
usług na nieosiągalnym wcześniej pozio-
mie, ponieważ skraca się czas transportu 
i  dociera do miejsc niedostępnych dla po-
jazdów kołowych. 

W prawnym labiryncie 
Sytuacja prawna dronów w Unii Europej-
skiej uległa znaczącej zmianie na prze-
łomie 2020/2021 roku, kiedy to zaczęły  
obowiązywać  nowe  przepisy dotyczące 
operacji z wykorzystaniem SBSP (syste-
mów bezzałogowych  statków  powietrz-
nych). Rozporządzenie, które weszło w  ży-
cie z dniem 31 grudnia 2020 roku podzieliło 
operacje SBSP na trzy kategorie: otwartą 
dla lotów o niskim ryzyku, szczególną dla 
lotów o  średnim ryzyku oraz certyfikowa-
ną dla lotów o wysokim ryzyku. 

Nowe prawo – choć dość szczegółowo 
reguluje kwestie związane z  dronami – 
nie spotkało się z uznaniem branży. Nakła-
da ono bowiem szereg nieznanych wcze-
śniej obowiązków na operatorów i  choć 

latanie w ramach kategorii otwartej opiera 
się na stosunkowo liberalnych zasadach, 
tak już realizowanie operacji w ramach ka-
tegorii szczególnej i certyfikowanej wyma-
ga stosowania się do zasad obowiązujących 
dotychczas tylko w lotnictwie załogowym.

Największym wyzwaniem stało się 
zatem spełnienie wymagań stawianych 
nieco bardziej skomplikowanym opera-
cjom realizowanym cięższymi dronami 
na większe odległości np. w  warunkach 
BVLOS (poza zasięgiem wzroku) lub dla 
wysokości lotu powyżej 120 metrów AGL 
(nad poziomem gruntu), czy też odbywają-
cych się nad terenami o gęstym wskaźniku 
zaludnienia. 

Mała rewolucja dotknęła jednak rów-
nież operacji realizowanych obecnie 
w  kategorii otwartej. Nowe przepisy po 
upłynięciu okresu przejściowego nałożą 
obowiązek na dystrybutorów SBSP dzia-
łających na terenie Unii Europejskiej 
na spełnienie norm przez ich produkty 
i  posiadania oznakowania CE co wiąże 
się z  obowiązkową oceną zgodności (cer-
tyfikacji) wyrobów z  wymaganiami za-
sadniczymi.  To duża zmiana na rynku 
zwłaszcza, że w  momencie wprowadzania 
nowych przepisów nie istniała jeszcze żad-
na instytucja kompetentna w zakresie tego 
typu certyfikacji, co wzbudzało uzasadnio-
ne obawy przed potencjalnym wyhamowa-
niem rozwoju branży dronowej. 

ANALIZA RYZYKA 
SORA JEST 
NIEZBĘDNYM 
ELEMENTEM 
PRZYGOTOWAŃ 
DO KONKURENCJI 
„SZTAFETA” 
PODCZAS DRONIADA 
CHALLENGE  
BY ŁUKASIEWICZ 
– INSTYTUT 
LOTNICTWA  
(X DRONIADA).
FOT. ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT 
LOTNICTWA
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Certyfikacja dronów 

Naprzeciw zapotrzebowaniu sektora dro-
nowego wyszła inicjatywa Sieci Badawczej 
Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (ilot.
lukasiewicz.gov.pl) powołująca do życia 
nową komórkę organizacyjną – Jednostkę 
Certyfikującą – skupiającą ekspertów  po-
siadających bogate doświadczenie zarów-
no w  branży bezzałogowej, jak również 
w procesie certyfikacji. Instytucja ta, rozu-
miejąc potrzeby branży dronowej, pomaga 
sprawnie przejść przez proces certyfikacji 
dla SBSP. Oznacza to otwarcie perspektyw 
rozwoju dla dystrybutorów i producentów 
z całego świata dla dalszego niezakłócone-
go rozwoju i  utrzymania dotychczasowej 
pozycji na rynku dzięki możliwości speł-
nienia wymagań i  otrzymania oznakowa-
nia CE dla swoich produktów. 

Jednostka Certyfikująca bierze aktywny 
udział w  popularyzacji metodyki SORA 
(Specific Operation Risk Assesment) przy-
gotowanej przez ekspertów grupy JARUS, 
zajmującej się techniczną i prawną integra-
cją robotyki powietrznej i  lotnictwa zało-
gowego. Zrzesza ona 65 organizacji człon-
kowskich z  63 krajów (Narodowe Władze 
Lotnicze – NAA), a  także z  regionalnych 
organizacji bezpieczeństwa lotniczego – 
EASA i EUROCONTROL. 

Przez ponad dwa lata zbieraliśmy do-
świadczenie wykonując analizy ryzyka 
złożonych operacji. W ten sposób zreali-
zowaliśmy kilkadziesiąt usług pod nazwą 
SORA Assistance, której celem jest wspar-
cie w procesie ubiegania się o zezwolenie 

operatorów o wyższych aspiracjach, chcą-
cych realizować bardziej skomplikowane i 
tym samym obarczone wyższym ryzykiem 
operacje. 

Dobrze znane i  lubiane przez operato-
rów standardowe scenariusze, na podsta-
wie których loty o  niższym ryzyku w  ka-
tegorii szczególnej są możliwe, niosą za 
sobą szereg ograniczeń. Bywa, że koniecz-
ne okazuje się wykonanie obowiązkowej 
analizy ryzyka przed ubieganiem się o wy-
danie zezwolenia przez Urząd Lotnictwa 
Cywilnego (ULC) w  Polsce lub równoważ-
ne instytucje w  przypadku ubiegania się 
o  pozwolenie w  pozostałych krajach Unii 
Europejskiej. 

SORA, SORA, SORA  – 
zostaniesz z nami na długo 
Nowe przepisy zakładają, że m.in. dla lo-
tów realizowanych na wysokości powyżej 
120 m, czy też na odległości większe niż  
2 km od pilota oraz dronami o  masie prze-
kraczającej 25 kg zezwolenie jest niezbęd-
ne. Analiza ryzyka dla tego typu operacji 
polega przede wszystkim na identyfikacji 
wszelkich zagrożeń na ziemi i  w  powie-
trzu wynikających ze scenariusza danej 
operacji. Przepisy nie nakazują stosowa-
nia jednej metodyki. Natomiast w praktyce, 
rekomendowaną analizą ryzyka jest SORA, 
którą EASA dostosowała do unijnych stan-
dradów na bazie wytycznych grupy JARUS. 

Od czasu publikacji AMC (Acceptable 
Means of Compliance), która zawiera opis 
metodologii, SORA zdążyła już obrosnąć 

FOT. ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT 
LOTNICTWA
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legendą. Wykonanie analizy SORA jest bo-
wiem niełatwe, wymagające dużej wiedzy, 
zaangażowania, czasu i  przede wszyst-
kim cierpliwości. SORA jest labiryntem 
z  wieloma zaułkami, z  którego jest tylko 
jedna droga wyjścia prowadząca przez 
gąszcz ciernistych wymagań, kryteriów, 
zawiłych zagadnień i  nieintuicyjnych 
drogowskazów. Tylko nieliczni mieli 
dość szczęścia, żeby wydostać się z  niego 
i  otrzymać wymarzone zezwolenie na lot 
w ramach kategorii szczególnej. 

Uzyskanie pozytywnej decyzji od Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego wymaga spełnie-
nia odpowiednich kryteriów formalnych. 
Przejście tej drogi, pomimo licznych trud-
ności jest jednak możliwe, tym bardziej 
z  pomocą specjalistów usługi SORA As-
sistance, którzy zwyczajnie zdejmują ten 
ciężar z  barków operatora. Tym bardziej, 
że, że SORA nie stoi w  miejscu lecz ewolu-
uje i to niekoniecznie w znanym kierunku. 

W okresie od stycznia 2021 roku pojawi-
ło się wiele nowych interpretacji zapisów 
metodyki SORA ze strony ULC, jak również 
ze strony samej EASA. We wrześniu 2021 
roku pojawiły się zmiany AMC, a  obecnie 
cała zainteresowana branża z  niepokojem 
wypatruje SORA 2.5, obecnie pozostającej 
na etapie konsultacji. To aktualizacja, któ-
ra sama w  sobie ma być nieco rewolucyj-
na. Jaka będzie jej ostateczna wersja i czy 
ułatwi pracę operatorom? Niestety tego 
jeszcze nie wiadomo. Pod znakiem zapyta-
nia stoi również kwestia, jak nowa SORA 
poradzi sobie w  praktyce, jak zostanie 
przyjęta w  wśród operatorów BSP. Jedno 
jest pewne, środowisko dronowe liczy na 

zharmonizowane narzędzie, które będzie 
kompromisem między możliwością latania 
w różnym środowisku operacyjnym, a bez-
pieczeństwem operacji. 

U-Space już jest 
Bezzałogowce znane są już od kilkunastu 
lat. W  ostatnim czasie przeszły jednak 
prawdziwą metamorfozę. Rozwiązania 
dostępne dzisiaj stały się dojrzałe, prak-
tyczne i  coraz bardziej przystępne. Ro-
śnie akceptacja i  świadomość społeczna. 
Dostrzeżenie walorów i niemal nieograni-
czonego potencjału branży dronowej sta-
ło się oczywiste. W  ślad za tym podążają 
regulacje prawne, choć wydaje się, że nie 
zawsze jeszcze doskonałe i  sprawdzone 
w praktyce, to jednak absolutnie niezbęd-
ne. One również ewoluują, adaptując się 
do aktualnych potrzeb i  wymagań róż-
nych środowisk, których cele nie zawsze 
są zbieżne. 

Kolejnym kamieniem milowym jest kon-
cepcja U  Space polegająca na wdrożeniu 
zasad zarządzania i  dostępu do przestrze-
ni powietrznej dla bezzałogowych statków 
powietrznych. Sieć Badawcza Łukasiewicz 

– Instytut Lotnictwa również w  tym obsza-
rze aktywnie uczestniczy w  wielu projek-
tach i jest gotowy prowadzić dalsze wspar-
cie dla operatorów dronów.

W  niedalekiej przyszłości możemy się 
spodziewać kompromisowych rozwiązań 
w  zakresie prawa. Oby były bardziej ade-
kwatne i przychylne branży dronowej niż 
teraz. Przełożą się zdecydowanie na więk-
szą liczbę realizowanych misji.    ■

SORA ASSISTANCE

OPERACJE W RAMACH KATEGORII SZCZEGÓLNEJ WYMAGAJĄ ANALIZY RYZYKA METODYKĄ 
SORA. TO WYZWANIE MOŻESZ PODJĄĆ Z NASZYM PEŁNYM WSPARCIEM I ZAANGAŻOWANIEM. 
ANALIZĘ SORA WYKONAMY ZA CIEBIE I ZAPEWNIMY POMOC W W PROCEDURZE UBIEGANIA 
SIĘ O ZEZWOLENIE W ULC. 

PRZYGOTOWANIE ANALIZY SORA

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU DO ULC

OPRACOWANIE INSTRUKCJI OPERACYJNEJ OPERATORA

WSPARCIE W PROCEDURZE UBIEGANIA SIĘ O ZEZWOLENIE

KONSULTACJE I SZKOLENIA INDYWIDUALNE

NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ, OSZCZĘDŹ CZAS I POWIERZ TO TRUDNE ZADANIE NASZYM 
EKSPERTOM! 

KONTAKT: SORA@ILOT.LUKASIEWICZ.GOV.PL  
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A N N A  M A Z U R  
JEDNO S T K A 
CERT Y FIKUJĄC A 
SIECI  B A DAWCZEJ 
ŁUK A SIE WICZ –  
INS T Y T U T U LOT NIC T WA

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA  
SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – 
INSTYTUTU LOTNICTWA 

KONTAKT

MGR INŻ. ANNA MAZUR  
LIDER OBSZARU – KIEROWNIK JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ  
ANNA.MAZUR@ILOT.LUKASIEWICZ.GOV.PL 

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA: CAB@ILOT.LUKASIEWICZ.GOV.PL  
SORA ASSISTANCE: SORA@ILOT.LUKASIEWICZ.GOV.PL  
ILOT.LUKASIEWICZ.GOV.PL 
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Co oznacza certyfikacja 
SBSP w kategorii otwartej/
szczególnej?
Certyfikacja systemów bezzałogowych 
statków powietrznych SBSP (dronów), 
przeznaczonych do eksploatacji w ramach 
kategorii otwartej/szczególnej, oznacza 
rzetelny i  bezstronny proces przeprowa-
dzania oceny zgodności wyrobu SBSP z ma-
jącymi zastosowanie wymaganiami prawa. 
Ocena zgodności to potwierdzenie że wy-
rób spełnia zasadnicze wymagania okre-
ślone w  rozporządzeniu delegowanym Ko-
misji (UE) 2019/945 z  dnia 19 marca 2019 r. 
w  sprawie systemów bezzałogowych stat-
ków powietrznych oraz operatorów sys-
temów bezzałogowych statków powietrz-
nych z państw trzecich.

Producenci, wprowadzając do obrotu 
na terenie Unii Europejskiej, systemy bez-
załogowych statków powietrznych (SBSP) 
klas C0-C6 muszą zagwarantować, że zo-
stały one zaprojektowane i  wytworzone 
zgodnie z  wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu 2019/945.  

Powyższego procesu oceny zgodności 
(certyfikacji) nie należy mylić z  certyfi-
kacją SBSP eksploatowanych w  ramach 
kategorii certyfikowanej, która obejmuje 
operacje związane z  większym ryzykiem 
wystąpienia szkody dla osób trzecich 
w razie wypadku, takie jak transport osób, 
materiałów niebezpiecznych, loty nad 
zgromadzeniami osób dronem przekracza-
jącym 3 m lub inne sytuacje wysokiego ry-
zyka, które wykraczają poza ograniczenia 
kategorii otwartej i szczególnej.

Dlaczego? 

Obowiązek przeprowadzenia oceny zgod-
ności SBSP wynika z przepisów prawa i jest 
realizowany w  oparciu o  rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) 2019/945 z  dnia 
12 marca 2019 r. w  sprawie systemów bez-
załogowych statków powietrznych oraz 
operatorów systemów bezzałogowych stat-
ków powietrznych z państw trzecich. 

W  rozporządzeniu tym określono wy-
magania dotyczące projektowania i  pro-
dukcji SBSP przeznaczonych do użytku 
na terenie UE według zasad i  warunków 
określonych w  rozporządzeniu wykonaw-
czym (UE) 2019/947 oraz elementów do jed-
noznacznej zdalnej identyfikacji. Wyma-
gania mają na celu zapewnienie, że SBSP, 
wprowadzane na rynek europejski, są 
bezpieczne i  nie stanowią zagrożenia dla 
zdrowia, bezpieczeństwa ludzi, zwierząt 
oraz mienia.

 Jakie drony? 
W  rozporządzeniu 2019/945 podano pod-
stawowe parametry charakterystyczne 
dla poszczególnych klas systemów bezza-
łogowych statków powietrznych, których 
projektowanie, produkcja i  konserwacja 
podlegają certyfikacji. 

Rozporządzenie zawiera również:
●  przepisy dotyczące udostępniania na 

rynku systemów bezzałogowych stat-
ków powietrznych przeznaczonych 
do operacji w kategorii „otwartej” 
i „szczególnej”, a także elementów do 
jednoznacznej zdalnej identyfikacji 
oraz ich swobodnego przepływu 
w Unii Europejskiej

●  zasady dla operatorów systemów bez-
załogowych statków powietrznych 
z państw trzecich, wykonujących 
operacje zgodnie z rozporządzeniem 
wykonawczym (UE) 2019/947 w jed-
nolitej europejskiej przestrzeni po-
wietrznej.

Zgodnie z  rozporządzeniem 2019/945 dro-
ny podzielono na 7 różnych klas oznaczo-
nych etykietami identyfikacyjnymi od C0 
do C6. Każdą klasę określa specyfikacja 
techniczna, w  tym wymagane wyposaże-
nie i osiągi systemu bezzałogowego statku 
powietrznego. Oznaczenia klas odnoszą 
się do kategorii otwartej - niskiego ryzyka 
i  szczególnej - średniego ryzyka. Etykiety 
identyfikacyjne C0, C1, C2, C3 i C4 dotyczą 
dronów wykonujących operacje w  katego-
rii otwartej, a  etykiety C5 i  C6 umieszcza-
ne są na dronach wykonujących operacje 
zgodnie ze standardowymi scenariuszami: 
odpowiednio STS-01 i STS-02.

 

Dla kogo?
Wnioskującym o  uzyskanie certyfikacji 
może być producent, upoważniony przez 
producenta przedstawiciel, importer, 
dystrybutor (gdy wprowadza wyrób pod 
własną nazwą/marką) lub użytkownik, za-
równo krajowy jak i zagraniczny, który za-
mierza wprowadzić wyrób SBSP na rynek 
Unii Europejskiej. Udostępnienie drona na 
rynku dotyczy wszystkich przypadków 

DLA JAKICH PARAMETRÓW? 

●  MTOM DO 25 KG 

●  LOTY NA WYSOKOŚĆ DO 120 M 

●  LOTY VLOS DLA KLAS C0 – C4

●  LOTY VLOS WEDŁUG STS–01 DLA KLASY C5

●  LOTY BVLOS WEDŁUG STS–02 DLA KLASY C6

●  OKREŚLONE LIMITY ODLEGŁOŚCI 
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dostarczenia go do celów dystrybucji lub 
użytkowania na rynku Unii w  ramach 
działalności handlowej, niezależnie od 
tego, czy odbywa się to odpłatnie lub 
nieodpłatnie. 

Przez kogo? 
Procedura oceny zgodności jest realizowa-
na przez niezależną stronę trzecią – noty-
fikowaną Jednostkę Certyfikującą na zlece-
nie Wnioskującego. 

Jednostka Certyfikująca Sieci Badawczej 
Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa planu-
je prowadzić procesy oceny zgodności dla 
wszystkich klas od C0 do C6 oraz elementów 
jednoznacznej identyfikacji zarówno w Mo-
dule B, jak i w Module H. 

Jednostka Certyfikująca Sieci Badawczej 
Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zapew-
nia kompleksową ocenę, weryfikację oraz 
realizację wymaganych testów i  badań dla 
wszystkich klas C0 – C6 przez wykwalifi-

kowany personel Jednostki Certyfikującej 
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu 
Lotnictwa oraz jej podwykonawców. 

Od kiedy? 

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 
Komisji (UE) 2022/425 z dnia 14 marca 2022 
r. zmieniającym rozporządzenie wyko-
nawcze (UE) 2019/947 w  odniesieniu do 
odroczenia dat przejściowych dotyczących 
stosowania niektórych systemów bezzało-
gowych statków powietrznych w  kategorii 

„otwartej” oraz daty rozpoczęcia stosowa-
nia scenariuszy standardowych w odniesie-
niu do operacji wykonywanych w  zasięgu 
widoczności wzrokowej lub poza zasięgiem 
widoczności wzrokowej, do 31 grudnia 2023 
r. obowiązują przepisy przejściowe, które 
umożliwiają wykonywanie lotów w katego-
rii otwartej dronami bez nadanej klasy. 

Co jest potrzebne?
Aby wprowadzić swojego drona/SBSP do obrotu na rynku UE z odpowiednią klasą C0, 
C1, C2, C3, C4, C5, C6 potrzeba: 

●   przygotować i skompletować dokumen-
tację techniczną zawierającą informacje 
na temat projektu, produkcji i działania 
drona oraz wszystkich szczegółowych 
informacji w  celu wykazania/potwier-
dzenia, że spełnia on wymagania zasad-
nicze, uzasadnienia deklaracji zgodności 
UE oraz oznakowania CE

●   zapewnić zgodność ze wszystkimi odpo-
wiednimi wymaganiami obowiązujący-
mi w całej UE

●   zdecydować o  wyborze sposobu oceny 
zgodności: moduł B albo moduł H i zwró-
cić się do kompetentnej Jednostki Certy-
fikującej (jednostki notyfikowanej)  

●  przeprowadzić procedurę (-y) oceny 
zgodności z wymaganiami odpowiednio 
dla danej klasy, według modułu B albo 
modułu H – wymagany udział kompe-
tentnej Jednostki Certyfikującej (jed-
nostki notyfikowanej) 

●   uzyskać certyfikat – dokument certy-
fikacyjny wydany przez kompetentną 
Jednostkę Certyfikującą (notyfikowaną) 
na podstawie decyzji w sprawie certyfika-
cji, poprzedzonej przeglądem  wyników 
działań w  ramach przeprowadzonej oce-
ny zgodności, potwierdzający spełnienie 
przez podmiot tej oceny wymagań wyspe-
cyfikowanych w programie certyfikacji 

●   jeśli procedura oceny zgodności wyka-
że zgodność produktu z  wymaganiami 
rozporządzenia 2019/945, należy spo-
rządzić i  podpisać deklarację zgodności 
UE – producent ponosi wyłączną odpo-
wiedzialność za deklarację zgodności ze 
wszystkimi wymaganiami 

●  umieścić oznakowanie CE – wskazujące, 
że dany dron został zbadany i  uznany 
za spełniający wymagania UE. Oznako-
wanie CE jest obowiązkowe dla dronów 
wyprodukowanych na całym świecie, 
a  wprowadzanych do obrotu na terenie 
UE 

●  po umieszczeniu oznakowania CE na 
produkcie – przekazać wszystkie infor-
macje i  dokumenty dotyczące oznako-
wania CE na wniosek właściwego organu 
krajowego

●   w  przypadku gdy jest przeprowadzona 
procedura oceny zgodności w  oparciu 
o moduł H, za oznakowaniem CE umiesz-
cza się numer identyfikacyjny Jednostki 
Notyfikowanej

●   umieścić na dronie etykietę identyfika-
cyjną klasy i  inne wymagane oznacze-
nia, odpowiednio dla danej klasy (np. 
etykietę mocy akustycznej, o ile dotyczy)

●  skompletować dokumentację technicz-
ną, w tym deklarację zgodności UE 

●   zapewnić dostępność dokumentacji tech-
nicznej dla organów nadzoru rynku

●   przechowywać dokumentację technicz-
ną przez 10 lat od daty wprowadzenia 
produktu do obrotu

●   udostępnić wraz z SBSP deklarację zgod-
ności UE w  języku, w  którym produkt 
wprowadza się do obrotu lub udostępnia 
na rynku, albo uproszczoną deklara-
cję z  informacją o  stronie internetowej, 
gdzie jest zamieszczona pełna deklaracja
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Jakie są etapy procedury 
oceny zgodności? 
Etapy przeprowadzanych procedur (-y) oce-
ny zgodności z wymaganiami odpowiednio 
dla danej klasy, według modułu B albo mo-
dułu H, dla których wymagany jest udział 
kompetentnej Jednostki Certyfikującej (jed-
nostki notyfikowanej)   

1. Zapoznanie się z podstawowymi 
informacjami dotyczącymi procesu 
oceny przed przystąpieniem do 
procesu certyfikacji

2. Formalne złożenie wniosku

3. Przegląd i decyzja w sprawie 
procedowania wniosku o certyfikację

4. Rozpoczęcie procesu certyfikacji, 
odmowa lub wstrzymanie

5. Oferta i podpisanie umowy

6. Przeprowadzenie oceny zgodności 
wyrobu według wybranego programu  
certyfikacji: moduł B albo moduł H

∙  Przeprowadzenie badań oraz 
testów w laboratoriach – moduł B

∙  Przeprowadzanie auditu –  
moduł H

∙  Ocena merytoryczna dokumentacji

7. Raport z auditu albo oceny

8. Wynik oceny

9. Przegląd wyników oceny

10. Decyzja w sprawie certyfikacji

11. Wydanie certyfikatu

12. Nadzór

Wybór modułu – procedury oceny zgodności 

Moduł B 
Badanie typu UE – certyfikacja zgodności 
wyrobów SBSP z  wymaganiami rozporzą-
dzenia 2019/945. Badanie typu UE to część 
procedury oceny zgodności, w  ramach któ-
rej producent wywiązuje się z  obowiązku 
wytwarzania wyrobu zgodnie z  zatwier-
dzonym typem. Jednostka bada projekt 
techniczny wyrobu oraz weryfikuje i  po-
świadcza spełnienie przez projekt technicz-
ny wyrobu wymagań mających do niego 
zastosowanie, oraz bada egzemplarz kom-
pletnego wyrobu, reprezentatywnego dla 
przewidywanej produkcji.
W  przypadku modułu B – badania typu 
UE – wymagany jest udział jednostki no-
tyfikowanej oraz zastosowanie tego modu-
łu w  połączeniu z  modułem C – zgodność 
z  typem w  oparciu o  wewnętrzną kontrolę 
produkcji. Moduł C nie wymaga udziału 
jednostki notyfikowanej, ale stosowany jest 

tylko w połączniu z modułem B. Uzyskanie 
certyfikatu w  module B oraz pozytywne-
go wyniku oceny w  module C nakłada na 
producenta (wnioskodawcę) obowiązek 
oznakowania wyrobu oznakowaniem CE 
i  wystawienia deklaracji zgodności UE dla 
danego wyrobu przed wprowadzeniem 
drona do obrotu na terenie Unii Europej-
skiej. 

Moduł H 
Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu 
jakości – certyfikacja zgodności systemu 
jakości wyrobów z  wymaganiami rozpo-
rządzenia 2019/945 – wymagany jest udział 
jednostki notyfikowanej. Jednostka audi-
tuje i nadzoruje system jakości producenta 
w odniesieniu do projektowania, produkcji, 
kontroli gotowych produktów i  badania 
produktów.

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ  
SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ –  
INSTYTUTU LOTNICTWA BĘDZIE OBEJMOWAĆ: 

DZIAŁALNOŚĆ CERTYFIKACYJNĄ W OBSZARZE 
OBLIGATORYJNYM: 

●  Rzetelny i bezstronny proces przeprowadzania oceny zgodności 
wyrobu SBSP z mającymi zastosowanie wymaganiami prawa. 
Potwierdzenie przez niezależną stronę trzecią – notyfikowaną 
Jednostkę Certyfikującą, że wyrób spełnia wymagania zasadnicze 
określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/945 
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych 
statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych 
statków powietrznych z państw trzecich. 

OBEJMUJE:

DZIAŁALNOŚĆ NORMALIZACYJNĄ I REGULACYJNĄ: 

●  Udział w działalności normalizacyjnej w dziedzinie SBSP

●  Udział w działalności regulacyjnej w dziedzinie SBSP (opiniowanie 
aktów prawnych)

PRACE BADAWCZE: 

●  Udział w projektach międzynarodowych 

●  Udział w misjach badawczych z wykorzystaniem SBSP 

●  Udział w pilotażach usług z wykorzystaniem SBSP

●  Organizacja i prowadzenie webinariów 

●  Organizacja i prowadzenie szkoleń 

ANALIZĘ RYZYKA OPERACYJNEGO: 

●  Wsparcie w procesie dopuszczenia SBSP do lotów

●  Przeprowadzanie analizy ryzyka wg metodyki SORA –  
usługa SORA Assistance 

●  Przeprowadzanie analizy ryzyka do NSTS – ów

●  Wsparcie w tworzeniu instrukcji i procedur operacyjnych 

●  Weryfikacja koncepcji operacyjnej

●  Szkolenia z analizy ryzyka 

Skontauj się z nami: ANNA.MAZUR@ILOT.LUKASIEWICZ.GOV.PL,  CAB@ILOT.LUKASIEWICZ.GOV.PL,  SORA@ILOT.LUKASIEWICZ.GOV.PL
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TRZECI WYMIAR MIASTA
Na naszych oczach buduje się kolejny, trzeci 
wymiar miasta. Miasto w przestrzeni powietrznej, 
które będzie wzajemnie oddziaływało 
z pozostałymi i powinno być zintegrowane ze sobą. 
Budowa i zarządzanie tym wymiarem to miejska 
kompetencja przyszłości, którą Metropolia GZM 
rozpoczęła definiować, propagować i uczyć.

M A R C IN  D Z IE K A Ń S K I 
PEŁNOMOCNIK  
GÓR NO ŚL Ą SKO - 
Z AG ŁĘBIOW SKIEJ  
ME T ROP OLII  
D S .  T ECHNOLOGII  
BE Z Z A ŁOGOW YCH 

OBRAZ WYGENEROWANY  
ZA POMOCĄ ALGORYTMU MIDJOURNEY
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W  powszechnej opinii Jednostki Samo-
rządu Terytorialnego (JST) mają w  zarzą-
dzaniu całą podległą sobie przestrzeń. Ge-
neralnie tak powinno być, jednakże jest 
jedna przestrzeń, przestrzeń powietrzna, 
która zaczyna się od poziomu gruntu, 
a zarządzanie nią nie było dotąd zadaniem 
samorządowym ani w Polsce ani gdziekol-
wiek indziej. Odpowiadają za nią Polska 
Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i  jej 
zagraniczne odpowiedniki, czyli wyspe-
cjalizowane agencje rządowe. Dopiero 
upowszechnienie się dronów utorowało 
drogę ku rozwiązaniom prawnym, które 
dopuszczają samorządy do zajmowania 
się tym nowym wymiarem przestrzeni 
miast. 

U-Space już jest 
Świadomość wykorzystania, budowania 
i  zarządzania przestrzenią nad miastem 
jest szansą na przyciąganie nowych usług, 
inwestorów i  budowania wizerunku mia-
sta otwartego na zmieniające się techno-
logie. Nie możemy oczywiście popadać 
w  skrajność, że chcielibyśmy spełnienia 
wizji z  „Gwiezdnych wojen”, w  których 
niebo przysłaniają wszelkiej maści statki 
powietrzne załogowe i  bezzałogowe. Ra-
czej chodzi o  podzielenie się kompeten-
cjami w  obrębie władzy publicznej. Sko-
ro samorząd odpowiada za organizację 
transportu czy przestrzeni publicznej, to 
nic nie stoi na przeszkodzie, by uczestni-
czył w  podziale przestrzeni powietrznej 
bezpośrednio nad nim, po której będą 
latały drony cargo, taksówki powietrzne 
czy inne specjalistyczne platformy. 

Właśnie dlatego Metropolia GZM – re-
prezentująca 41 gmin oraz  organizator 
transportu publicznego – uznała za swoją 
misję przygotowanie JST do nowych zadań 
i kompetencji. Po ponad 4 latach intensyw-
nej działalności na tym polu, przyjmujemy 
z pokorą określenie „samorządowego lide-
ra dronowego”. Wiemy, ile jeszcze pracy 
przed nami. Komisja Europejska szacuje, 
że kompleksowy ekosystem dla ruchu 
bezzałogowych statków powietrznych 
w  miastach będzie gotowy do 2030 r. Jego 
założenia znalazły się w  unijnej Strategii 
Dronowej 2.0, przyjętej w listopadzie 2022 
r. GZM pracował również nad nią w  spe-
cjalnej grupie roboczej. 

Dzięki kompleksowym regulacjom dro-
ny mają latać bezpiecznie po europejskim 
niebie, np. badając infrastrukturę, moni-
torując wycieki substancji lub pobierając 
próbki gleby. Wśród innych zastosowań 
Komisja Europejska wymienia wykorzy-
stanie dronów w transporcie medycznym. 
W dokumencie jest także mowa o budowie 
nowego wymiaru mobilności miejskiej, 
gdzie bezzałogowce będą pełnić funkcję 
latających taksówek – początkowo z  pilo-
tem na pokładzie, ale docelowo przy pełnej 
automatyzacji.

Dodatkowo, Drone Strategy 2.0 konsoli-
duje europejską koncepcję U-Space, która 
jest podstawą budowy trzeciego wymiaru 
miasta. W  styczniu 2023 r. Komisja Euro-
pejska ogłosiła wdrożenie jej elementów 
w UE. 

Po raz pierwszy usłyszeliśmy o  koncep-
cji w 2017 r. 

To zestaw nowych usług i konkretnych 
procedur zaprojektowanych w celu 
wspierania bezpiecznego, wydajnego 
i bezpiecznego dostępu do przestrzeni 
powietrznej dla dużej liczby dronów. 
Usługi te opierają się na wysokim pozio-
mie cyfryzacji i automatyzacji funkcji, 
niezależnie od tego, czy znajdują się na 
pokładzie samego drona, czy też są czę-
ścią środowiska naziemnego

– tłumaczyła pomysłodawczyni tego 
konceptu Violetta Bulc, ówczesna euro-
pejska komisarz ds.  transportu. Jej zda-
niem U-Space zapewni ramy wspierające 
rutynowe operacje dronów, a  także przej-
rzysty i  skuteczny interfejs dla lotnictwa 
załogowego, dostawców usług ATM/ANS 
i władz. 

Słowem, tej przestrzeni nie należy za-
tem uważać za określoną objętość prze-
strzeni powietrznej, która jest wydzielona 
i przeznaczona wyłącznie do użytku przez 
drony. U-space jest w  stanie zapewnić 
płynne działanie dronów we wszystkich 
środowiskach operacyjnych i  we wszyst-
kich rodzajach przestrzeni powietrz-
nej (w  szczególności, ale nie wyłącznie, 
w  przestrzeni powietrznej na bardzo ni-
skim poziomie). Odpowiada na potrzeby 
wsparcia wszelkiego rodzaju misji i może 
dotyczyć wszystkich użytkowników dro-
nów i kategorii dronów. 

Aspektem, na który koniecznie należy 
zwrócić uwagę jest to, że miejska mobil-
ność powietrzna i  szerzej – koncepcja 
U-space wynikają z  idei inteligentnego 
miasta (ang. Smart City). Uregulowania, 
które dotyczą U-space powinny być zatem 
dostosowane do strategii rozwoju inteli-
gentnego miasta, a z drugiej strony miasto, 
opracowując strategię rozwoju, powinno 
brać pod uwagę potencjał przyszłych za-
stosowań dronów. Kluczową sprawą są za-
tem kwalifikacje przyszłych użytkowni-
ków i decydentów. Ci winni umieć określić 
swoje potrzeby informacyjne, które mogą 
zaspakajać drony i  technologie dronowe, 
ale też zbudować tak kompetencję urzędu, 
aby móc takie usługi wdrażać na większą 
skalę przy jednoczesnym dbaniu o  dobry 
interes swoich mieszkańców. Oto właśnie 
idea, jaka przyświecała naszej Dronowej 
Szkole Prototypowania. 

Amazon  
Prime Air  
MK30

ŚWIADOMOŚĆ 
WYKORZYSTANIA, 
BUDOWANIA 
I ZARZĄDZANIA 
PRZESTRZENIĄ NAD 
MIASTEM JEST SZANSĄ 
NA PRZYCIĄGANIE 
NOWYCH USŁUG, 
INWESTORÓW 
I BUDOWANIA 
WIZERUNKU MIASTA 
OTWARTEGO NA 
ZMIENIAJĄCE SIĘ 
TECHNOLOGIE
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Ambasadorzy dronowi 

Zarządzanie przestrzenią powietrzną 
na swoim terenie wkrótce może stać się 
realnym wyzwaniem, przed którym staną 
samorządy
 

– twierdzi od lat Paweł Szymański, dyrektor 
Departamentu BSP w Urzędzie Lotnictwa 
Cywilnego. Dzisiaj nie mają takich kom-
petencji, ale rosnąca z roku na rok liczba 
operacji wykonywanych dronami, a także 
nowe regulacje UE, mogą to zmienić. 

W  obecnym czasie JST nie mają ustawo-
wych zadań związanych z  tworzeniem czy 
zarządzaniem przestrzenią powietrzną, 
jak również ich rola jest jeszcze nieokre-
ślona. Mogą one natomiast prowadzić 
działania skupione na podnoszeniu kom-
petencji urzędniczych, wymianie wiedzy 
i doświadczeń czy podejmowaniu inicjatyw 
promujących społeczną akceptację dla tech-
nologii BSP. Koncepcja U-Space spowoduje 
także konieczność przygotowania nowych 
uchwał i zarządzeń w miastach oraz wytwo-
rzenia nowych relacji między urzędami, po-
nieważ stworzy się kolejna sieć powiązań 
decyzyjnych. Ważne więc, aby samorządy 

były jak najlepiej przygotowane na nadcho-
dzące zmiany, by uniknąć intensywnych 
działań w  krótkim czasie i  wynikających 
z  tego napięć. To także konieczność pozy-
skiwania społecznej akceptacji i  populary-
zacji korzyści wynikających z zastosowania 
dronów. 

Aby sprostać tym wyzwaniom, zorgani-
zowaliśmy Dronową Szkołę Prototypowa-
nia. To szkolenie o obszarze wykorzystania 
przestrzeni powietrznej dla urzędników 
z  głównym naciskiem na aspekty prawne 
czy kwestie ochrony prywatności i  ogólne-
go bezpieczeństwa wraz z nauką samodziel-
nego pilotowania BSP. Najważniejszym 
elementem stał się prototyp procesu iden-
tyfikacji kluczowych elementów miasta, 
mających wpływ na działania w powietrzu. 
Jesteśmy po pierwszej edycji. 

Ok. 50 urzędników zostało podzielonych 
na dwie grupy, które pracowały pod okiem 
specjalistów z  danych obszarów tematycz-
nych. Dowiedzieli się m.in. czym powinny 
odznaczać się geozony, czyli strefy geo-
graficzne z  indywidualnymi wymagania-
mi dla lotów BSP, a  także jak je wytyczać 
i nimi zarządzać. Następnie, na podstawie 
zgromadzonych informacji, wytworzyli 
mapę takich stref dla konkretnego ob-
szaru Metropolii, obejmującego miasta: 

SZKOLENIE  
Z ZAKRESU 

PILOTOWANIA 
DRONÓW

FOT. METROPOLIA GZM 
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Będzin, Dąbrowa Górnicza i  Sosnowiec. 
Wytyczenie stref geograficznych pozwo-
liło na zaproponowanie przebiegu dwóch 
dronostrad, czyli przestrzeni powietrznej 
dla dronów, w  której BSP przemieszczały-
by się nie tylko bezpiecznie, ale w  sposób 
najmniej uciążliwy dla życia miasta. Dro-
nostrady łączyły dwa szpitale znajdujące 
się na terenie Sosnowca oraz dwie placów-
ki medyczne na terenie Dąbrowy Górni-
czej. Wytyczone szlaki powietrzne są go-
towe do misji pilotażowych i  codziennego 
funkcjonowania. 

Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom 
szkolenia także na sprawniejsze porusza-
nie się w  obszarze zamówień publicznych, 
dotyczących technologii bezzałogowców. 
To również duży krok dla efektywniejszej 

realizacji działań przez GZM we wdrażaniu 
usługi Zaawansowane loty bezzałogowych 
statków powietrznych na szeroką skalę w  ra-
mach projektu Usługi cyfrowe dla BSP re-
alizowanego przez Polską Agencję Żeglugi 
Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego 
i  Ministerstwo Infrastruktury w  ramach 
funduszu Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa.

W  ten sposób Szkoła przygotowała am-
basadorów wiedzy o BSP, którzy mogą stano-
wić pierwszy kontakt dla osób i podmiotów 
chcących wdrażać profesjonalne usługi 
z  wykorzystaniem bezzłogowców nad mia-
stami. Rynek usług dronowych w  Europie 
może osiągnąć wartość 14,5 mld euro, a tak-
że stworzyć 145 tys. miejsc pracy. Tego nie 
można zbagatelizować.     ■

DRONY W ZADANIACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

DRONY WSPIERAJĄ REALIZACJĘ  
WIELU RÓŻNYCH ZADAŃ, W TYM:

●  geodezja i kartografia, gospodarka 
przestrzenna, planowanie urbanistyczne;

●  zarządzanie kryzysowe, wspomaganie 
systemów osiągania świadomości sytuacyjnej 
podczas klęsk żywiołowych, katastrof, 
wypadków, kolizji, pożarów;

●  bezpieczeństwo publiczne (monitoring miejski, 
imprezy masowe, wspomaganie systemów 
dowodzenia, detekcja zdarzeń nietypowych, 
wspomaganie ścigania przestępstw, 
poszukiwanie osób, pojazdów);

●  inspekcja infrastruktury rozległej i sieciowej, 
wałów przeciwpowodziowych, rzek, 
monitorowanie infrastruktury krytycznej, 
zastosowanie systemów antydromowych;

●  inspekcja budowlana obiektów wysokich 
i trudnodostępnych, wież, masztów, mostów, 
obiektów energetycznych, wykrywanie 
uszkodzeń;

●  wspomaganie prac logistycznych w sektorze 
budowlanym;

●  ochrona środowiska, badanie stanu 
zieleni, jakości powietrza, jakości powłok 
izolacyjnych, wykrywanie nielegalnych 
wysypisk śmieci, spalania szkodzącemu 
środowisku;

●  badanie stanu wód gruntowych 
i powierzchniowych;

●  wspomaganie zarządzania transportem;

●  usługi logistyczne i transportowe, zarządzanie 
flotami;

●  rolnictwo precyzyjne, inwentaryzacja upraw, 
lasów, hodowli;

●  usługi dla mediów elektronicznych, filmów 
i rozrywki;

●  rynek rekreacyjny i sportowy;

●  Identyfikacja nowych trendów i zastosowań;

●  Integracja z innymi systemami mobilnymi 
w przestrzeni publicznej;

●  Integracja z systemami analizowania 
informacji i korelowania informacji.
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WIDOK NA  
KATOWICKI 

NIKISZOWIEC
FOT. S. KOSIELIŃSKI  

WIDOK NA  
PARK ŚLĄSKI  

I STADION ŚLĄSKI.  
TAM ODBĘDZIE SIĘ  

X DRONIADA
FOT. S. KOSIELIŃSKI  

WIDOK NA  
KATOWICE  

Z LOTNISKA 
MUCHOWIEC  

PODCZAS 
IX DRONIADY

FOT. K. WIERZBICKI  
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STRATEGIA DRONOWA 2.0 

Komisja Europejska (KE) przyjęła pod koniec 
listopada 2022 roku Drone Strategy 2.0. To wizja 
szybkiego rozwoju europejskiego rynku dronów, 
w której zakłada się ich stosowanie na masową 
skalę. 
Warunkiem koniecznym jest zwiększenie 
społecznej akceptacji dronów, co wymaga 
zwiększonych wysiłków na rzecz ograniczenia 
hałasu, poprawy bezpieczeństwa i przyłożenia 
większej wagi do ochrony prywatności. KE 
wzywa władze krajowe, regionalne i lokalne do 
zagwarantowania dostosowania usług z użyciem 
dronów do potrzeb obywateli. 
W Strategii prognozuje się, że poniższe usługi 
dronowe wejdą na stale do praktyki gospodarczej 
do 2030 r.: 

●  operacje BSP wykonywane przez służby 
ratownicze, powszechne usługi takie jak 
mapowanie, obrazowanie, inspekcje i nadzór 
z powietrza, a także pilne dostarczanie małych 
przesyłek, takich jak próbki biologiczne lub leki;

●  w ramach usług z zakresu innowacyjnej 
mobilności powietrznej, takich jak taksówki 
lotnicze, świadczone będą regularne usługi 
przewozu osób – początkowo z pilotem na 
pokładzie, a docelowo w trybie w pełni 
zautomatyzowanym. 

Chociaż Strategia nie jest wiążącym aktem 
prawnym, to wskazano w niej 19 działań, w tym 
również legislacyjnych, które wpłyną na rozwój 
rynku dronów. Oto niektóre z nich: 

➊  Komisja zamierza przyjąć zmiany do 
ujednoliconych europejskich przepisów 
ruchu lotniczego i rozporządzenia w sprawie 
zarządzania ruchem lotniczym/służb 
żeglugi powietrznej w celu bezpiecznego 
zintegrowania operacji dronów i pilotowanych 
operacji eVTOL („pionowego startu i lądowania 
z napędem elektrycznym”).

➋  Komisja będzie nadal wspierać skoordynowane 
badania nad zintegrowanymi technologiami 
łączności, nawigacji i nadzoru, aby zapewnić 
konwergencję między środowiskami ATM 
(zarządzanie ruchem lotniczym) i U-Space.

➌  Komisja zamierza przyjąć nowe europejskie 
standardowe scenariusze dotyczące operacji 
lotniczych niskiego i średniego ryzyka.  
Ma to w szczególności na celu „utrzymanie 
wymogów bezpieczeństwa proporcjonalnych 
do ryzyka operacji” oraz „zmniejszenie 
obciążenia administracyjnego związanego 

z procesem wydawania zezwoleń 
operacyjnych”.

➍  Komisja zamierza przyjąć przepisy dotyczące 
kategorii „certyfikowanych” operacji dronów, 
odnoszące się do początkowej i ciągłej 
zdatności do lotu dronów podlegających 
certyfikacji; oraz wymagania operacyjne 
mające zastosowanie do załogowych statków 
powietrznych zdolnych do VTOL.

➎  Komisja zamierza opracować wyważone 
wymogi gospodarcze i finansowe dotyczące 
licencjonowania operatorów dronów.

➏  Komisja sfinansuje utworzenie platformy 
internetowej wspierającej zrównoważone 
wdrażanie IAM (Innovative Air Mobility – 
innowacyjnej mobilności lotniczej) przez 
władze, społeczności, gminy, przemysł 
i zainteresowane strony – w celu promowania 
akceptacji społecznej.

➐  Komisja zamierza zorganizować 
skoordynowaną serię działań w ramach 
istniejących instrumentów UE i pożyczek EBI 
(European Investments Bank – Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego) w celu wsparcia 
nowego projektu dotyczącego technologii 
dronów.

➑  Komisja zamierza opracować strategiczny 
plan działania w zakresie technologii dronów, 
aby określić obszary priorytetowe w celu 
pobudzenia badań naukowych i innowacji, 
zmniejszenia istniejących zależności 
strategicznych i uniknięcia powstawania 
nowych.

➒  Komisja zamierza utworzyć unijną sieć 
ośrodków testowania dronów cywilnych 
i obronnych, aby ułatwić wymianę między 
sektorem cywilnym i obronnym.

➓  Komisja zamierza określić kryteria 
dobrowolnego oznakowania dronów etykietą 
„Europejski zaufany dron” (“European 
Trusted Drone”). Taka etykieta zapewniłaby 
użytkownikom pewność, że odpowiednie 
drony zostały sprawdzone i uznane za 
wystarczająco bezpieczne, aby można je 
było używać w szczególnie krytycznych lub 
wrażliwych operacjach.

ŹRÓDŁO: HTTPS://TRANSPORT.EC.EUROPA.EU/SYSTEM/
FILES/2022-11/COM_2022_652_DRONE_STRATEGY_2.0.PDF 
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STUDIUM  
PRZYPADKU

W 2021 R. FUNDACJA 
INSTYTUT MIKROMAKRO 
I TOMKOV GROUP NA 
ZLECENIE METROPOLII GZM 
PRZEPROWADZIŁA BADANIA 
POTRZEB INFORMACYJNYCH 
METROPOLITALNYCH GMIN  
WRAZ Z POKAZAMI 
WYBRANYCH USŁUG 
DRONOWYCH ZWIĄZANYCH 
Z POTRZEBAMI 
INFORMACYJNYMI 
SAMORZĄDOWCÓW. 
WYNIKI OPUBLIKOWANO 
W PORADNIKU I NA STRONIE 
INTERNETOWEJ CEDD.PL/
DRONY-DLA-SRODOWISKA.

PROJEKTY GZM ZGODNE ZE STRATEGIĄ DRONOWĄ 

Dokument opracowany przez KE zawiera szereg 
działań przewodnich, które mają być realizowane na 
drodze budowy nowego wymiaru mobilności. Mowa 
o takich aktywnościach, jak propagowanie badań nad 
zintegrowanymi technologiami w zakresie łączności, 
nawigacji i dozorowania, aby zapewnić zbieżność 
między środowiskiem ATM (zarządzanie ruchem lotni-
czym) i U-Space. Metropolia robi to już teraz, poprzez 
współpracę z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 
a także kooperację z lokalnymi lotniskami.

Innym działaniem KE będzie sfinansowanie platformy 
internetowej na rzecz wsparcia zrównoważonego 
wdrażania innowacyjnej mobilności powietrznej przez 
władze samorządowe, społeczności lokalne, branżę 
technologiczną i inne zainteresowane strony. Projekt 
ten realizować ma EASA – Agencja Unii Europejskiej 
ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. Zgodnie z wizją Metro-
polii, budowa ekosystemu dla dronów musi odbywać 
się z uwzględnieniem kluczowych interesariuszy, 
w tym także miast i mieszkańców. W tym celu GZM 
utworzyła Dronową Szkołę Prototypowania. Ponadto 
GZM w ramach pilotażowych projektów współpra-
cowała ze wszystkimi zainteresowanymi stronami 
w formule living labów, czyli spotkań partycypacyj-
nych z osobami, na które projekty dronowe będą mieć 
bezpośrednie oddziaływanie.

Unia Europejska nadal zamierza finansować badania 
i innowacje w zakresie BSP, takie jak np. projekt 
ASSURED-UAM, w którym GZM uczestniczy wspólnie 
z miastami Bari i Porto, oraz partnerami technologicz-
nymi. Celem tego projektu, finansowanego z Programu 
Horyzont 2020, jest opracowanie kompleksowych 
rekomendacji, przygotowujących włączenie bezza-
łogowych statków powietrznych do zrównoważonej 
mobilności miejskiej.

Utworzenie unijnej sieci centrów testowania dronów 
do celów cywilno-obronnych to kolejne działanie, 
które wyszczególniono w strategii dla dronów 2.0. 
Tymczasem GZM jako pierwsza utworzyła wyodręb-
nione obszary testowe, na których wykonywano m.in. 
testy lotów długodystansowych przy użyciu wielo-
wirnikowców, co w 2020 było podstawą do realizacji 
pierwszych lotów medycznych pomiędzy szpitalami 
w Warszawie. Obecnie tworzony jest nowy obszar 
testowy dla Gliwic, Pilchowic i Sośnicowic, w ramach 
projektu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  
Loty BSP na szeroką skalę.

Z PORADNIKA  
„POTRZEBY INFORMACYJNE 
W OCHRONIE ŚRODOWISKA.  
JAK REALIZOWAĆ ZADANIA 
SAMORZĄDOWE  
Z WYKORZYSTANIEM  
DRONÓW”
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SŁAWKÓW CHCIAŁ POZNAĆ STAN ROŚLINNOŚCI 
I ŚCIEŻEK SPACEROWYCH NA TERENIE PARKU 
DOLINY BIAŁEJ PRZEMSZY. WSPÓŁCZYNNIK NDVI 
(ZNORMALIZOWANY RÓŻNICOWY WSKAŹNIK 
WEGETACJI) WYKAZAŁ MIEJSCA, W KTÓRYCH ROŚLINY 
SĄ ZDROWE, A W KTÓRYCH CHORUJĄ. 

SCIEŻKA  
DYDAKTYCZNA 
W SŁAWKOWIE 
FOT. TOMKOV GROUP

Z PORADNIKA  
„POTRZEBY INFORMACYJNE 
W OCHRONIE ŚRODOWISKA.  
JAK REALIZOWAĆ ZADANIA 
SAMORZĄDOWE  
Z WYKORZYSTANIEM  
DRONÓW”
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NA GRANICY BYTOMIA I RADZIONKOWA MIEŚCI SIĘ HAŁDA 
POKOPALNIANA, KTÓRA PALI SIĘ OD KILKU LAT. DZIĘKI 
WYKORZYSTANIU KAMERY TERMOWIZYJNEJ OKREŚLILIŚMY JEJ 
AKTUALNY STAN. OBSZAR POŻARU POWIĘKSZYŁ SIĘ W CIĄGU ROKU 
O KILKANAŚCIE PROCENT. SĄ MIEJSCA, W KTÓRYCH TEMPERATURA 
DOCHODZI DO 153,8 STOPNI CELSJUSZA

HAŁDA 
POKOPALNIANA
NA GRANICY  
BYTOMIA 
I RADZIONKOWA 
FOT. TOMKOV GROUP
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GMINA RUDZINIEC BORYKA SIĘ Z PROBLEMEM 
NIELEGALNEGO ZRZUTU ŚCIEKÓW. NIEKTÓRYM 
MIESZKAŃCOM I LETNIKOM WCIĄŻ BARDZIEJ OPŁACA 
SIĘ POZBYĆ SIĘ ŚCIEKÓW POPRZEZ ICH ZRZUT WPROST 
DO GLEBY, NA POLE, DO PRZYDROŻNEGO ROWU I RZEK. 
MONITORING Z DRONA CZĘSTO POWSTRZYMUJE PRZED 
TAKIMI CZYNAMI, A W KAŻDYM RAZIE ZDECYDOWANIE 
UŁATWIA WYKRYCIE SPRAWCY. 

JEZIORO 
PŁAWNIOWICE 
W GMINIE RUDZINIEC 
FOT. TOMKOV GROUP
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BEZPIECZEŃSTWO DRONOWE 
W OCENIE POLSKIEJ IZBY  
SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH 
INCYDENTY DRONOWE KLASYFIKUJEMY  
JAKO ZDARZENIA, W KTÓRYCH DRONY ZOSTAŁY 
WYKORZYSTANE JAKO MEDIUM W PROWADZENIU 
NIELEGALNYCH DZIAŁAŃ. 

Zdarzenia obejmują drony wykorzystywane do transportu 
broni, narkotyków i/lub kontrabandy przez granice lub obsza-
ry zastrzeżone. Podobnie, zdarzenia, w  których zauważono, 
że drony naruszyły granice przestrzeni powietrznej samolo-
tów załogowych lub obszary objęte zakazem lotów, takie jak 
szpitale lub lotniska, są również klasyfikowane jako incydenty 
z udziałem dronów. 

W 2022 roku przedstawiciele PISB uczestniczyli w pracach 
międzyresortowej grupy ekspertów pod kierownictwem 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, która wypracowała 
obszerny dokument rekomendacji ochrony Infrastruktury 
Krytycznej (IK) w Polsce. Rekomendacje te zawierają szereg 
zasad, reguł, zadań koniecznych do wdrożenia tak. aby IK było 

przygotowane na potencjalne zagrożenia generowane przez 
rozwój technologii bezzałogowej. 

Bazując na danych między innymi z  portalu DroneSec i  An-
tidrone24.com zajmujących się badaniami i opisami zagrożeń 
dronowych, w 2022 roku odnotowano 2554 sytuacje, co rów-
na się mniej więcej siedmiu incydentom dziennie z udziałem 
bezzałogowców. 

Ogólnie rzecz biorąc, w 2022 r. odnotowano znaczny wzrost 
liczby incydentów z  udziałem dronów, osiągając najwyższą 
wartość 223 incydentów w  listopadzie 2022 r., co stanowi 
wzrost o 130% w stosunku do stycznia 2022 r. 

Prawdopodobnie oznacza to wzrost liczby operatorów dronów 
i grup wykorzystujących drony do nielegalnych działań. 

ul. Powstańców Śląskich 103/1 www.pisb.plinfo@pisb.pl
01-355 Warszawa

ul. Powstańców Śląskich 103/1 www.pisb.plinfo@pisb.pl
01-355 Warszawa
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KLUCZOWE OBSERWACJE  
W PORÓWNANIU  
DO 2021 ROKU OBEJMUJĄ:

30%   

wzrost liczby incydentów związanych z lotniskami 

40%   

wzrost liczby dostaw do zakładów karnych

50%   

wzrost liczby incydentów na granicach

60%   

wzrost ogólnych incydentów związanych z dronami

100%   

wzrost incydentów związanych z infrastrukturą 

rządową i krytyczną

130%   

wzrost liczby incydentów w miejscach wydarzeń 

lub obszarach zainteresowania

140%   

wzrost incydentów w budynkach mieszkalnych

KRAJE, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY 
NAJWIĘCEJ INCYDENTÓW 

MARKI/MODELE DRONÓW, 
KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ 
W NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI 
INCYDENTÓW 

WSKAŹNIKI PRZECHWYCENIA 
I ZATRZYMANIA DLA WSZYSTKICH 
INCYDENTÓW

INDIE - 15% DJI MAVIC 2 PRZEJĘCIE DRONA - 17%

KANADA - 11% DJI PHANTOM 4 ZATRZYMANIE PILOTA - 5%

USA - 10% DJI MAVIC 3

WIELKA BRYTANIA - 9%

MYANMAR - 8%

UKRAINA - 6%

ZADANIA PISB

●  Konsolidacja środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz organizacji zainteresowanych 
rozwojem rynku systemów bezzałogowych oraz prowadzeniem badań naukowych i prac 
wdrożeniowych.

●  Prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych 
polskiego sektora systemów bezzałogowych.

●  Prowadzenie działań na rzecz budowania świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa 
technologii bezzałogowych, jak również jej wykorzystania.

●  Prowadzenie działań na rzecz samoregulacji rynku systemów bezzałogowych

●  Reprezentowanie oraz ochrona interesów gospodarczych i społecznych członków Związku.

●  Aktywny udział w procesie stanowienia prawa, w szczególności poprzez wsparcie Sejmu i Senatu 
RP, Rady Ministrów, właściwych ministerstw oraz pozostałych organów administracji państwowej 
w kreowaniu i realizowaniu założeń krajowej polityki dotyczącej systemów bezzałogowych.
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NA PRAWO PATRZ!  

Z Pawłem Szymańskim, 
dyrektorem Departamentu 
Bezzałogowych Statków 
Powietrznych Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego rozmawia  
Sławomir Kosieliński 

Gdy się po raz pierwszy spotkaliśmy 
w 2014 r., to wówczas mówiło się o Polsce 
jako państwie najbardziej sprzyjającym 
dronom. Jak wygląda sytuacja dzisiaj?  
Na jakim jesteśmy etapie?

Powiem najpierw to, co zawsze chciałeś 
usłyszeć o  dronach. Przekonuję się, że są 
to w  coraz większym stopniu latające ro-
boty. Natomiast odnosząc się do Twojego 
pytania, dalej jesteśmy mocno liberalni pod 
względem podejścia do dronów mimo tego, 
że sporo się od 2012 roku, kiedy zaczęliśmy 
temat, zmieniło, szczególnie pod względem 
prawnym. Staramy nadal zajmować się dro-
nami w sposób przyjazny dla użytkownika. 
Nowe prawo unijne spowodowało pewne 
zmiany w procedowaniu i w tym jak działa 
branża, natomiast, dalej jesteśmy w czołów-
ce; jesteśmy krajem, który ma sporo do po-
wiedzenia na arenie unijnej i  w  ogóle mię-
dzynarodowej. 

Do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
Lotniczego (w  skrócie EASA) należy  
28 państw. Są to kraje Unii Europejskiej 
oraz stowarzyszone jak m.in. Norwegia 
i  Szwajcaria. Które z  nich najlepiej pora-
dziło sobie z  wdrożeniem nowego prawa 
dronowego, albo inaczej, jakie kraje są 
najbardziej przyjazne dronom? 

To jest trudny temat, dlatego, że przed wej-
ściem w  życie przepisów unijnych, każdy 
kraj podchodził do tego tematu na swój spo-
sób. Niektóre kraje miały ten temat bardzo 
precyzyjnie uregulowany, np. Francja, Pol-
ska, czy wtedy jeszcze Anglia. Niektóre kra-
je w  ogóle nie zajmowały się tym tematem 
i  nagle zderzyliśmy się z  rzeczywistością, 
w  której mamy przepisy wspólne i  jedne 
kraje wiedzą jak te przepisy stosować, po-
nieważ miały już do czynienia ze swoimi, 
które w  części były podobne, i  kraje, które 
w ogóle nie miały z tym tematem styczności. 
Jest zatem różnie. 

W  czołówce krajów, które są przyjazne 
użytkownikom są na pewno Czechy. Mają 
bardzo fajne, mądre rozwiązania, korzysta-
ją z  możliwości stosowania przepisów unij-
nych w  pewnej części, trochę po swojemu. 
Staramy się działać podobnie. Chodzi prze-
cież o to, aby użytkownik mógł latać mimo 
pewnych trudności. 

Z kolei na drugim końcu możemy wymie-
nić Francję. Tam zawsze przepisy były moc-
no skomplikowane, procedury precyzyjne 
i mocno rozbudowane, lecz mimo to branża 
dronowa się rozwija. W  istotnej części dzi-
siejsze przepisy unijne są oparte o  prawo 
francuskie. 

Sytuacja od momentu wejścia w  życie 
przepisów unijnych mocno się na rynku 
zmieniła na minus. I to nie jest odosobnione 
zdanie. Właściwie wszystkie kraje człon-
kowskie, wszystkie nadzory lotnicze w  tej 
chwili mówią głośno o  tym, że przepisy są 
po prostu skomplikowane. A jeżeli przepisy 
są skomplikowane, to trudno je stosować 
zarówno nadzorom lotniczym, użytkowni-
kom jak i  samej branży. To  implikuje mnó-
stwo problemów. To nie jest odosobniona 
opinia, o  tym się po prostu w  tej chwili 
bardzo głośno mówi. Zresztą EASA, która 
za te przepisy odpowiada, wsłuchuje się 
w  te głosy. Szykuje zmiany, aby rozwiąza-
nia prawne były jak najbardziej przyjazne 
użytkownikowi. 

To objaw konserwatyzmu środowiska 
lotniczego, które próbuje z  jednej strony 
traktować drony jako część załogowego 
lotnictwa, ale z  drugiej strony jest świa-
doma zmian, jakie niesie wprowadzenie 
robotów do wspólnej przestrzeni po-
wietrznej. Notabene jako jej użytkownik 

– turysta z  dronem – obserwuję sytuację, 
która nie jest dla nas zręczna. Podróżo-
wałem w  tym roku przez pięć krajów 
unijnych, miałem w  samochodzie drona 
i  czasami długo się zastanawiałem, czy 
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jest sens go wyjmować. Aplikacja w  Au-
strii jest inna, we Włoszech jeszcze inna, 
zaś w  Niemczech kolejna. Jak to jest moż-
liwe, że mamy jednolite unijne prawo, zaś 
każdy kraj wymaga od zwykłego śmier-
telnika logowania się do swojej aplikacji 
ograniczonej terytorialnie? Kiedy będzie-
my mieli jedną, europejską aplikację dro-
nową?

Na pewno będziemy mieli aplikacje, któ-
re – i  tu mówię w  liczbie mnogiej, niestety 

– będą korzystały z  jednego źródła praw-
dy – repozytorium unijnego skupiającego 
informacje aeronautyczne z każdego kraju. 
W nim będzie informacja np. o wszystkich 
strefach geograficznych w  całej Europie. 
Przykładowo Polska Agencja Żeglugi Po-
wietrznej (PAŻP) będzie tam przekazywała 
informację elektroniczną o  sytuacji na na-
szym niebie, aby unijny system udostępniał 
ją zainteresowanym stronom. 

Natomiast wszystko wskazuje na to, że 
jednak każdy kraj będzie miał swoją aplika-
cję dla użytkownika końcowego. Żeby zro-
bić jedną aplikację dla całej UE, z inicjatywa 
musiałaby wyjść albo Komisja Europejska 
albo EASA.

Po prostu brakuje świadomości, że to jest 
potrzebne.

Mamy wspólne przepisy unijne, które są 
stosowane na dwadzieścia kilka różnych 
sposobów. To jest niestety fakt. I  brak 
wspólnej aplikacji jest tego dowodem. 

Czy pokusiłbyś się o  określenie przy-
czyny? Czy to są aspekty psychologiczne, 
jakieś zaparcie intelektualne czy też po 
prostu lenistwo, chociaż powątpiewam, 
skoro te aplikacje działają.

Ja myślę, że powodów jest tutaj kilka. Trze-
ba pamiętać, że dla nas jest to sytuacja 
mocno niekomfortowa. Wprowadziliśmy 
przepisy o  bezzałogowych statkach po-
wietrznych (dronach) do ustawy Prawo lot-
nicze już w 2011 roku. W 2013 roku wydano 
pierwsze rozporządzenia. Lataliśmy wtedy 
według przepisów krajowych. Zatem pol-
ska administracja, szczególnie lotnicza, jest 
z dronami oswojona od ponad 10 lat! Nigdy 
ich się nie baliśmy, zawsze uważaliśmy, że 
drony powinny latać, bo to jest przyszłość 
i mają latać na zasadach, które z jednej stro-
ny zapewnią bezpieczeństwo, ale z drugiej 
strony też rozwój branży. 

Pamiętam wciąż jak różne instytucje 
podchodziły do dronów dziesięć lat temu. 
Drony są niewątpliwie szansą dla rozwo-
ju gospodarki, ale stanowią też pewne 
zagrożenia czy to dla prywatności, czy to 
dla kwestii bezpieczeństwa jak np. ter-
roryzm. Te  problemy, które w  tej chwili 
mamy z  różnicami w  stosowaniu wspól-
nych przepisów unijnych, wynikają wła-
śnie z bardzo różnych doświadczeń krajów 
członkowskich, albo wręcz z brakiem tego 
doświadczenia, nieustającą obawą przed 
dronami oraz z  różnymi uwarunkowania-
mi wewnętrznymi. 

Przykładowo do ochrony prywatności 
podchodzi się inaczej w  Polsce niż w  Niem-
czech. Dla prywatności drony są ogromnym 
problemem, dlatego mamy więcej zakazów 
w  krajach, które bardziej restrykcyjnie na 
to patrzą. 

Nie ma wspólnej aplikacji, być może rów-
nież dlatego, że niektóre kraje już miały 
swoją. W Polsce aplikacja „Doneradar” jest 
doskonale znana od lat. Ona działa i będzie 
działać; pewnie będą pojawiały się też róż-
ne inne programy. Właściwie to trudno 
powiedzieć, dlaczego EASA nie pokusiła się 
o to, żeby zrobić wspólną aplikację. 

A jeżeliby się pojawił przedsiębiorca unij-
ny, który powie: dobrze, to ja wykorzystu-
jąc te wasze aplikacje lokalne, pokuszę się 
o  budowę jakiejś nakładki. Będziecie się 
logować do jednej apki, która na zasadzie 
re-use wykorzysta publicznie dostępną 
bazę EASA i  bazy poszczególnych władz 
lotniczych. Czy ktoś będzie przeciwko 
temu? 

Nie. I  to może spowodować, że pojawi się 
jedna aplikacja wspólna. Zresztą przyczyni 
się do tego repozytorium, o  którym wspo-
mniałem wcześniej, czyli wspólna baza da-
nych o  sytuacji w  przestrzeni powietrznej. 
Jeżeli będziemy mieli wspólną bazę danych 

- i  być może brak tej bazy do tej pory był 
przyczyną do tego, aby nie było wspólnej 
aplikacji. Każdy kraj miał swoją bazę da-
nych, więc każdy kraj miał swoją aplikację 
końcową – o tym co się dzieje w przestrzeni, 
jak ona jest zbudowana, to wtedy jest szansa, 
że takie aplikacje powstaną, aczkolwiek sta-
wiałbym raczej faktycznie na firmy, które 
po prostu dostarczą taką usługę.

To jest perspektywa użytkownika waka-
cyjnego, który robi z  drona piękną fotkę 
cyprysów. Ale gdy mamy do czynienia 
z misjami zawodowymi, trafiamy na zde-
cydowanie wyższy poziom trudności. Za-
łóżmy, że chcemy dokonać oblotu Worka 
Turoszowskiego w  okolicach Bogatyni, 
w którym graniczą z sobą Niemcy, Polska 
i  Czechy. Kogo prosić o  zgodę? W  jakiej 
aplikacji mamy zgłosić misję? Idźmy da-
lej, jak zorganizować loty transgranicz-
ne? Przecież formalnie prawo unijne mia-
ło doprowadzić, że przedsiębiorcy będą 
wykonywali misje w sposób ujednolicony 
ponad granicami?

W  Polsce przepisy zawsze są bardzo 
szczegółowe. Jasno mówią, co można, a cze-
go nie. Są zerojedynkowe. Natomiast prze-
pisy unijne są napisane w  sposób anglo-
saski, czyli ogólnie. Stąd często pojawiają 
się sprzeczne interpretacje w  państwa UE 
i  nadinterpretacje. To właśnie przypadek 
m.in. operacji transgranicznych. 

Podałeś przykład, w  którym dron leci 
nad terytorium trzech państw, ale ja podam 
inny, w którym jako polski operator chcesz 
wykonać jakąś bardziej skomplikowaną 
operację we Włoszech w kategorii szczegól-
nej. Należałoby zatem złożyć wniosek o  ze-
zwolenie na operację w  tamtejszym urzę-

POWIEM NAJPIERW TO, 
CO ZAWSZE CHCIAŁEŚ 
USŁYSZEĆ O DRONACH. 
PRZEKONUJĘ SIĘ 
DO TEGO, ŻE SĄ TO 
W CORAZ WIĘKSZYM 
STOPNIU LATAJĄCE 
ROBOTY. 
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dzie lotniczym i ją następnie wykonać. Ale 
w tej chwili przepis mówi inaczej. Ponieważ 
jesteś polskim operatorem, to najpierw mu-
sisz pójść do polskiego nadzoru, uzyskać ze-
zwolenie na powiedzmy -  podobną operację 
i  dopiero z  takim zezwoleniem z  polskiego 
nadzoru możesz pójść do nadzoru włoskie-
go, który to zweryfikuje. 

I  często jest to oderwane od rzeczywi-
stości, ponieważ faktycznie firma z  Łotwy 
składa u  nas zezwolenie łotewskie, które 
opiewa na podobne warunki, ale tak na-
prawdę nie  da się na Łotwie zrobić wnio-
sku o  zezwolenie na konkretną lokalizację, 
która będzie dokładnie taka sama, warunki 
będą takie same jak w  Polsce. I  takich pro-
blemów jest w tej chwili mnóstwo, zaś taki 
jest wymóg przy operacjach transgranicz-
nych. A  to jest właśnie operacja transgra-
niczna, chociaż nie przekraczasz granicy 
dronem. 

Ja się łapię za głowę, gdy teraz sobie to 
wyobrażam... w  końcu mówimy o  otwar-
tym niebie, o  wykonywaniu operacji, 
o  ułatwieniu działalności gospodarczej 
operatorów... nie umiem sobie wyobra-
zić, w  którą to stronę pójdzie. Ale EASA 
na szczęście przewidziała takie sytuacje 
i  wprowadziła dokument, który nazywa 
się certyfikat LUC (certyfikat operatora 
lekkiego systemu bezzałogowego statku 
powietrznego). Wyobrażam sobie, że jak 
ktoś już ma taki certyfikat wydany w Au-
strii, to w  Polsce wykona już taka misję 
bez żadnych dyskusji? 

Widzisz, tu odwróciliśmy sytuację. Bo mó-
wimy o  dokumentach z  innego państwa 
unijnego, które mogą być wykorzystane 
w  Polsce. Akurat polski nadzór stosuje 
przepisy unijne zgodnie z  literą i  duchem 
prawa. Jeżeli przyjeżdża do nas operator, 
zarejestrowany w  Austrii, Włoszech, ma 
dokumenty stamtąd, to my je traktujemy 
na równi z  naszymi. Jeżeli jest wymagana 
jakaś konwersja w przypadku zezwoleń, to 
ona jest dokonywana. Natomiast nie wyma-
gamy na przykład kolejnego rejestrowania 
się jako operator. Nasz system działa w taki 
sposób, że jesteśmy w  stanie technicznie 
zweryfikować poprawność Twojej reje-
stracji włoskiej i my wiemy, czy faktycznie 
jesteś tam zarejestrowany czy nie - i  tak to 
powinno działać – natomiast, tak, jeżeli 
przyjedzie do nas operator z  zezwoleniem, 
z  certyfikatem, będzie mógł z  tych doku-
mentów korzystać. Temat certyfikatu LUC 
jest też tematem bardzo skomplikowanym.

Wróćmy do tego pierwszego przykładu. 
Powiedzmy, że operator czeski, firma 
posiadająca ten certyfikat, będzie chcia-
ła wykonać misję we Włoszech. Logika 
mówi, że już nikogo nie będzie pytała 
o zdanie. Prawda czy nieprawda?

Nie. Tak naprawdę zawsze następuje pe-
wien etap weryfikacji. 

Czemu służy ten LUC?

LUC jest dobry dla firm, które wykonują 
dużo operacji w kategorii szczególnej. Weź-
my pod uwagę sytuację, w  której – polski 
przykład – mamy firmę, która dostarcza 
próbki krwi między szpitalami. Tych lotów 
jest sporo i jest planowanych dużo nowych 
tras. Niektóre z  nich charakteryzują się 
wyższym stopniem ryzyka, bo na przykład 
lecimy gdzieś nad miastem w  pobliżu tere-
nu zabudowanego. Lecz część przebiega nad 
lasem, a zatem stopień ryzyka nie jest wyso-
ki. Natomiast w  każdym takim przypadku 
trzeba składać – jeżeli to jest nowa trasa 

-  wniosek o zezwolenie na operację. Proces 
analizy ryzyka trzeba przeprowadzić od 
nowa. Trwa to długo, jest skomplikowane 
i w sumie tracimy mnóstwo czasu na doku-
mentację. Dotyczy to zarówno administra-
cji jak i użytkownika. 

Jeżeli zaś firma, która wozi u nas próbki, 
zawnioskowałaby o  certyfikat LUC; spełni-
łaby szczegółowe warunki, które są opisane 
w rozporządzeniu 947 i my zdecydowaliby-
śmy się wydać jej taki certyfikat, to odtąd 
mogłaby sama sobie wydawać zezwolenia, 
pomijając etap składania wniosku do Pre-
zesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, analizy 
przez ULC i czekania na decyzję. Sami prze-
chodzą ten proces. 

Oznacza to, że urząd uznał firmę za pro-
fesjonalną i  doświadczoną, która potrafi 
zadbać o  dokumentację i  wykonać zgodnie 
z  nią bezpiecznie lot. To jest duża wygoda 
i oszczędność czasu. 

Z  perspektywy urzędu, szczególnie przy 
różnych kłopotach, o  których wiemy, to 
rzeczywiście, ileś problemów znika. Ope-
ratorów w Polsce mamy...

…Około 150 tysięcy.

Możesz powiedzieć jakiej grubości są te 
wnioski? 

Za każdym razem jest to kilkadziesiąt stron, 
różniących się wyłącznie parametrami. 
Często są to bardzo podobne dokumenty  - 
lot po prostej, przy czym analizujemy, co się 
znajduje dookoła, jaki jest rodzaj przestrze-
ni powietrznej, co jest pod spodem, więc 
schemat jest podobny. Najtrudniej jest za 
pierwszym razem. Dlatego, jeżeli wydawa-
libyśmy nasz pierwszy certyfikat LUC, to 
przede wszystkim bralibyśmy pod uwagę 
doświadczenie, czy firma składała wnioski 
i czy robiła to dobrze, nie popełniwszy przy 
tym jakichś kardynalnych błędów. 

A  czy można w  drugą stronę odwrócić 
proces? Że to nie przedsiębiorca zwraca 
się o LUC, tylko Urząd Lotnictwa Cywilne-
go „mówi”: dobra, macie już ten LUC i nie 
zawracajcie głowy? 

Wyobrażam sobie taką sytuację, że mamy 
właśnie do czynienia z  firmą, która dużo 
lata i  skutecznie wnioskuje. Może się zda-
rzyć, że spotykamy się z  nią przy okazji 
jakiegoś zezwolenia i  mówimy: słuchajcie, 
zawnioskujcie o  LUC, bo akurat kwalifiku-
jecie się zarówno strukturą jak i  doświad-

WSZYSTKIE KRAJE 
CZŁONKOWSKIE 
[…] W TEJ CHWILI 
MÓWIĄ GŁOŚNO 
O TYM, ŻE PRZEPISY 
SĄ PO PROSTU 
SKOMPLIKOWANE. 
A JEŻELI PRZEPISY 
SĄ SKOMPLIKOWANE, 
TO TRUDNO JE 
STOSOWAĆ ZARÓWNO 
NADZOROM LOTNICZYM 
JAK I SAMYM 
UŻYTKOWNIKOM. 
EASA, KTÓRA ZA TE 
PRZEPISY ODPOWIADA, 
WSŁUCHUJE SIĘ W TE 
GŁOSY. SZYKUJE 
ZMIANY. ABY 
ROZWIĄZANIA PRAWNE 
BYŁY JAK NAJBARDZIEJ 
PRZYJAZNE 
UŻYTKOWNIKOWI.
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czeniem pod to, żeby uzyskać ten status. Jest 
to lepsze i dla nas i dla was. 

Zastanawiające, liczę, ile takich LUC-ów 
zostało wydanych w Europie, na razie do-
liczyłem się ośmiu...

Myślę, że jest ich z dziesięć. 

...to coś skromnie. 

Jeżeli przepisy działają stosunkowo od nie-
dawna, to po prostu brakuje firm, które są 
w stanie to doświadczenie udokumentować 
i jednocześnie brakuje władzom lotniczym 
biegłości w ocenie kompetencji firm drono-
wych. Boją się dopuścić do sytuacji, w której 
one same decydują o  tym, czy można pole-
cieć, czy też nie. Aczkolwiek z  miesiąca na 
miesiąc to ta sytuacja się zmienia. 

A co ze sprzętem? Jak wygląda w tej chwili 
proces certyfikacji? 

Musimy rozróżnić certyfikaty. W  katego-
rii certyfikowanej, w której faktycznie jest 
wymagana certyfikacja zarówno sprzętu, 
załogi, jak i  całego systemu, ta kategoria 
dotyczy dronów dużych, latających wysoko 
i nad zgromadzeniami osób. W przyszłości 
obejmie drony przewożące ludzi czy trans-
portujące materiały niebezpieczne. I to jest 
pełna certyfikacja, zbliżona do certyfikacji 
w  lotnictwie załogowym, oparta na ocenie 
sprzętu, jego parametrów technicznych, 
wytrzymałości konstrukcji itd. 

Natomiast certyfikacja dronów amator-
skich i  półprofesjonalnych, właściwie nie 
jest procesem certyfikacji. To jest proces 
stwierdzenia zgodności z  produktową nor-
mą unijną, czyli chodzi o  uzyskanie znacz-
ka CE. Żeby dron mógł być sprzedawany na 
rynku unijnym, producent musi zagwaran-
tować, że on spełnia tę normę. Jest „czerwo-
ny przycisk”? Tak. Spełnia normy hałaso-
we? Tak. Są  to  typowe normy produktowe, 
o które musi zadbać producent. 

A  co w  takim razie z  naszymi polskimi 
producentami, którzy mają niszowe kon-
strukcje pod klienta? W  jaki sposób on 
mają spełnić wymogi? 

U  nas raczej nie produkuje się dronów 
do kategorii otwartej, która wymaga speł-
nienia zgodności z  normą. W  kategorii 
szczególnej nie ma takiego wymogu. Jeżeli 
wydajemy zezwolenie na operację, to może-
my zażądać jako nadzór lotniczy spełnienie 
pewnych warunków technicznych, ale tam-
tej certyfikacji, co do zasady nie ma. 

Lekko się zaniepokoiłem, ponieważ kiedy 
wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz - 
Instytutem Lotnictwa uczymy w ramach 
konkursu technologicznego „Droniada”, 
co to jest SORA, przyznajemy, że pomija-
my elementy certyfikacji sprzętu poszcze-
gólnych ekip. Wiem, że w  SORA istnieje 
obowiązek przedstawienia czy sprzęt jest 
certyfikowany czy też nie. Zatem, czy rze-
czywiście ten certyfikat jest potrzebny? 

Taki wymóg może zostać wprowadzony, ale 
to jest kwestia policzenia  tego ryzyka. 
W  kategorii szczególnej spełnienie zgod-
ności z  normą jest wymagana w  zaprojek-
towanych, ale nie obowiązujących jeszcze 
standardowych scenariuszach, pierwszym 
i  drugim. Tam jest wymagane spełnienie 
zgodności z normą do klasy piątej i szóstej. 

Natomiast proszę pamiętać o  tym, że to 
dalej są wymagania typu: dron musi mieć 
zielone światełko. To nie jest taka certyfi-
kacja z  prawdziwego zdarzenia. Kategoria 
szczególna jest szczególną dlatego, że ona 
jest bardzo elastyczna. I  możemy tam wy-
konywać różne operacje, które nie miesz-
czą się w  kategorii otwartej, możemy latać 
wysoko, daleko, dronem dużym, małym, 
właściwie możemy zrobić cokolwiek. Nie  
powinniśmy latać nad zgromadzeniami 
i przewozić osób – bo to jest kategoria certy-
fikowana – natomiast taka certyfikacja nie 
jest do końca tam wymagana. Ona może być 
zastosowana, ale nie musi. 

Wspomniałeś  o  tym czerwonym guziku. 
Na różnego rodzaju konferencjach dysku-
tuje się, co to jest nowa mobilność miejska 
np. drony wożące paczki i ludzi. I zawsze 
się pojawia hasło „czerwony guzik”. Zde-
finiujmy zatem, co to jest i rozdzielmy po 
pierwsze, co mówią przepisy o  tym i  po 
drugie jak powinniśmy do tego podejść? 

Po raz kolejny powiem, że jest to bardzo 
skomplikowany temat, ale to też ciekawy. 
Skąd się wziął ten czerwony guzik? 

Od czasów Europejskiej Wspólnoty Go-
spodarczej wszystkie maszyny, w  tym 
roboty, muszą mieć taki wielki czerwony 
guzik, który przerywa operację. Jak  nie 
można inaczej zapanować nad sytuacją, 
to operator naciska stop. Teraz sobie wy-
obraźcie, dron 25 kg na niebie, naciskamy 
czerwony przycisk i… co dalej? 

Ten czerwony guzik funkcjonuje w  ka-
tegorii szczególnej. Jest wymagany przy 
operacjach trochę wyższego ryzyka. Po-
wiedzmy na trzecim, czwartym poziomie 
bezpieczeństwa, chociaż podejście EASY 
do tego tematu zaczyna być mocno elastycz-
ne. Fachowo nazywa się Flight Termination 
System, czyli system, który potrafi zakoń-
czyć lot. Nie chodzi o to, żeby rozbić drona, 
tylko zakończyć lot w sposób niezależny od 
systemu sterowania. W  grę wchodzą takie 
rozwiązania jak lądowanie w bezpiecznym 
miejscu, opadanie na spadochronie ratun-
kowym lub lot w miejsce, w którym pilot do-
kona kontrolowanego rozbicia lub dokona 
autodestrukcji. 

Generalnie wszystko zależy od operacji, 
jaką wykonujemy i  od miejsca, w  którym 
się znajdujemy – można dostosować sys-
tem FTS do planowanych lotów. Gdy posia-
damy taki system w  naszej konstrukcji, to 
możemy obniżyć ryzyko w  analizie SORA. 
Z  systemem FTS łatwiej nam np. latać nad 
miastem i  szybciej dostaniemy zezwolenie, 
ponieważ poziom ryzyka maleje. Jeżeli nie 

WSZYSTKO WSKAZUJE 
NA TO, ŻE JEDNAK 
KAŻDY KRAJ BĘDZIE 
MIAŁ SWOJĄ APLIKACJĘ 
DLA UŻYTKOWNIKA 
KOŃCOWEGO. ŻEBY 
ZROBIĆ JEDNĄ 
APLIKACJĘ DLA CAŁEJ 
UE, Z INICJATYWA 
MUSIAŁABY WYJŚĆ 
ALBO KOMISJA 
EUROPEJSKA ALBO 
EASA. 
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mielibyśmy systemu FTS, to ten poziom jest 
wyższy. 

Natomiast na razie problemem jest to, że 
ten system musi być niezależny od systemu 
sterowania. Właściwie powinniśmy mieć 
oddzielny nadajnik, który niezależnym lin-
kiem radiowym wyzwoli spadochron czy 
zakończy lot. Problemem jest to, że dzisiaj 
na rynku jest mnóstwo dronów, które do 
tej pory latały bez systemu FTS – niezależ-
nego systemu FTS - bo za taki system teo-
retycznie można by było uznać system Fail 
Safe, znany ze wszystkich dronów konsu-
menckich. Coś się dzieje, tracimy łączność 
radiową, dron wraca w  miejsce, z  którego 
wystartował. To jest funkcjonalność sys-
temu FTS, tylko problem polega na tym, że 
to nie jest system niezależny. I przez to nie 
spełnia tego wymogu, który jest rozpisany 
w SORZE. 

Dostrzegamy tutaj pewien dość poważny 
problem. Drony ze sklepu z  telewizorami 
są często wykorzystywane do bardzo po-
ważnych prac. Jeśli producent zamontował 
tam FTS, to gwarantuje, że system w  razie 
potrzeby zadziała. Lecz jeśli sami go zain-
stalujemy, może to być często zagrożeniem 
i  dawać efekty odwrotne do zamierzonych. 
Często zwykły Fail Safe jest zdecydowanie 
lepszy. Samodzielnie zamontowany spado-
chron też się może popsuć. Przykładowo 
może wystrzelić w  sposób niekontrolowa-
ny. Nie jest przecież wymagana certyfikacja. 
My jako nadzór możemy zażądać przepro-
wadzenia testu zwalniania spadochronu, 
ale wówczas okazuje się, że twórca nigdy go 
wcześnie nie użył. Trzeba pamiętać o  tym, 
że  montujemy system niecertyfikowany, 
producent na pewno nam nie uzna gwaran-
cji, jeżeli coś takiego zamontujemy – mówi-
my tu o dronie seryjnym – EASA powinna 
ten problem zdecydowanie rozwiązać. 

Za tym idzie jeszcze jeden problem. Dzi-
siejszy proces certyfikacji sprowadza się 
do „myślenia lotniczego” – skrzydełka, 
silniki, wirniki, zaś kompletnie pomija 
się sferę oprogramowania. Kto ma je cer-
tyfikować?

Drony stawiają przed nadzorami lotniczy-
mi i  przed prawodawcami zupełnie nowe 
doświadczenia. Nie da się tego załatwić 
przepisami lotniczymi. My doszliśmy do 
tego już w 2013 r., że jak napiszemy przepisy 
takie same jak dla lotnictwa załogowego, to 
one zadziałają dla dronów bo to jest coś zu-
pełnie innego. 

Ostatnia kwestia. Dzisiaj drony są pozy-
cjonowane jako część General Aviation. 
Wielokrotnie w czasie różnych konferen-
cji usłyszałem od przedstawicieli Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej stwierdze-
nie, że awionetki, czołowy sprzęt GA jest 
kompletnie  niedostosowany do wymo-
gów współistnienia z  dronami. I  teraz, 
może zamiast inwestować ogromne pie-
niądze w  systemy bezpieczeństwa, by 
drony wprząść w  sferę współdziałania 
z załogowymi, to może odwrócić sytuację 

i  wreszcie zacząć czegoś oczekiwać od za-
łogowców. Co może zrobić władza lotnicza 
ze załogowymi statkami powietrznymi, 
które ignorują istnienie nowego świata? 

10 lat temu dronami nie zajmowała się jesz-
cze EASA, czyli unijny nadzór, tylko ICAO 

– globalna, organizacja lotnicza. I  wtedy 
w  ICAO mówiono, że to drony będą się mu-
siały przystosować do tego co już zastały 
na niebie, ponieważ nie są pierwsze. Miały 
być wyposażone w  czujniki wykrywające 
ruch lotniczy dookoła, by omijać załogowe 
maszyny. Natomiast te kilka lat pokazało, że 
to nie jest ani proste, ani tanie i właściwie le-
piej pójść w drugą stronę. 

Zresztą przykładem tego, że tak właśnie 
się stało, świadczy wprowadzenie przepi-
sów dotyczących tzw. U-Space. W  dużym 
skrócie przepisy przewidują, że będziemy 
mieć nową strefę przestrzeni powietrznej, 
w której zarówno dron i maszyna GA będą 
musiały spełnić te same wymagania. I  oka-
zuje się, że prościej będzie wyposażyć samo-
lot czy też śmigłowiec załogowy w  system 
sesnor avoid, który będzie miał radar, niż 
obciążać nimi drony. Niech pokładowy lo-
kalizator powie dronowi: jestem tutaj! 

Przyznaję, że niezwykle mnie to dener-
wuje jak słyszę różne opowieści, iż piloci 
dronów łamią przepisy. My, organizato-
rzy Droniady, po wielokroć obserwowa-
liśmy co innego. Na lotniskach aeroklu-
bowych, które przestrzegają przepisów, 
zdarzają się użytkownicy, tacy kowboje 
powietrzni, którzy kompletnie mają 
w  nosie wszelkie NOTAM-y (komunika-
ty lotnicze), przepisy, ograniczenia, nie 
mają żadnego radia lotniczego, natomiast 
my droniarze mamy się zgłaszać na 3 mie-
siące przed startem, koniecznie posiadać 
radio i nosić kamizelki. 

Drony nadal są traktowane jako pewien ro-
dzaj nowej przeszkody lotniczej. Ale wiem, 
że dla Ciebie jest akurat odwrotnie… Gdyby 
wszyscy przestrzegali przepisów, nie by-
łoby problemów. Jeżeli w  90% przypadków 
lotnictwo załogowe będzie się stosowało 
do swoich przepisów, przede wszystkim 
nie będzie schodziło poniżej 120 metrów, to 
wszyscy będą bezpieczni. 

Najdłuższa trasa, jaką zaplanowała sobie 
jedna z  firm dronowych wynosi obecnie 
170 km, lecz już szykują się do lotów do 500 
km. Są one organizowane w porozumieniu 
z  Polską Agencją Żeglugi Powietrznej czy 
też z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. 
Ale wciąż są to loty poniżej minimów dla 
lotnictwa załogowego. Tyle że tych lotów 
będzie z  miesiąca na miesiąc coraz więcej. 
W powietrzu zrobi się gęsto. 

WYWIAD PRZYGOTOWAŁA AGNIESZKA KALETA 

NA PODSTAWIE ROZMOWY SŁAWOMIRA 

KOSIELIŃSKIEGO I PAWŁA SZYMAŃSKIEGO 

W KAWIARENCE ROBOTYCZNEJ  

W LISTOPADZIE 2022 R.

DRONY STAWIAJĄ 
PRZED NADZORAMI 
LOTNICZYMI I PRZED 
PRAWODAWCAMI 
ZUPEŁNIE NOWE 
DOŚWIADCZENIA. 
NIE DA SIĘ TEGO 
ZAŁATWIĆ PRZEPISAMI 
LOTNICZYMI BO TO JEST 
COŚ ZUPEŁNIE INNEGO
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BRANŻA BUDOWLANA  

Z jednej strony w 2022 r. upadło lub wszczęło 
postępowanie restrukturyzacyjne aż 280 firm 
budowlanych. Z drugiej strony to szansa na 
wprowadzenie nowych narzędzi i technologii, które 
usprawnią procesy decyzyjne.  
Wiele firm właśnie w cyfryzacji budownictwa widzi 
szanse na zwiększenie rentowności projektów, 
optymalizację oraz oszczędności.  

PAW E Ł  W Ó J C IK  
BUSINE S S DE V ELOPMEN T  
DIR EC TOR  
W SK Y SN A P SP.  Z  O .O . 

FOT. ADOBE STOCK
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„Mając dane cyfrowe i  stosując algorytmy 
sztucznej inteligencji będziemy mogli symulo-
wać scenariusze decyzji, które mamy podjąć 
by wybrać najbardziej optymalny. Wspierać to 
będzie również BIM, systemy budynkowe, sen-
sory i IoT – to nie jest odległa przyszłość, to 
już się dzieje” – wskazuje Anna Tryfon-Bo-
jarska, Innovation Manager Skanska CDE 
Skanska w  raporcie firmy Autodesk „Bu-
downictwo. Innowacje. Wizja liderów bran-
ży 2025”. „Za sobą mamy już czasy, kiedy jako 
kraj próbowaliśmy nadążyć za resztą świata 
pod kątem wykorzystania nowoczesnych 
rozwiązań w  budownictwie. Jeśli chodzi o  na-
szą branżę, to obecnie jej innowacyjność jest 
na wysokim poziomie. Na co dzień w procesie 
inwestycyjnym wykorzystujemy wiele nowa-

torskich rozwiązań, jak choćby zastosowanie 
dronów, których wykorzystanie na  placach 
budów staje się standardem” – dodaje Paweł 
Hernik, dyrektor ds. przygotowania inwe-
stycji ATAL S.A. 

Informacje potrzebne na 
wielu etapach budowy 

Poniższa tabela prezentuje wielkość rynku 
budownictwa w  Polsce w  podziale na sekto-
ry. W każdym z tych sektorów potrzebne są 
informacje z dronów o terenie inwestycji dla 
różnych potrzeb. Tabela obejmuje budowy 
i ich wartość, dla których aktualnie wybiera-
ny jest Generalny Wykonawca lub planowa-
ne jest rozpoczęcie inwestycji w 2023 r. 

WIELKOŚĆ RYNKU 
BUDOWNICTWA 
W PODZIALE NA 
SEKTORY - LICZBA 
INWESTYCJI WRAZ 
Z ICH WARTOŚCIĄ,  
DLA KTÓRYCH 
AKTUALNIE 
WYBIERANY 
JEST GENERALNY 
WYKONAWCA LUB 
BUDOWA ROZPOCZNIE 
SIĘ W 2023R.
DANE POCHODZĄCE Z PORTALU  
KOMPAS INWESTYCJI. 

SEKTOR BUDOWNICTWA
LICZBA 
INWESTYCJI

WARTOŚĆ 
INWESTYCJI 
[MLD PLN]

Budynki zamieszkania zbiorowego, 
budownictwo wielorodzinne

324 8,803

Budynki transportu i łączności, 
zakłady produkcyjne, obiekty: admi-
nistracji publicznej, służby zdrowia, 
kultury i rozrywki, szkolnictwa, edu-
kacji i badań, sportowe i rekreacyjne, 
magazynowe, centra logistyczne, bu-
dynki handlowo-usługowe, budynki 
biurowe, hotele, pensjonaty, budynki 
zakwaterowania 

670 20,170

Autostrady i drogi ekspresowe, 
obwodnice, pozostałe drogi, mosty, 
wiadukty, estakady, kładki, tunele, 
budowle wodne, uzbrojenie i przygo-
towanie terenu, zagospodarowanie 
przestrzeni miejskiej, otwarte obiekty 
sportowe, składowanie i utylizacja 
odpadów, budynki i urządzenia zwią-
zane z gospodarką wodno-ściekową, 
transport szynowy, linowy i inne, 
obiekty i instalacje rafinerii i elek-
trowni, infrastruktura lotniskowa

293 42,685

SUMA 1287 72,012



40

Dane pomiarowe oraz obrazowe pozyska-
ne z dronów potrzebne są na wielu etapach 
budowy i w różnym zakresie. Ich użycie ma 
uzasadnienie w  całym procesie inwestycyj-
nym. To wymusza na uczestnikach procesu 
inwestycyjnego wdrożenie metodyki użycia 
dronów. Należą do nich m.in. inwestorzy, 
projektanci, generalni wykonawcy czy też 
firmy budowlane 

OPIS UCZESTNIKÓW 
PROCESU 

INWESTYCYJNEGO NA 
RÓŻNYCH ETAPACH 

PROWADZENIA 
BUDÓW WRAZ 

Z PRZYKŁADOWYMI 
USŁUGAMI 

(OPRACOWANIE WŁASNE SKYSNAP).

ETAP INWE-
STYCJI

ZAMAWIAJĄCY 
USŁUGI ZWIĄZANE 
Z WYKORZYSTA-
NIEM DRONÓW

PRZYKŁADOWE USŁUGI WYKONYWA-
NE ZA POMOCĄ DRONÓW

Wizja, oferto-
wanie, projek-
towanie

Inwestor publiczny lub 
prywatny, projektant: 
architektury, branży 
kolejowej, drogowej, 
zieleni, opracowania 
środowiskowe, opraco-
wania geodezyjne, wyce-
ny nieruchomości 

•  Weryfikacja stanu terenu w celu sprawdze-
nia aktualności mapy zasadniczej

•  Wykonanie mapy do celów projektowych 
w oparciu o aktualne dane terenowe

•  Wizualizacja projektu na potrzeby inwestora 
oraz konsultacji społecznych

•  Wykonanie Numerycznego Modelu Terenu 
na podstawie danych fotogrametrycznych 
i LIDAR

Realizacja Generalny wykonawca, 
podwykonawcy: orga-
nizacja budowy, obsłu-
ga geodezyjna, BHP, 
rozbiórki i wyburzenia, 
roboty konserwatorskie, 
wycinka drzew, roboty 
ziemne, zagospodaro-
wanie terenu, budowa 
warstw konstrukcyj-
nych, monitoring placu 
budowy, nadzór inwe-
stycyjny

•  Inwentaryzacja terenu przed rozpoczęciem 
robót budowlanych w celu utrwalenia stanu 
drzewostanu i nieruchomości wokół budowy

•  Inwentaryzacja dróg dojazdowych i terenu 
wokół inwestycji w celu uniknięcia roszczeń

•  Weryfikacja zgodności wykonanych prac 
z projektem budowlanym

•  Kontrola Podwykonawców przez Generalne-
go Wykonawcę

•  Inwentaryzacja placu budowy w ramach 
prac Inżyniera Kontraktu (nadzór inwestycji 
ze strony Zamawiającego)

•  Pomiary w celu sporządzenia raportów do 
sprzedaży

•  Weryfikacja problematycznych obszarów 
lub sporów na budowie

•  Pomiary objętości mas ziemnych i materia-
łów/kruszyw znajdujących się na budowie

•  Pomiary wykonanych warstw konstrukcyj-
nych i innych robót budowlanych

Utrzymanie Roboty konserwatorskie, 
gwarancje, agencja nie-
ruchomości, zarządzanie 
nieruchomościami, in-
wentaryzacje, 

•  Dokumentacja powykonawcza 
•  Inwentaryzacja powykonawcza
•  Utrwalenie stanu inwestycji w dniu przeka-

zania obiektu do użytkowania w celu zebra-
nia danych  
pod kątem gwarancyjnym 

•  Wizualizacja projektu na potrzeby marke-
tingowe

•  Inwentaryzacja oznakowania poziomego 
i uszkodzeń, spękań

•  Pomiary związane z gwarancją i wykonywa-
niem bieżących remontów
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Tabela na sąsiedniej stronie pokazuje naj-
ważniejsze zadania realizowane przez 
drony. Jest to natomiast tylko wycinek 
prac, ponieważ dane fotogrametryczne 
stanowią materiał do codziennego użycia 
w  wielu aspektach związanych z  inwesty-
cją: roszczenia, BHP, rozliczenia, inwenta-
ryzacja robót zanikających, ubezpieczenie, 
sprzedaż, kontroling ilościowy i  jakościo-
wy, weryfikacja kosztów. Z  perspektywy 
każdego z  uczestników procesu inwesty-
cyjnego dane są potrzebnym materiałem 
do różnego rodzaju zastosowań. To impli-
kuje zmiany organizacyjne wewnątrz firm 
i  zespołów projektowych korzystających 
z danych fotogrametrycznych. 

Wymogi formalne 
Drony nie są już tylko gadżetem do krę-
cenia filmów promujących inwestycję. 
W  przetargach występują konkretne zapi-
sy obligujące do ich użycia. Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i  Autostrad (GDD-
KiA ) wymaga od Inżyniera Kontraktu, 
czyli nadzoru inwestycji, wykorzystanie 
dronów do tworzenia ortofotomapy i  nu-
merycznego modelu terenu na potrzeby 
generowania raportów o  rozbieżnościach 
miedzy tym, co zostało wykonane, a  tym, 
co było zaprojektowane. Takie opraco-

wanie ma być wykonywane co 6 miesięcy. 
Pozyskane dane oraz raporty mają zostać 
następnie umieszczone w  dedykowanym 
geoportalu do wizualizacji danych projek-
towych oraz pomiarowych. W  SkySnap 
prowadzimy właśnie taki portal i  odnoto-
wujemy coraz większe nim zainteresowa-
nie. 

Podobny wymóg jak w  GDDKiA jest rów-
nież w przetargach organizowanych przez 
Gaz-System. Natomiast PKP PLK w ramach 
zadań realizowanych przez Centrum Re-
alizacji Inwestycji stworzyło swój własny 
zespół wykorzystujący drony do monito-
ringu postępu prac budowlanych. To cie-
szy. Pokazuje jak dane z  dronów stają się 
ważnym elementem projektów najwięk-
szych zamawiających. 

Wybudowane obiekty również podlegają 
inwentaryzacji. W  ubiegłym roku zreali-
zowaliśmy projekt mający na celu spisy 
z  natury urządzeń i  rowów melioracyj-
nych na terenie Nadzoru Wodnego Ostrów 
Wielkopolski w  ramach wygranego prze-
targu ogłoszonego przez Państwowe Go-
spodarstwo Wody Polskie. Posłużyliśmy 
się fotogrametrią, skaningiem laserowym 
(LIDAR) oraz pomiarami GNSS (ang. Global 
Navigation Satellite Systems  nawigacja 
satelitarna). Efektem prac jest rozbudowa-
na, przestrzenna baza danych. 

WIELKOŚĆ RYNKU 
BUDOWLANEGO 
OPISANEGO W TAB. 1. 
W PODZIALE  
NA WOJEWÓDZTWA

DANE ORAZ MAPKI POCHODZĄ 
Z PORTALU KOMPAS INWESTYCJI
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Coraz więcej BIM! 
Przedstawiciele firm budowlanych są 
świadomi, żeby wypracować dobre i przej-
rzyste zasady wykorzystania metodyki 
BIM (ang. Building Information Modeling 
 modelowanie informacji o  budowaniu; 
cyfrowy zapis fizycznych i  funkcjonalnych 
właściwości obiektu budowlanego, w formie 
parametrycznej, służący do generowania 
i  wykorzystania danych o  budowli w  for-
mie źródła wiedzy, w  pełni dostępnego dla 
uczestników procesu budowlanego), sektor 
publiczny, jak i  prywatny muszą współ-
pracować. 

W  2022 r. powołano do życia Grupę 
Roboczą ds. BIM działającą przy Mini-
sterstwie Rozwoju i  Technologii. Głów-
nymi zadaniami grupy jest zapewnienie 
wsparcia Ministrowi w  działaniach zwią-
zanych z  wdrażaniem BIM w  Polsce oraz 
opracowywanie strategii wdrażania BIM 
w  Polsce, uwzględniając w  szczególności: 
przygotowywanie administracji architek-
toniczno-budowlanej i  nadzoru budowla-
nego do realizacji projektów inwestycyj-
nych w budownictwie zgodnie z metodyką 
BIM. Ponadto Grupa przygotowuje pro-
pozycje działań legislacyjnych dotyczą-
cych realizacji projektów inwestycyjnych 
w budownictwie zgodnie z metodyką BIM, 
w  tym w  ramach zamówień publicznych. 
W  skład grupy wchodzą przedstawiciele 
różnych środowisk, praktycy, teoretycy - 
branża dużo obiecuje sobie po celach, jakie 
są przed Grupą postawione. 

BIM jest obecny na wielu projektach 
budowlanych w  Polsce za sprawą świado-

mych inwestorów, jednakże jest to rów-
nież wymagane przez prawo. Ustawa Pra-
wo Zamówień Publicznych jednoznacznie 
wskazuje, że w  postępowaniach o  udzie-
lenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane Zamawiający może wymagać 
użycia narzędzi elektronicznego mode-
lowania danych budowlanych lub podob-
nych narzędzi. 

Firmy budowlane, projektanci, chcący 
uczestniczyć w  postępowaniach publicz-
nych mają w swoich zasobach działy zajmu-
jące się wdrażaniem i realizacją inwestycji 
z  wykorzystaniem metodyki BIM. Dzieje 
się to głównie na budowach kubaturowych 
i  magazynowych, jednak coraz więcej 
mniejszych i  większych wdrożeń realizo-
wanych jest w  sektorze budownictwa in-
frastrukturalnego. 

Bardzo świeżym przykładem jest pro-
jekt pilotażowy realizowany z  wykorzy-
staniem metodyki i narzędzi BIM - Budowa 
Obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej 
nr 28. To postępowanie zostało ogłoszo-
ne pod koniec 2022 r. przez krakowski 
Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i  Autostrad. W  postępowaniu 
generalni wykonawcy, którzy będą brali 
udział w postępowaniu muszą wykazać się 
konkretnymi rozwiązaniami i  procesami 
opartymi o  BIM. Oczywiście znalazło się 
tam również miejsce dla dronów, które 
będą wspierać koordynację prac, automa-
tyzację procesu budowalnego na bazie 
danych zawartych w  modelu BIM oraz 
danych GIS (model terenu). Kolejny punkt, 
gdzie wskazano dane z  dronów, mówi 
o  wykonaniu obmiarów robót ziemnych 

z  wykorzystaniem chmur punktów jako 
informacji pomiarowej. Potem są imple-
mentowane do modelu BIM. Dzięki temu 
można sprawdzić zaawansowanie prac 
względem harmonogramu i  wskazać kon-
kretne działania naprawcze. 

SkySnap monitoruje postęp prac budow-
lanych dla Mostostalu Warszawa, który 
jest członkiem konsorcjum odpowiedzial-
nego za 12-kilometrowy odcinek drogi 
ekspresowej S16/S61 Ełk-Wysokie (Rys. 3). 
W  ramach powierzonych zadań realizuje-
my pomiar: wykonanych oraz pozostałych 
robót ziemnych, hałd, zbiorników oraz 
składów kruszywa.

Na bazie pozyskanych danych przygoto-
wujemy dokumentację do weryfikacji pod-
wykonawców i  oceny postępu prac wzglę-
dem harmonogramu. Wykorzystujemy 
przy tym dane z  nalotów fotogrametrycz-
nych dronami realizowanych co miesiąc 
w  okresie tworzenia raportów sprzedażo-
wych. 

Według przedstawicieli Mostostalu 
Warszawa komunikacja za pomocą por-
talu on-line zdecydowanie usprawnia 
pracę oraz przekazywanie informacji na 
budowie. – Szybki dostęp do bieżących oraz 
archiwalnych danych daje możliwość weryfi-
kacji postępu prac, prostych pomiarów i  wi-
zualizacji wyników rozliczeń – komentuje 
Agnieszka Kusińska, specjalista ds. rozli-
czeń w Mostostal Warszawa. – Jest to jeden 
z  elementów  kompleksowego i  szerokiego 
wprowadzania koncepcji BIM na budowach 
infrastrukturalnych, czym m.in. zajmuję się 
na naszej budowie – dodaje. 

SZYBKI DOSTĘP  
DO BIEŻĄCYCH ORAZ 
ARCHIWALNYCH 
DANYCH DAJE 
MOŻLIWOŚĆ 
WERYFIKACJI 
POSTĘPU PRAC, 
PROSTYCH POMIARÓW 
I WIZUALIZACJI 
WYNIKÓW  
ROZLICZEŃ



43

BUDOWA S16/S61 EŁK-
WYSOKIE – PORÓWNANIE 
ORTOFOTOMAP 
Z PAŹDZIERNIKA 2020 R.  
I LIPCA 2021 R. 
W GEOPORTALU SKYSNAP

POMIAR CHARAKTERYSTYCZNYCH 
WIELKOŚCI NA CHMURZE PUNKTÓW
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Dla jednego z generalnych wykonawców wy-
konujemy monitoring postępu prac budow-
lanych dla budowy hali magazynowej, który 
polega na oblocie z drona co 2 tygodnie i wy-
konaniu modelu 3D realizowanych prac oraz 
ortofotomapy.

Na tej podstawie wykonywane są raporty:

●  wykonanych robót ziemnych od początku 
inwestycji

●  % pozostałych robót ziemnych do 
wykonania

●  raport wykonanych robót ziemnych 
w danym cyklu rozliczeniowym

●  sprawdzenie poprawności wylania 
chudego betonu poprzez porównanie 
projektu budowlanego i ortofotomapy

●  sprawdzenie poprawności wykonania 
stóp fundamentowych

Korzyści dla firm budowlanych 

●  weryfikacja zaplanowanego 
harmonogramu

●  sprawdzenie podwykonawców

●  kontrola postępu prac budowlanych

●  szybkie wyłapanie rozbieżności projekt 
vs. plac budowy

●  planowanie bieżących prac na podstawie 
aktualnych danych o placu budowy

Wszystkie wyniki prac umieszczane są w ge-
oportalu SkySnap, do którego mają dostęp 
wszystkie osoby związane z  realizacją prac 
po stronie generalnego wykonawcy. To po-
zwala na lepszy przepływ informacji i  jed-
noznaczną ocenę sytuacji w  terenie nawet 
w  formie zdalnej. Rys. 5. wskazuje niepra-
widłowe wykonanie stóp fundamentowych 
względem projektu. 

PROJEKT BUDOWLANY  
VS. FAKTYCZNE 

WYKONANIE STÓP 
FUNDAMENTOWYCH

W stronę AI 
Cyfryzacja placu budowy nie kończy się 
oczywiście na samych dronach, danych 
pomiarowych i  portalu do udostępniania 
danych. Oprócz wspomnianej wcześniej 
metodyki modelowania BIM duży nacisk 
i  zasoby kierowane są na wykorzystanie al-
gorytmów opartych o  machine learning do 
autonomicznego wykrywania błędów i  roz-
bieżności. Dlatego w  SkySnap realizujemy 
projekt „Prace B+R w  inwentaryzacji i  mode-
lowania kluczowych obiektów infrastruktury 
technicznej i transportowej w technologii BIM 
z wykorzystaniem narzędzi AI w procesie prze-
twarzania danych pozyskanych dronem”. 

Celem projektu jest opracowanie usłu-
gi inwentaryzacji i  modelowania kluczo-
wych obiektów infrastruktury technicznej 
i  transportowej w  technologii BIM z  wyko-

rzystaniem narzędzi AI. W  ramach prac 
automatyzacji poddawane jest wykrycie 
konkretnego elementu na zdjęciu, ortofoto-
mapie lub chmurze punktów i  zbudowanie 
bazy obiektów tego samego typu. W ten spo-
sób posiadając zestawienie, np. wbudowa-
nych podkładów kolejowych automatycznie 
można porównać liczbę wykonanych ele-
mentów z  harmonogramem na dany dzień 
lub kamień milowy. Z  obiektów, które algo-
rytmy SkySnap wykrywają automatycznie 
warto wyróżnić: podkłady kolejowe, szyny, 
słupy trakcyjne, hałdy, latarnie, słupy oraz 
linie energetyczne. Lista cały czas rośnie, 
ponieważ elementów budowlanych są setki. 
Słowem, raporty oraz tworzone rozwiązania 
wspierają firmy budowlane w  lepszym za-
rządzaniu procesem inwestycyjnym. Mają 
istotny wkład jako cyfrowy obraz budowy. ■
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Zakres prac /  
projekt Powierzchnia

Czas po-
miaru wraz 
z opraco-
waniem 
wyników 
- pomiar 
GNSS

Czas wy-
konania 
raportu na 
podstawie 
danych 
GNSS

Czas po-
miaru wraz 
z opraco-
waniem 
wyników 
- pomiar 
dronem

Czas wy-
konania 
raportu na 
podstawie 
danych 
z drona

Oszczęd-
ność

Pomiar składowi-
ska kruszyw

5 ha 8h 4h 1h 3h 4h

Pomiar objętości 
hałd na budowie 
drogi ekspresowej

20 km 5 dni 2 dni 2 dni 1 dzień 4 dni

Tab.3. Porównanie czasu potrzebnego na realizację prac pomiarowych za pomocą drona oraz pomiarów GNS

PROJEKTY SKYSNAP 

PORÓWNANIE CZASU POTRZEBNEGO NA REALIZACJĘ PRAC 
POMIAROWYCH ZA POMOCĄ DRONA ORAZ POMIARÓW GNS

POMIAR OBJĘTOŚCI MATERIAŁÓW, KRUSZYW ORAZ ROBÓT ZIEMNYCH NA 

PLACU BUDOWY TO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH ZASTOSOWAŃ DRONÓW. 

POMIARY GNSS JAKO METODY KLASYCZNE PRZEGRYWAJĄ Z OSZCZĘDNOŚCIĄ 

CZASU I PIENIĘDZY, KTÓRE DAJĄ DANE 3D POZYSKANE Z DRONA 

W POŁĄCZENIU Z GEOPORTALEM SKYSNAP. 

Użycie dronów oraz możliwość pomiaru objętości hałd 
kruszywa za pomocą geoportalu SkySnap skraca czas 
z 2 dni do 2 godzin oraz zwiększa bezpieczeństwo dla 
członków załogi. A dodatkowo daje informację o całym 
placu budowy pod względem BHP lub niezgodności 
z projektem – WSKAZUJĄ UŻYTKOWNICY Z FIRM BUDOWLANYCH. 

TAKIE PRACE TO WYZWANIE ZWIĄZANE Z KRÓTKIM CZASEM NA REALIZACJĘ 

POMIARÓW Z UWAGI NA DYNAMIKĘ ZMIAN TERENU BUDOWY. WYNIK 

PRAC JAKO RAPORT NIEZBĘDNY JEST DO ROZLICZEŃ MIĘDZY FIRMAMI 

BUDOWLANYMI. 

W SKRÓCIE

CZAS – WYKORZYSTANIE DRONÓW TO NAJSZYBSZA I DAJĄCA NAJWIĘCEJ INFORMACJI 
O BUDOWIE METODA POMIAROWA. 

BEZPIECZEŃSTWO – OSOBA WYKONUJĄCA POMIAR NIE MUSI WCHODZIĆ NA HAŁDĘ 
ORAZ NIE WSTRZYMUJE INNYCH PRAC BUDOWLANYCH. 

BRAK GENERALIZACJI DANYCH – GĘSTOŚĆ DANYCH POMIAROWYCH DAJE MOŻLIWOŚĆ 
LEPSZEGO ODZWIERCIEDLENIA MIERZONEGO TERENU W PORÓWNANIU DO 
KLASYCZNYCH METOD.
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DOSTAWY DRONAMI 

Firmy, które zajmują  się 
dostawami medycznymi,  
tworzą podwaliny  
transportu dronowego.  
Przecierają szlak, tworząc 
prawno-biznesowe precedensy. 
Za nimi pójdą inni. 

MI C H A Ł  Z AWA D Z A K 
„Ś WIAT DRONÓW ” 
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Pojawienie się w  połowie listopada 2022 
roku informacji o  nowym dronie koncernu 
Amazon – Prime Air MK30 – to dobra oka-
zja, by przyjrzeć się z  bliska dronom trans-
portowym, które już kilka lat temu miały 
zrewolucjonizować dostawy paczek do in-
dywidualnych odbiorców. Niestety, wiele 
różnych czynników sprawiło, że w przeważa-
jącej większości przypadków – firm i państw, 
w  których takie usługi miały zostać urucho-
mione – transporty przy użyciu dronów nie 
wyszły z fazy testowej. 

Liderzy rynku 
Według listopadowego raportu Drone Indu-
stry Insight w  dronowym transporcie przo-
dują amerykańskie firmy takie jak Zipline, 
Wing i  Matternet, a  także irlandzka Manna 
Drones Ltd. oraz izraelska FlyTrex. 

Wing jest spółką wchodzącą w  skład kor-
poracji Alphabet, do której należy również 
Google. Pozostałe cztery to mniej znane 
marki (przynajmniej dla osób spoza branży 
BSP), ale wciąż ujęte wyżej w rankingu firm 
transportowych z użyciem dronów niż Ama-
zon, czy UPS – liderzy globalnego rynku 
sprzedaży i logistyki. Taki układ sił ukazuje 
istotną rzecz – doświadczenie i duże zaplecze 
technologiczno-finansowe nie  są tutaj gwa-
rantem sukcesu. 

Wróćmy do wspomnianego wyżej drona 
Amazon Prime Air MK30. To dobre studium 
przypadku jak rodziła się optymalna kon-
strukcja drona dostawczego, jak ewoluował 
sam pomysł na realizację dostaw i  jakie legi-
slacyjne perturbacje spotkały koncern, by 
ostatecznie dojść do momentu, w którym jest 

teraz – czekając w blokach na rozpoczęcie re-
alizacji finalnej usługi. 

Projekt Amazon Prime Air jest usługą roz-
wijaną od dekady – to lata świetlne biorąc 
pod uwagę rozwój technologii dronowych 
w  sektorze komercyjnych BSP. Nie inaczej 
było z  ewolucją dronów Amazona. MK30 to 
4 lub 5 iteracja konstrukcji, która ostatecznie 
przyjęła dość futurystyczny wygląd i niekon-
wencjonalny układ konstrukcyjny. Pierwsze 
drony powstałe w  ramach tego projektu to 
klasyczne wielowirnikowce – bardzo proste 
konstrukcje oktokopterów (czyli ośmiowir-
nikowców) z  ramą opartą na aluminiowych 
profilach – słowem: nic wysublimowanego. 

Kolejna wersja drona Amazon będąca rów-
nież “zwykłym” multirotorem była zarazem 
ostatnim takim konceptem – okazało się bo-
wiem, że klasyczne wielowirnikowce nie są 
w  stanie lecieć dostatecznie długo i  daleko, 
a przynajmniej nie takich osiągów oczekiwał 
ich producent. Jednocześnie – by nie stracić 
podstawowej zalety tego typu dronów, czyli 
możliwości pionowego startu, lądowania 
oraz zawisu w miejscu – konstruktorzy Ama-
zona szybko zrozumieli, że potrzebują hybry-
dy płatowca z  wielowirnikowcem. Takie też 
były kolejne konstrukcje BSP Amazona, taki 
jest MK30. Ten trend można zaobserwować 
również u  innych firm z  czołówki światowe-
go rankingu, choć nie jest to reguła. Firma 
Wing również postawiła na typową hybrydę 
klasycznego płatowca z  belkami, na których 
umieszczono wiele wirników służących do 
operowania w zawisie – podczas startu, lądo-
wania lub opuszczania paczki (bez lądowania 
w tym celu). 

PIERWSZA WERSJA 
DRONA PRIME AIR
FOT. ARCHIWUM
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Z  kolei lider dostaw – Zipline stawia 
w  100% na klasyczne płatowce. Matternet 
i  Manna to typowe multirotory z  futury-
stycznie wyglądającą obudową dla zmniej-
szenia oporów w  locie, natomiast FlyTrex 
postawił na całkowicie klasyczny wygląd 
dużego wielowirnikowca. Skąd tak różne 
podejście do projektowania i  wyglądu BSP 
wśród firm, które oferują mocno zbliżone 
usługi? Diabeł tkwi w  szczegółach, w  tym 
przypadku – samej usługi. 

Niskie ryzyko 
w afrykańskiej dżungli 
Dostawy paczek są zależne od wielu różnych 
czynników – choćby geograficznych. Nie 
dziwi zatem fakt, że w  różnych zakątkach 
świata usługi te przybierają różne formy 
(czy raczej specjalizacje). 

Weźmy dla przykładu amerykańską firmę 
Zipline, która swoją działalności prowadzi 
głównie w  krajach Afryki: Rwanda, Ghana, 
Nigeria, Kenia, Wybrzeże Kości Słoniowej 
choć swoje centra dystrybucyjne ma rów-
nież w  rodzimych Stanach Zjednoczonych 
i  Japonii. Firma działa od 2014 roku i  sza-
cuje się, że do kwietnia 2022 roku drony  
Zipline pokonały w  powietrzu ponad  

32 mln kilometrów, wykonując ok. 275 tys. 
komercyjnych dostaw. Jak to jest możliwe, 
choćby w  kontekście hucznego rozpoczęcia 
dostaw zapowiadanego przez Amazon przy 
okazji premiery nowego drona? 

Chodzi o warunki prawne i właściwą dia-
gnozę potrzeb. Zipline specjalizuje się w do-
stawach medycznych do takich zakątków 
Afryki, w  których z  różnych względów cięż-
ko przetransportować leki, szczepionki czy 
probówki z  materiałem do badań w  sposób 
inny niż drogą lotniczą. Tym samym kraje, 
w  których operuje amerykański przewoź-
nik nie chcą prawnie blokować takich opera-
cji. Ryzyko w powietrzu i na ziemi związane 
z lotem drona jest minimalne. Sam transport 
medyczny jest traktowany priorytetowo dla 
dobra obywateli. 

Warto jednak wspomnieć, że warunki do 
wdrożenia takich usług nawet w USA czy też 
w  Europie paradoksalnie stworzyła trudna 
sytuacja epidemiologiczna związana z  pan-
demią Covid-19. Partner Zipline – medyczna 
organizacja Novant Health uzyskała wtedy 
aprobatę amerykańskiego urzędu lotnicze-
go FAA na realizację dostaw medycznych 
w Północnej Karolinie. Natomiast w Warsza-
wie firma Spartaqs wykorzystała moment na 
zrealizowanie pokazowego lotu w  centrum 

DRON FIRMY WING
FOT. WIKIPEDIA 
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stolicy, by udowodnić możliwości organiza-
cji takich dostaw również w  Polsce (wtedy 
jeszcze na podstawie polskiego prawa). 

Sukces Zipline jest podyktowany nie tylko 
korzystnymi warunkami prawnymi i  po-
trzebami dostaw medykamentów do trudno 
dostępnych miejsc w Afryce. Również same 
drony Zipline odpowiadają za skuteczność 
całej operacji. Są to dobrze przemyślane pła-
towce o rozpiętości 3,4 metrów i wadze 20 kg 
transportujące niespełna dwukilogramowe 
ładunki. 

Istotna jest jednak sama realizacja całego 
lotu: dron startuje z  wyrzutni, która roz-
pędza go do 100 km w  1 sekundę, następnie 
z taką samą prędkością przelotową dron do-
latuje do celu oddalonego maksymalnie do 
80 km od centrum dystrybucji i… nie ląduje, 
lecz zrzuca ładunek na papierowym spado-
chronie w  ustalonym punkcie odbioru. Po-
tem „wraca do bazy”. Ląduje w sposób znany 
z lotniskowców – zahacza się o linię rozpiętą 
między dwoma masztami. Tym samym napę-
dzany elektrycznie stosunkowo lekki płato-
wiec o sporych rozmiarach w ciągu 45 minut 
dostarcza przesyłkę i wraca – bez straty cza-
su i  energii elektrycznej na lądowanie i  po-
nowny start czy nawet znaczące zmiany wy-
sokości lotu. Centra dystrybucyjne Zipline 
są w stanie dzięki temu obsłużyć nawet 500 
dostaw dziennie (przy użyciu od kilku do kil-
kunastu egzemplarzy dronów jednocześnie). 

…I wysokie ryzyko 
w miejskiej 
Porównując drona Amazon Prime Air 
MK30 o  futurystycznym wyglądzie statku 
kosmicznego do dronów Zipline może na-
sunąć się pytanie: po co wyważać otwarte 
drzwi, skoro drony Zipline z  powodzeniem 
wykonały już przeszło 275 tys. dostaw kla-
sycznym płatowcem? Odpowiedź jest prosta: 
Amazon i jemu podobne firmy będą obsługi-
wały innych odbiorców, inne paczki dodat-
kowo w innym środowisku i zarazem z więk-
szym ryzykiem lotów, biorąc zarówno pod 
uwagę przestrzeń powietrzną jak i  obiekty 
na ziemi.

Firmy takie jak Amazon, DHL, Wing, Win-
gcopter nastawiają się na dostawy tzw. „last 
mile delivery” („dostawa ostatniej mili”) 

– na bardzo krótkich odcinkach 1 – 2 km od 
sklepu/magazynu do klienta docelowego, 
alternatywnie do zbiorczego „paczkomatu”. 
Ma być za to szybko i  przede wszystkim na 
terenie zurbanizowanym, gdzie liczą się 
zdolności manewrowania dronem w ciasnej 
zabudowie miejskiej, możliwość zawisu 
w  miejscu, nagłej zmiany kierunku, piono-
wego startu/lądowania. W  takim przypad-
ku dron musi łączyć funkcje  wirnikowca-

-pionowzlotu z  płatowcem, który pozwala 
oszczędzać elektryczne akumulatory w locie 
poziomym – i tak też wyglądają konstrukcje 
wymienionych wyżej firm: Amazon, DHL, 

FARADA G1
ŹRÓDŁO LABAIR, FARADA GROUP 
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Wing, Manna, Maternet, Wingcopter czy in-
nych dostawców „ostatniej mili”. 

Odbiorcami takich dostaw docelowo 
mógłby być każdy z nas. Problematyczne na 
ten moment jest jednak odbieranie takich 
przesyłek w dowolnym miejscu i o dowolnej 
porze dnia. Nawet nowoczesne miasta o bar-
dzo przemyślanej infrastrukturze nastawio-
nej na wykorzystywanie technologii XXI w. 
nie zakładały do tej pory wkomponowania 
w tkankę miejską lądowisk dla dronów (tzw. 
vertiportów). 

Z  drugiej strony ciężko sobie wyobrazić 
nowego drona Amazon (ponad 1,5 m śred-
nicy i  36 kg wagi) lądującego na trawniku 
przed blokiem, na zatłoczonym skwerze 
w centrum miasta czy nawet prywatnym po-
dwórku przed domem. Połowicznym rozwią-
zaniem problemu jest upuszczanie pudełka 
z wysokości kilku metrów bez lądowania, co 
proponuje właśnie Amazon wraz z  nowym 
dronem. Niestety, szybko przychodzi na 
myśl spore ograniczenie, co do rodzaju pro-
duktów, które będzie można zamówić z taką 
dostawą – muszą być odporne na uderzenie 
z wysokości 4-5 metrów…

Nie bez znaczenia w dronach dostawczych 
dedykowanych lotom w  miastach jest rów-
nież sposób zasilania. Elektryczny napęd 
jest cichy i  bezemisyjny, a  to jest kluczowe 
z jednej strony dla uzyskania odpowiednich 
certyfikatów, które zakładają nieprzekra-
czalny próg hałasu, ale też w  kontekście ak-
ceptacji społecznej. Ciężko sobie wyobrazić, 
że nad głową będą nam latały spalinowe 

“kosiarki” na benzynę emitujące dodatkowe 
zanieczyszczenia do atmosfery. 

Lecą paczki 
Są już pozytywne przykłady dostaw drona-
mi w  zurbanizowanym środowisku. W  Ir-
landii działa wspomniana na początku firma 
Manna Drones Ltd., która prawdopodobnie 
jako pierwsza w Europie otrzymała europej-
ski certyfikat operatora LUC od irlandzkiego 
urzędu lotnictwa cywilnego (IAA – Irish 
Aviation Authority). 

Manna Drones Ltd. do marca b.r. wyko-
nała ponad 100 tys. dostaw swoimi dronami, 
współpracując z  takimi firmami jak Tesco, 
Unilever, Coca-Cola, Samsung oraz lokal-
nymi kawiarniami, barami z  jedzeniem na 
wynos, aptekami czy księgarniami (dostawy 
ostatniej mili, ładunki do 3.5 kg wagi). Z ko-
lei w  dobrze znanym na świecie chińskim 
mieście Shenzen (13 mln mieszkańców) dzia-
ła firma Meituan, która dostarczyła już sku-
tecznie ponad 80 tys. paczek – od jedzenia po 
drobne produkty ze sklepów. 

To również dostawy ostatniej mili, lecz 
nie realizowane do klientów docelowych, 
ale do specjalnych paczkomatów ustawio-
nych na ulicach, z których można odebrać to-
war. Wszystko jest zarządzane przez autor-
ską aplikację, która powiadamia o  statusie 
przesyłki i  jej gotowości do odbioru. Liczy 
się czas – lepiej, aby chińskie pierożki spo-
żywać jeszcze ciepłe!     ■

DRON WAKEMED 
FIRMY MATTERNET  

FOT. ARCHIWUM 
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Kraj Firma www
Rok uzyskania  
certyfikatu

Austria Schiebel schiebel.net 2021

Czechy Primoco UAV SE uav-stol.com 2022

Holandia Terra Drone Europe terra-drone.net 2022

Irlandia Manna Drones Ltd. manna.aero 2022

Malta Dronamics dronamics.com 2022

Norwegia Nordic Unmanned nordicunmanned.com 2022

Węgry Geolayer geolayer.eu 2022

Szwajcaria SwissDrones swissdrones.com 2022

OPERATORZY LUC

LUC TO CERTYFIKAT 
OPERATORA LEKKIEGO 
SYSTEMU BEZZAŁOGOWEGO 
STATKU POWIETRZNEGO, 
WYDAWANY PO SPEŁNIENIU 
PRZEZ OPERATORA WYMAGAŃ 
OKREŚLONYCH W UAS.LUC.050 
PKT 1. CZĘŚCI C ZAŁĄCZNIKA 
DO ROZPORZĄDZENIA (UE) 
2019/947. JEST TO CERTYFIKAT 
UPRAWNIAJĄCY DO OPERACJI 
W KATEGORII „SZCZEGÓLNEJ”, 
W TYM DO DOSTAW DRONAMI. 
W STYCZNIU 2023 R. 
TAKI STATUS MA TYLKO OSIEM 
EUROPEJSKICH FIRM. 
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Kolejne, głośne próby podejmowane były 
w  czasie pierwszej fali pandemii Covid-19 
w 2020 roku. Drastyczne ograniczenie prze-
mieszczania się pomiędzy krajami uderzyło 
przede wszystkim w linie lotnicze. Zawiesze-
nie operacji z lotniska w Warszawie i innych 
miastach pozwoliło na przetestowanie dro-
nowego transportu medycznego. 

Tym samym 29 kwietnia 2020 r. w  War-
szawie odbył się lot drona (tudzież dronoida) 
polskiej firmy Spartaqs z  modułem trans-
portowym, w  którym przewieziono próbki 
do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2. 
Lot został zrealizowany pomiędzy szpitalem 
MSWiA przy ul. Wołoskiej a  Centralnym 
Szpitalem Klinicznym UCK WUM przy ul. 
Banacha. Lot na krótkim dystansie zaledwie 
1,5 km miał charakter czysto demonstracyjny.

INNI O TYM MÓWIĄ,  
FARADA TO ROBI 
Przykładem polskiej firmy, nad którym 
zdecydowanie warto się pochylić z  racji 
jej osiągnięć w  związku z  wykonywaniem 
stałych, dalekodystansowych transportów 
dronowych jest spółka Farada Group – bez-
sprzeczny lider tego rodzaju usług na pol-
skim, ale i europejskim rynku BSP.

Farada Group zakończyła z powodzeniem 
fazę demonstracyjną już w 2020 r. Ten etap 
służył przede wszystkim sprawdzeniu moż-
liwości floty bezzałogowców zaprojektowa-
nych, wyprodukowanych i  użytkowanych 
przede wszystkim przez samą spółkę (mode-
le Farada G1 i Farada G2). Loty testowe odby-
wały się zarówno w  wydzielonych strefach 
(TRA) jak i  w  ogólnodostępnej przestrzeni 
powietrznej. Było to jednak jeszcze przed 
wejściem w  życie przepisów unijnych dla 
dronów, dlatego dopiero rok 2021 r. był dla 
Farady dużym wyzwaniem i sprawdzianem 

– czy usługi transportu dronem można ofero-
wać już jako usługę komercyjną dedykowa-
ną konkretnym firmom i to w nowej rzeczy-
wistości prawnej? 

Rok 2021 r. to przede wszystkim rok przy-
zwyczajania się do nowych przepisów unij-
nych, które weszły w życie 31 grudnia 2020 

r. Wszystkie praktyki  procedury powstałe 
przy współpracy z  Polską Agencją Żeglugi 
Powietrznej (PAŻP) i Urzędem Lotnictwa Cy-
wilnego (ULC), trzeba było tworzyć na nowo. 
Zarówno instytucje jak i  sami użytkownicy 
musieli przyswoić nowe przepisy i  dostoso-
wać się do nich. 

Polskie przepisy dla lotów BVLOS z  2018 
roku zajmowały zaledwie 7 stron tekstu, 
były proste i  zrozumiałe. Tymczasem Roz-
porządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 
2019/947 to 60 stron oraz dodatkowe mate-
riały pomocnicze (AMC/GM), których zada-
niem jest poprawne rozumienie przepisów 
rozporządzenia (2019/947 i  2019/945) – te 
zajmują bagatela 440 stron.  W  tak nieko-
rzystnych warunkach prawnych znalazła 
się spółka, która była o krok od rozpoczęcia 
świadczenia rzeczywistych usług. Do tego 
celu powołana została spółka zależna – La-
bAir Sp. z  o.o. która jest wyspecjalizowana 
w dronowym transporcie medycznym. 

Po wielu miesiącach opracowywania 
dokumentacji, procedur, ustaleń poczynio-
nych z  Polską Agencją Żeglugi Powietrznej 
oraz Departamentem BSP w  Urzędzie Lot-
nictwa Cywilnego z  początkiem 2022 r. La-
bAir Sp. z o.o. działający w ramach grupy ka-
pitałowej Farada Group uzyskał potrzebne 
zezwolenia i rozpoczął regularne loty. 

Wiele firm – zarówno polskich jak i zagra-
nicznych – próbując swoich sił w  transpo-
rcie stawiało i  stawia na dostawy „ostatniej 
mili”. Najczęściej takie loty odbywały się na 
obrzeżach miast lub całkowicie poza tere-
nem zabudowanym (przypomnijmy pierw-
szą dostawę Amazona w 2016 r. gdy lot trwał 
13 minut z magazynu do domu klienta odda-
lonych od siebie zaledwie 700 metrów w  li-
nii prostej). LabAir pewny swoich dronów, 
umiejętności personelu oraz opracowanych 
procedur rozpoczął swoje pierwsze loty od 
dalekich tras i  to od razu z  centrum stolicy. 
Dwie pierwsze stałe trasy przelotów urucho-
miono w lutym 2022 r. z laboratorium sieci 
ALAB przy ul. Stępińskiej w  Warszawie do 
szpitali w  Sochaczewie i  Pułtusku, a  każda 
z tych tras liczy po 60 km w jedną stronę. 

STUDIUM  
PRZYPADKU:  

POLSKA

PRÓBY TRANSPORTU 
RÓŻNYCH ŁADUNKÓW 

PRZY POMOCY DRONÓW 
W NASZYM KRAJU 

SIĘGAJĄ PRZYNAJMNIEJ 
KILKU LAT WSTECZ. 

JEDNĄ Z GŁOŚNIEJSZYCH 
BYŁA AKCJA PORTALU 

PIZZAPORTAL.PL, NA 
KTÓREGO ZLECENIE ODBYŁ SIĘ 

W WARSZAWIE POKAZOWY 
LOT Z TRANSPORTEM PIZZY 

NA POKŁADZIE NIEWIELKIEGO 
WIELOWIRNIKOWCA. BYŁ 

TO ROK 2015 R. I MIMO 
UPŁYWU 8 LAT OD TEGO 

WYDARZENIA TAKA USŁUGA 
TRANSPORTU NIE WESZŁA NA 

STAŁE ANI W PIZZAPORTAL.
PL ANI W ŻADNEJ INNEJ 

RESTAURACJI W POLSCE. 
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Dzięki dobrej współpracy z  ULC i  PAŻP, 
LabAir zaczął obsługiwać szpitale w Ostrołę-
ce, Pułtusku, Ostrowi Mazowieckiej i Łomży. 
Latem drony LabAir latały nad Zatoką Pucką 
ze szpitala wojskowego na Helu do laborato-
rium w Gdańsku z czasem lotu ok. 25 minut. 
Przejechanie autem z  Helu do Władysławo-
wa i  dalej do Gdańska w  sezonie wakacyj-
nym trwa dla porównania od 2 do 3 godzin. 
W  swoim portfolio spółka ma również uzy-
skane zezwolenia na krótkie odcinki 1,5-3 km 
w  Jastrzębiu Zdroju oraz znacznie dłuższe – 
ponad 170 km z Gdańska do Koszalina. 

Do stycznia 2023 roku drony operatora 
LabAir pokonały łączny dystans o  długości 
ponad 84 tys. km w ciągu około 1100 godzin  
i  wykonując w  tym czasie w  przybliżeniu 
ponad 1400 lotów komercyjnych. Dotąd nikt 
nie wykonywał w Polsce takich lotów. W Eu-
ropie są one w  większości na etapie demon-
stratorów, ale nie usług, na których firma 
zwyczajnie zarabia. 

WYZWANIA PRZED  
DRONOWYMI DOSTAWCAMI
Dostawy przy użyciu dronów od operato-
rów wymagają wielu miesięcy przygotowa-
nia sprzętu, testów, kształcenia personelu 
i układania procedur, zaś przede wszystkim 
nauczenia się współpracy ze służbami ru-
chu lotniczego, dogadywania się z  admini-
stracją lotniczą i  zarządcami przestrzeni 
powietrznej. To z  kolei implikuje kolejne 
potrzeby: ostatecznej integracji lotnictwa 
załogowego z bezzałogowym na niskich wy-
sokościach lotów do 120 metrów, stworzenia 
systemów informatycznych UTM/DTM do 
szybszego i  bardziej efektywnego zarzą-

dzania, wydawania zezwoleń, monitoringu 
ruchu, a  także akceptacji społecznej takich 
usług przez zwykłych ludzi – potencjalnych 
odbiorców. 

PRZED NAMI STOJĄ: 
WYZWANIA LEGISLACYJNE 
Prawo zaproponowane przez EASA utrud-
nia rozwój dostaw dronami w  Europie. To 
bez skrupułów wykorzystują kraje nie na-
leżące do EASA, w tym USA. Tam najprędzej 
rozwinie się ta gałąź logistyki, co pokazuje 
choćby raport Drone Industry Insight. 

WYZWANIA TECHNICZNE 
Napęd elektryczny to właściwy kierunek, 
biorąc pod uwagę niską emisję i znikomy ha-
łas, ale od lat jest silna potrzeba wynalezie-
nia wydajniejszych akumulatorów o  więk-
szej gęstości energii, by zapewnić dłuższe 
czasy lotów dronów bez zwiększania ich 
masy. 

WYZWANIA TELEINFORMATYCZNE 
Należy stworzyć systemy teleinformatyczne, 
dzięki którym większość procesów konsul-
tacji tras, liczenia ryzyk i wydawania zezwo-
leń zostanie maksymalnie przyspieszonych 
i  ułatwionych, zmniejszając tym samym 
ilość produkowanych dokumentów papie-
rowych i  usprawniając ich obieg w  formie 
elektronicznej pomiędzy zainteresowanymi 
organami i instytucjami.
 
WYZWANIA SPOŁECZNE 
Akceptacja społeczna mieszkańców miast 
jest kluczowa do wprowadzenia na szeroką 
skalę takich usług. Do tego są potrzebne dro-
ny bezpieczne, ciche i bezemisyjne. 

U-SPACE  
ZA PROGIEM 

Trudne, pierwsze doświadczenia firm 
oferujących tego typu usługi w Polsce 
i na świecie z pewnością służą kolejnym 
operatorom wchodzącym na rynek. 
Przyczyniają się do ogólnego rozwoju 
tej dziedziny logistyki i całej branży 
BSP. Jestem optymistą jeśli chodzi 
o dostawy medyczne lub podobne, 
gdzie transportowany ładunek jest 
przewożony z jednego wyznaczonego 
miejsca do innego (w obu przypadkach 
zabezpieczonych lądowisk) po stałej trasie 
i na stałej wysokości. 
Mam jednak silne przeczucie, że 
na dostawy z magazynu do klienta 
docelowego pod wskazanym adres 
bez uzgodnienia konkretnej trasy lotu 
i bez wyznaczonych miejsc lądowania 
przyjdzie nam jeszcze poczekać kilka 
lat, aż rozwój słynnej europejskiej idei 
U-space nabierze większego rozpędu. 
Tymczasem unijne rozporządzenie 
w tej sprawie (ROZPORZĄDZENIE 
WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/664 
z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ram 
regulacyjnych dotyczących U-space) 
weszło w życie 26 stycznia 2023 r. 

MICHAŁ ZAWADZAK

START DRONA 
FIRMY ZIPLINE
FOT. WIKIPEDIA 
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JAK WYTRENOWAĆ 
DRONA  

Z Szymonem Kupajem,  
prezesem Farada Group, 
rozmawia Sławomir Kosieliński 

Jak to jest latać „po GSM”? 

Od ponad roku latamy dronami, wykorzy-
stując sieć komórkową. Każdy z  naszych 
dronów jest wyposażony w  specjalny mo-
duł komunikacji GSM. Korzystamy z  czte-
rech kart SIM od różnych operatorów ze 
specjalną kalibracją poprzez dedykowany 
serwer, co daje nam 100% pokrycia sieci. 
Korzystając z tej łączności, spółka z grupy – 
LabAir, pokonała ponad 90 tys. kilometrów,  
możemy więc z  pewnością powiedzieć, że 
system się sprawdza. Mamy ustaloną opty-
malną wysokość i  wiemy jak właściwie 
ustawić anteny. 

Każda trasa jest też sprawdzona pod ką-
tem zasięgu i  dostępności łączności LTE. 
Mamy na tyle dobre łącze, że pozwala ono 
wygodnie korzystać z  nawigacyjnej kame-
ry czołowej w trybie HD, w której widzimy 
obiekty już z daleka. Dodatkowo mamy dru-
gą kamerę skierowaną w dół do obserwacji 
przy lądowaniu. 

Wszystko jest tak pomyślane, żeby mieć 
pełną kontrolę nad funkcjami latającego 
robota. Służy do tego dodatkowe oprogra-
mowanie naszej produkcji, które monitoru-
je nie tylko sam lot w czasie rzeczywistym, 
ale też kondycję drona. Jesteśmy w stanie na 
bieżąco monitorować stan poszczególnych 
części i planować ich wymianę. To nasz wła-
sny system predictive maintenance – techni-
ki określania stanu sprzętu będącego w eks-
ploatacji w  celu oszacowania, kiedy należy 
przeprowadzić konserwację. 

Moim zdaniem stabilność transmisji da-
nych pozostawia wiele do życzenia. Cieka-
we, czy operatorzy GSM są zatem chętni do 
pomocy? Czy widzą w tym biznes? 

System nie jest idealny, ale korzystanie z in-
frastruktury kilku operatorów telekomu-
nikacyjnych uodparnia nas na awarie stacji 
przekaźnikowych (BTS). Lataliśmy testowo 
na lotnisku pod Sochaczewem, gdy doszło 
do awarii stacji bazowej. Od razu odczuli-
śmy spadek prędkości transferu danych. 
Musieliśmy się nauczyć wysyłać dane róż-
nymi drogami. 

Natomiast, gdyby jeden z  operatorów ze-
stawił dedykowane łącze dla nas na całej 
trasie przelotu i  zapewnił wszelką nieza-
wodność oraz odpowiedni poziom sygna-
łu, bylibyśmy tym bardzo zainteresowani. 
Przyglądamy się również rozwojowi sieci 
5G i mocno kibicujemy operatorom. 

Jestem zaskoczony! Spodziewałem się od-
powiedzi, że wolisz minimalizować ryzy-
ko, co zapewnia w  pewnym stopniu obec-
ny model. 

Jeden operator to optymalizacja kosztów. 
Zresztą, czas wreszcie zacząć w pełni korzy-
stać z możliwości internetu rzeczy. Obsługa 
misji dronowych należy do tego zbioru. Li-
nie radiowe nie zapewniają bezpieczeństwa 
lotu. Ba! Dotyczy to również sieci komór-
kowych, które w  miastach działają zdecy-
dowanie bardziej stabilnie niż poza. Ufam, 
że operatorzy dostrzegą szanse płynące 
ze współpracy z  firmami takimi jak nasza, 
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ponieważ to jest dla nich nowy rozdział, 
atrakcyjna przyszłość i szansa na rozwój. 

Jak Twoi klienci podchodzą do tego, że nie 
widzą pilota w  miejscu akcji? Na starcie 
spotykają technika, ponieważ pilot jest 
kilka kilometrów, albo nawet kilka tysięcy 
kilometrów dalej. W  jaki sposób ich prze-
konujecie, że to wszystko jest bezpieczne? 

Początkowo było to dla nich szokiem. Jed-
nak wraz z  rozwojem operacji dronowych 
ciekawość i  szok przeradzają się w  akcep-
tację i poszukiwanie szerszych możliwości 
wdrożenia. Po roku współpracy transport 
dronowy stał się dla jednego z  naszych 
klientów czymś zwykłym jak przyjazd ku-
riera samochodem. Dla niego jest ważne, 
żeby towar dotarł na czas i  żeby zachować 

odpowiednią temperaturę przesyłki. On 
potrzebuje szybkiego, dobrego serwisu.

A  w  jaki sposób przekonać do techno-
logii dronowej przedsiębiorców li-
niowych, właścicieli infrastruktury 
elektroenergetycznej? 

Każdy szuka oszczędności. Drony to nic in-
nego jak roboty, które mogą być sterowane 
przez jedną osobę. Tymczasem monitoring 
np. linii wysokiego napięcia ze śmigłow-
cem to nie jest tylko ograniczenie finan-
sowe, ale też takie życiowe, bo pilot, który 
lata śmigłowcem, po dziesiątkach kilome-
trów misji musi wylądować, aby chociaż 
zatankować paliwo. Na dodatek każdy lot 
jest inny, co utrudnia porównywanie au-
tomatyczne pozyskanych danych. Tu pilot 
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odejdzie paręnaście metrów w  prawo, tam 
..naście metrów w  lewo, poderwie drążek 
w górę i zebrane dane przestają być wprost 
porównywalne. 

Natomiast nasz dron Farada G2 potrafi 
lecieć 600 kilometrów i  powtarzać lot nad 
liniami z dokładnością do pół metra. Za każ-
dym razem jest to powtarzalne i zautomaty-
zowane. Po misji można wyciągnąć wnioski 
i  poprawić parametry lotu. To jest proces, 
w  którym trenujemy maszynę i  lot, spraw-
dzamy dokładność oraz bezpieczeństwo, 
ale też trenujemy oprogramowanie. Klient 
mówi nam na bieżąco, co należy poprawić. 
Dzięki temu system cały czas się uczy. 

Ideałem jest, aby dane zbierane w  locie 
trafiały do systemu ERP, zaś w przypadku 
wykrycia usterek (zmiany), dron natych-
miast alarmował obsługę. Jak to u  Was 
wygląda? 

Po pierwsze, należy wytrenować drona, 
aby latał idealnie nad linią elektroenerge-
tyczną w  sposób bezpieczny i  powtarzal-
ny. Po drugie, trzeba opanować używanie 
kolejnych sensorów i  pozyskiwanie z  nich 
danych. Dobiera się wówczas odpowiednią 
prędkość czy też naświetlenie. Dopiero po-
tem dochodzi system informatyczny najle-
piej wykorzystujący elementy AI. Liczą się 
potrzeby informacyjne klienta. Po każdym 
locie rośnie automatycznie baza danych. 
Ułatwia to klientowi zastosowanie narzędzi 
do wykrywania zmiany (ang. change detec-
tion) i szybsze wyciągania wniosków. Na tej 
podstawie można już przygotować system 
i  łączyć dane z  systemami zarządzania kla-
sy ERP. Po trzech – czterech latach pracy ta-
kiego systemu, firma już nie będzie chciała 
żyć bez niego.

Wiem, że lada dzień ruszają obloty sieci 
wysokich napięć należących do jednego 
z operatorów. W aplikacji Droneradar już 
można zobaczyć wytyczony korytarz po-
wietrzny dla dronów od Starej Miłosnej 
do elektrowni w  Kozienicach, stamtąd 
do Radomia i  z  powrotem do Warszawy.  
To 330 km! Czy tą usługę będzie świadczyć 
Farada? 

Nie będziemy świadczyć na tym odcinku 
usług. 

To na czym polegało Wasze zadanie? 

Przygotowaliśmy dla klienta sprzęt i  opro-
gramowanie. Przeprowadziliśmy też 
szkolenie przygotowaliśmy niezbędną do-
kumentację i  i  udzieliliśmy pomocy w  uzy-
skiwaniu stosownych zgód. Jednak to pra-
cownicy klienta będą wykonywać misje i to 
oni określą częstotliwość lotów. 

Widać, że Farada Group skutecznie bu-
duje swoją pozycję rynkową w  transpo-
rcie medycznym i  w  obszarze ochrony 

infrastruktury krytycznej. Jaki jest zatem 
podział zadań między poszczególnymi 
spółkami? 
Od początku budujemy grupę tak, aby obję-
ła wszystkie obszary, w jakich można zasto-
sować bezzałogowce. Następnie skupiamy 
się na tych, które spotkały się z  najwięk-
szym zainteresowaniem klientów którzy są 
gotowi płacić za nowe usługi. Słowem, firmę 
projektujemy tak, żeby mogła odpowiadać 
na potrzeby rynku, ale również je kreować. 

Co to znaczy? 

Musimy mieć kompetencje we wszystkich 
obszarach, software house, szkoły pilotów, 
fabryki dronów, automatycznych lądowisk 
czy też głowic obserwacyjnych. Temu służą 
spółki celowe. Przykładowo, LabAir specja-
lizuje się w  obsłudze transportów medycz-
nych. Jeśli w grupie nie ma poszukiwanych 
kompetencji, to trzeba je pozyskać z rynku 
poprzez kupienie technologii lub spółki 
albo pozyskanie udziałów. Dzięki temu 
jesteśmy w  stanie sprostać praktycznie 
każdemu wyzwaniu na rynku polskim, ale 
i także globalnym. 

Jak będzie wyglądał rok 2023 dla Farada 
Group? 

Liczymy na duży skok przychodów. Rów-
nolegle do specjalizacji postępuje integra-
cja spółek. Dzięki temu jesteśmy w  stanie 
odpowiedzieć na potrzeby rynku, a  także 
umacniać swoją pozycję w Europie. Wiemy 
już, że nie da się zrobić drona do wszystkie-
go. To musi być maszyna stworzona z myślą 
o  potrzebie klienta, szyta na miarę. My się 
w  te potrzeby wsłuchujemy. Klient nie ku-
puje drona, tylko kupuje rozwiązanie swo-
jego problemu. 

Jaką byś dał radę wszystkim innym, któ-
rzy próbują w  tej chwili wejść na rynek 
dronowy? 

To jest bardzo trudny rynek, wymagający, 
bardzo ryzykowny, lecz niezwykle per-
spektywiczny. Przed firmami dronowymi 
wyrastają liczne bariery - jednak kluczowe 
jest, aby wraz za rozwojem technologii na-
dążało prawo i  rosła świadomość urzędni-
ków.. Dostrzegam jednakże trend, że coraz 
ciężej będzie na tym rynku małym startu-
pom. Nie zdobędą zleceń. Tylko duża firma 
od samego początku jest w  stanie sobie po-
radzić z wymaganiami branżowymi. 

O czym marzysz? 

Żeby nasi akcjonariusze jak najszybciej mo-
gli czerpać korzyści z  naszej działalności. 
A także, żeby świadomość dotycząca korzy-
ści ekonomicznych, środowiskowych, opty-
malizacyjnych wynikających z  wdrożenia 
i  upowszechnienia dronów w  biznesie sta-
wała się coraz bardziej powszechna.      ■

NIE DA SIĘ ZROBIĆ 
DRONA DO 
WSZYSTKIEGO.  
TO MUSI BYĆ MASZYNA 
STWORZONA Z MYŚLĄ 
O POTRZEBIE KLIENTA, 
SZYTA NA MIARĘ
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SEKTOR ENERGETYCZNY  

Wybrać śmigłowiec czy drona? Wykrywać zmiany 
online czy offline? Przekazywać wyniki paszportyzacji 
do systemu ERP automatycznie czy też tego w ogóle nie 
robić? Oto dylematy menedżerów spółek zarządzających 
infrastrukturą elektroenergetyczną i sieciami 
przesyłowymi. Technologie dronowe w połączeniu 
z AI oraz ekonomika wymuszają zmiany, które burzą 
dotychczasowe schematy myślenia i relacje biznesowe. 

S Ł AW O MIR  KO S IE L IŃ S K I  

F O T.  M .  B A R A NK IE W IC Z , 
D R O N PA R T NE R
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Budowa nowej linii przesyłowej wysokich 
napięć wiąże się z różnego rodzaju ryzyka-
mi. Należą do nich protesty mieszkańców 
okolic, przez które ma przebiegać budo-
wa, jak i  próby wyłudzeń odszkodowań za 
zniszczony teren. Oto przykład. Menedże-
rowie pewnej firmy budowlanej nie mieli 
dotąd nawyku prowadzenia dokumentacji 
foto-wideo z  powietrza. Owszem, wyty-
czano trasę ze śmigłowca, regularnie wy-
cinano i  przycinano drzewa z  pomocą piły 
zawieszonej pod helikopterem, lecz nie 
dokumentowano postępów prac. O  dro-
nach wyrażano się zaś lekceważąco. Aż kil-
kakrotnie spółka musiała zapłacić odszko-
dowanie za zniszczenia, których nie zrobiła. 
Wówczas zdecydowano się wreszcie wyko-
rzystać BSP. Teraz na początku, w  trakcie 
i  po zbudowaniu linii prowadzi się obloty 
dronowe. 

Przełom w myśleniu 
Eksploatacja sieci elektroenergetycznych, 
gazociągów, rurociągów, ciepłociągów, 
farm wiatrowych i  fotowoltaicznych po-
ciąga za sobą również wiele niedogodności. 
Nie zawsze można podjechać pod słup ener-
getyczny. A już zobaczyć z ziemi, co uległo 
uszkodzeniu, gdy wysokość słupa wyso-
kiego napięcia waha się ona w granicach od 
15 do nawet 27 metrów, graniczy z  cudem. 
Znowuż jak sprawdzić stan morskiej turbi-
ny wiatrowej, gdy ta pracuje na wysokości 
np. 200 metrów w  odległości kilkunastu 
kilometrów od lądu? Notabene najwyższe 
maszty wiatraków na świecie (i to na lądzie) 
mierzą od 220 do 262 metrów. Zwykle to ok. 
140 metrów. 

W  przypadku farm fotowoltaicznych 
pojawia się inny czynnik: powierzchnia. 
Największa farma w  Polsce położona jest 
w  Zwartowie (woj. zachodnio-pomorskie). 
Jej moc wynosi 204 MW, zaś po tegorocz-
nej rozbudowie osiągnie 290 MW. Jest to 
jednocześnie największy obiekt solarny 
w  Europie Środkowo-Wschodniej. Far-
ma obejmuje powierzchnię 300 hektarów, 
czyli odpowiada 422 pełnowymiarowym 
boiskom piłkarskim. Wybudowała ją fir-
ma Respect Energy SA (dawniej TRMEW 
Obrót Sp. z  o.o.) we współpracy z  niemiec-
kim koncernem Goldbeck Solar. W  ciągu 
roku farma Zwartowo wytwarza ok. 230 
GWh zielonej energii. Pozwala to zasilić 153 
tys. gospodarstw domowych, czyli miasto 
o wielkości Gdańska. 

O  ile właściciele instalacji OZE (Odna-
wialnych Źródeł Energii) korzystają inten-
sywnie z technologii dronowej od lat, o tyle 
gestorzy infrastruktury krytycznej (IK) 

– zarówno sieci elektroenergetycznej jak 
i  pozostałych sieci przesyłowych – powoli 
się do niej przekonują. Właściwie każdy 

z  wielkich, koncernów energetycznych od 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 
(PSE) po Operatora Gazociągów Przesyło-
wych Gaz-System S.A. Gaz System i PKN Or-
len ma za sobą wieloletnie testy i  doświad-
czalne obloty, lecz dopiero w 2021 r. można 
było zaobserwować wyraźny przełom. 

Pojawiły się na rynku zapytania oferto-
we ze strony operatorów IK o  świadczenie 
usług i  na zakup dronów do działów moni-
toringu, które dotąd korzystały ze śmigłow-
ców. 1  godzina lotu helikopterem kosztuje 
ok. od 2 tys. złotych wzwyż. Taniej jest ku-
pić własną flotę bezzałogowców, które prze-
kazują dane w czasie rzeczywistym do sys-
temów ERP niż utrzymywać jednocześnie 
ekipę pilotów śmigłowcowych i analityków 
danych. 

I  tak m.in. PSE, zarządzające siecią prze-
syłową najwyższych napięć 400 kV oraz 
220 kV o łącznej długości ponad 15 tys. km 
oraz 110 stacjami elektroenergetycznymi, 
służącymi do przetwarzania i  rozdziału 
energii elektrycznej, latem 2022 r. rozstrzy-
gnęło przetarg na dostawę jednego Bezza-
łogowego Statku Powietrznego klasy płato-
wiec VTOL. Postępowanie wygrała Farada 
Group, która dostarczyła dron spalinowy 
G2 zdolny do lotów do 600 km. 

PSE po półrocznym okresie przygotowań, 
w  tym ustalania tras przelotów z  Urzędem 
Lotnictwa Cywilnego (ULC), Polską Agencją 
Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i Centrum Ope-
racji Powietrznych – Dowództwem Kom-
ponentu Powietrznego oraz Szefostwem 
Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, 
rozpoczęło od stycznia 2023 r. regularne 
misje w  celu monitoringu infrastruktury 
linii energetycznych. 

Lot zaczyna się w  okolicach Starej Miło-
snej k. Warszawy. Dron przecina Wisłę, na-
stępnie kieruje się ku elektrowni w Kozieni-
cach, by stamtąd skręcić w stronę Radomia 
i  powrócić na miejsce startu. Łączna dłu-
gość trasy wynosi 330 km. Rzeczywista wy-
sokość lotu UAV zależna jest od wysokości 
monitorowanej infrastruktury i  nie  prze-
kracza 30 m powyżej wysokości linii ener-
getycznych. prędkość przelotowa wynosi 
ok. 72 km/h. Bezzałogowiec wyposażony 
jest w  ADS-B IN/OUT oraz system kamer 
umożliwiający obserwację trasy przelotu. 

Na przełomie 2022/2023 r. trwały rów-
nież testy w  PGNIG (spółka należy obec-
nie do Orlenu) systemu bezzałogowego 
Prometheus UAV H2 GSM. To jest wielo-
wirnikowiec o  podwójnym spalinowo-

-elektrycznym napędzie, gotowym do 
nieprzerwanego lotu do pięciu godzin. 
Tak jak płatowce Farada Group, steruje się 
nim za pomocą sieci komórkowych i  sate-
litarnych. Tyle że w  przeciwieństwie do 
systemu VTOL, kopter może okrążyć słup 

NAJWIĘKSZA FARMA 
W POLSCE POŁOŻONA 
JEST W ZWARTOWIE 
(WOJ. ZACHODNIO-
POMORSKIE).  
JEJ MOC WYNOSI  
204 MW, ZAŚ PO 
TEGOROCZNEJ 
ROZBUDOWIE  
OSIĄGNIE 290 MW
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FARMA 
FOTOWOLTAICZNA 

FOT. M. BARANKIEWICZ,  
DRON PARTNER

energetyczny lub zawisnąć nad nim i  tak 
prowadzić badania. 

Jednak najciekawszym rozwiązaniem 
Prometheusa, które rzeczywiście może 
przyspieszyć wdrożenie dronów na maso-
wą skalę przez operatorów sieci przesyło-
wych, jest integracja z  modułem asset ma-
nagement IFS (vide ramka „Drony zbierają 
dane bezpośrednio do systemów klasy ERP”). 
Przecież nie o  to chodzi, żeby nagrać filmy 
czy zrobić zdjęcia z  drona urządzeniom 
sieciowym i następnie tygodnie spędzić na 
ich wgrywaniu i  opisywaniu w  bazie ERP, 
lecz żeby to stało się automatycznie tu i  te-
raz. Pomysł na połączenie danych z dronów 
z  systemem IFS jest wart uwagi – to nowa 
jakość na rynku i  dobry sposób na dotar-
cie do menedżerów spółek energetycznych 
przyzwyczajonych do utartych sposobów 
myślenia o  paszportyzacji czy szerzej 

– o monitoringu. 
Jakie zatem bariery należy usunąć, by ten 

segment rynku dronowego jeszcze bardziej 
się rozwinął? 

Klimat na zmiany 
Ekonomika sprzyja dronom. Firmy z  bran-
ży energetycznej i użyteczności publicznej 
szukają sposobów na ograniczenie wydat-
ków, co ma utrzymać w ryzach koszty ener-
gii. Zmiana metody monitoringu i  paszpor-
tyzacji ku systemom bezzałogowym to krok 
we właściwą stronę. 

Według raportu Drones in Energy In-
dustry Report 2022 sporządzonego przez 
Drone Industry Insights, do 2026 r. świato-
wy rynek komercyjnych dronów osiągnie 
wartość 41,3 mld USD. Drony w energetyce 
i  użyteczności publicznej będą stanowić 6 
mld USD, czyli 14,5% tej sumy — najwięcej ze 
wszystkich branż wykorzystujących drony. 

W  raporcie stwierdzono, że wydobycie 
ropy i gazu, wytwarzanie energii oraz dys-
trybucja ropy i  gazu to niektóre z  podsek-
torów w branży, które odnoszą największe 
korzyści z  tej technologii, ale drony wy-
kazały swoją wartość w  całej dziedzinie. 
Przykładowo systemy bezzałogowe wdro-
żono do realizacji projektów geodezyjnych 
i  kartograficznych, inspekcji rurociągów 
i  linii energetycznych oraz szczegółowych 
ocen stanu aktywów, takich jak magazyny 
i zakłady przetwórcze.

Mimo to menedżerowie spółek energe-
tycznych podchodzą dość nieufnie do dro-
nów. Do powszechnych barier w akceptacji 
wymienia się wysokie koszty początkowe, 
przeszkody regulacyjne, problemy z istnie-
jącym sprzętem i  oprogramowaniem oraz 
chęć posiadania bardziej zaawansowanej 
technologii. Niektórzy w  branży powoły-
wali się również na niechęć do robienia 
rzeczy w  „nowy sposób”, podczas gdy inni 
twierdzili, że większym problemem było 
poradzić sobie z  nierealistycznymi oczeki-
waniami wobec tej technologii.  ■
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ZAKUP SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ 
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW MOGĄ BYĆ NA 
POCZĄTKU KOSZTOWNE, CHOCIAŻ W DŁUŻSZEJ 
PERSPEKTYWIE PRZYNIOSĄ OSZCZĘDNOŚCI 
I USPRAWNIENIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA.

W  przypadku polskiego rynku mamy do 
czynienia z trzema strategiami. Po pierwsze 
firmy minimalizują ryzyko inwestycyjne, 
zgadzając się na testy i pilotaże firm drono-
wych. Następnie zamawiają usługę. To dla 
nich koszt operacyjny (OPEX), akceptowal-
ny zwłaszcza przy małej skali oblotów np. 
powtarzanych dwa razy do roku. 

Po drugie, po okresie testów i  pilotaży, 
przedsiębiorstwa decydują się zakupić 
sprzęt. Notabene PSE zanim zainwestowało 
w  płatowiec, kupiło w  2021 r. kilkanaście 
kopterów od firm Dilectro, NaviGate i Innpro 
Robert Błędowski. Można się łatwo domy-
ślić, że były to maszyny produkcji chińskiej 
(DJI) i francuskiej (Parrot). To już wymagało 
przemyślanej koncepcji, by włączyć sprzęt 

i  oprogramowanie w  procesy zarządzania 
i nauczyć się korzystać z pozyskanych da-
nych. Nakład inwestycyjny (CAPEX) jest 
wówczas znacznie większy, lecz w perspek-
tywie korzystniejszy. 

Niestety, dominuje strategia „zostały nam 
wolne środki na koniec roku, to kupimy so-
bie drona i  polatamy”. Zwykle po miesiącu 
ekscytacji, maszyna idzie na półkę lub dno 
szafy. A  pan kierownik zapytany na nara-
dzie u prezesa jak tam się sprawdza nowy 
nabytek, odpowiada zgodnie z  prawdą „że 
się to u  nas nie przyjęło”. Nikt już potem 
nie wnika, czy przeszkolono pracowników 
w  obsłudze i  czy zbadano potrzeby infor-
macyjne, które mogłyby zaspokoić dane 
z dronów. 

KAŻDA BRANŻA MA SWOJE „WYPRÓBOWANE 
I NAJLEPSZE” SPOSOBY ROBIENIA RZECZY – METODY 
I SYSTEMY, KTÓRE DZIAŁAŁY DOBRZE PRZEZ 
LATA I NADAL SIĘ SPRAWDZAJĄ. NIC DZIWNEGO, 
ŻE OPÓR WOBEC ZMIAN BYWA NA TYLE SILNY, 
ŻE TYLKO PRAWDZIWI LIDERZY SĄ W STANIE JE 
WPROWADZIĆ, ABY CZERPAĆ KORZYŚCI W POSTACI 
OBNIŻONYCH KOSZTÓW, LEPSZYCH WYNIKÓW 
I ZWIĘKSZONEGO BEZPIECZEŃSTWA

„Słowa uczą, przykłady przyciągają” – po-
wtarzamy od 2 tys. lat za rzymskim histo-
rykiem Tytusem Liwiuszem. Czasami war-
to zrobić mały pilotaż i pokazać korzyści, 
by zmienić nastawienie przynajmniej kilku 
osób, za którymi pójdą inni. Lider nie raz, 
nie dwa, usłyszy, że „nie potrzebujemy no-
wego rozwiązania. Jak działa dotychczaso-
we, to po co zmieniać?”. 

Jednych da się przekonać spodziewa-
ną oszczędnością ich czasu, zwiększoną 

wydajnością i  wygodą – zamiast chodzić 
od słupa do słupa, mogą siedzieć w swoim 
biurze i  monitorować pozyskiwane dane. 
Dron lata samodzielnie pod nadzorem czło-
wieka. Drugich skusi premia za wykryte 
z  powietrza usterki i  szybkość naprawy. 
Tylko nie ma co liczyć na zmianę nasta-
wienia totalnych malkontentów, ponieważ 
zwykle pojawienie się dronów rozbija im 
układ z  firmami śmigłowcowymi i  innymi 
dostawcami usług.

SZEŚĆ BARIER 
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UNIJNE REGULACJE DOPROWADZAJĄ 
PRZEDSIĘBIORCÓW DO PALPITACJI. MIAŁY 
SPOWODOWAĆ ROZWÓJ RYNKU USŁUG 
DRONOWYCH, LECZ JAK SIĘ OKAZAŁO DZIAŁAJĄ 
WRĘCZ NA ODWRÓT. NAJWIĘCEJ ZŁYCH EMOCJI 
SKUPIA SIĘ NA ANALIZIE RYZYKA WEDŁUG 
METODYKI SORA. JEST NADZIEJA, ŻE WKRÓTCE EASA 
OGŁOSI NOWE, KORZYSTNE ZMIANY NAJPIERW 
W SORA, POTEM ZAŚ DOJDZIE DO ZMIANY UNIJNYCH 
ROZPORZĄDZEŃ.

Niewielkim pocieszeniem będzie, że rów-
nież rynek amerykański cierpi na podob-
ną przypadłość. Proces wydawania zgód 
przez FAA (ang. Federal Aviation Admini-
stration, odpowiednik ULC) jest zbyt długi 
i  uciążliwy, co w  konsekwencji prowadzi 
do przekonania w  branży energetycznej, 
że lepiej dalej wykonywać inspekcje 
śmigłowcami. 

Zarówno w  USA i  UE rośnie jednak opór 
przed schizofrenicznym podejściem mię-
dzynarodowych władz lotniczych do bez-
załogowców. Komisja Europejska pokłada 
nadzieje, że drony znacząco wspomogą 
zadania samorządów lokalnych np. w moni-
toringu sieci przesyłowych (Drone Strategy 
2.0. ➔ „Trzeci wymiar miasta”). Zaczyna 
to docierać do EASA, która pod wpływem 

krytyki wkrótce upubliczni tzw. SORA 2.5, 
czyli zmiany w metodyce analizy ryzyka. 

W  przypadku Polski za jak najszerszym 
stosowaniem dronów (w  granicach pra-
wa) opowiada się ULC, który rekomenduje 
PAŻP pozytywne opiniowania wniosków 
o  długodystansowe loty i  przygotowanie 
dronostrad. PSE lata po 330 km, wkrótce 
zaś pojawią się trasy po 500 km. Ale nawet 
przy zdecydowanie krótszych odcinkach 
czy bardziej specjalistycznych misjach, na-
leży przygotować analizę ryzyka SORA. Ku 
pamięci, ta metodyka nie jest obowiązkowa, 
lecz innej ULC nie akceptuje z  racji na za-
lecenia EASA. Pozostaje zatem skorzystać 
z  oferty Jednostki Certyfikującej Sieci Ba-
dawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, 
aby jej eksperci przeprowadzili analizę.

3

LINIA 
ELEKTROENERGETYCZNA 

W TERMOWIZJI
FOT. M. BARANKIEWICZ,  

DRON PARTNER
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DRONY SĄ TECHNOLOGIĄ, KTÓREJ WCIĄŻ DALEKO 
DO IDEAŁU. DRONY NIE MOGĄ JESZCZE LATAĆ 
WYSTARCZAJĄCO DŁUGO ANI DALEKO CZY 
PRZENOSIĆ NIEZBĘDNYCH ŁADUNKÓW, ABY BYŁY 
DOSTATECZNIE OPŁACALNE.

Przykładowo wydajność ogniw litowo-poli-
merowych ogranicza czas i odległość, jaką 
dron może przelecieć. Można oczywiście 
zdecydować się na napęd spalinowy, lecz 
wówczas pojawią zarzuty obrońców śro-
dowiska, że takie maszyny zanieczyszczają 
atmosferę. Kompromisem są wspomniane 
już wcześniej napędy hybrydowe, zaś doce-
lowym rozwiązaniem są silniki wodorowe. 

Największą rafą, o  jaki może się rozbić 
wdrożenie dronów, to próba przełożenia 1:1 
możliwości śmigłowców i dronów. BSP są 
całkowicie nową technologią, która wymu-
sza zmianę nawyków i  sposobu pozyski-
wania danych. Co za tym idzie, może wcale 
nie trzeba latać wszędzie, lecz w miejscach 
„predysponowanych” do awarii.

ZAINTERESOWANIE DRONAMI JEST UZASADNIONE, 
ALE ROSNĄCE OCZEKIWANIA MOGĄ UTRUDNIAĆ 
LIDEROM BRANŻY ENERGETYCZNEJ I UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ ZROZUMIENIE, ŻE SYSTEMY 
BEZZAŁOGOWE ZAŁOGI NIE ROZWIĄŻĄ 
WSZYSTKICH ICH PROBLEMÓW (PRZYNAJMNIEJ 
NIE OD RAZU). TRZEBA SIĘ NAUCZYĆ ZARZĄDZAĆ 
OCZEKIWANIAMI. 
Lider musi znać się na marketingu i promo-
cji, aby przekonać współpracowników do 
niedoskonałej technologii. Dobrze jest też 

mieć sojusznika w  zarządzie firmy, który 
będzie wspierał zmiany Inaczej projekt 
upadnie.

TECHNOLOGIA STALE SIĘ ZMIENIA. TYMCZASEM 
NIEKTÓRE FIRMY NIEUSTANNIE CZEKAJĄ NA NOWE 
POSTĘPY LUB „DOSKONAŁE” ROZWIĄZANIA, ZANIM 
ZACZNĄ KORZYSTAĆ Z BEZZAŁOGOWCÓW.

Tu można zastosować dwie strategie. Albo 
odpuścić sobie zmiany w  takiej firmie, po-
nieważ ewidentnie nie ma nastawienia in-
nowacyjnego, które z  założenia wiąże się 
z  ryzykiem albo przekonać załogę, że jest 
to proces. Gdy pojawią się lepsza autonomia 
lotu, skuteczniejsza analityka AI i  ścieżki 
regulacyjne, to firma ani chybie je u  siebie 
wdroży. 

Pomimo tych barier drony udowodniły swo-
ją na rynku energetycznym. BSP zmniejsza-
ją potrzebę kosztownych i nużących inspek-
cji, poprawiają jakość zbieranych danych 
i oszczędzają czas. Ograniczenie przestojów 
wymaganych podczas inspekcji to dodat-
kowe oszczędności. Następnym krokiem 
dla wielu przedsiębiorstw użyteczności 
publicznej jest skalowanie wykorzystania 
w całej organizacji. 
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DRONY ZBIERAJĄ DANE BEZPOŚREDNIO  
DO SYSTEMÓW KLASY ERP

KOMENTARZ

Operator sieci dystrybucyjnej musi prowadzić ewiden-
cję (paszportyzację) części składowych swojej infra-
struktury, ponieważ pozwala to na lepsze zarządzanie 
siecią i planowanie prac konserwacyjnych. Łatwiej tak 
zadbać o bezpieczeństwo i niezawodność sieci poprzez 
wykrywanie potencjalnych problemów i  awarii. Pasz-
portyzacji wymagają również regulacje prawne, które 
nakładają na operatorów obowiązek utrzymywania 
i  udostępniania aktualnych danych dotyczących sieci 
elektroenergetycznej. 

Systemy klasy ERP zawierają tzw. moduł asset manage-
ment dla operatorów sieci dystrybucyjnej. Obejmuje pla-
nowanie, projektowanie, budowę, utrzymanie, naprawy 
i modernizację aktywów sieciowych. 

Do systemu należą sieci elektryczne, takie jak linie 
przesyłowe, transformatory, rozdzielnice, przewody, 
słupy, maszty, a także urządzenia i systemy automaty-
ki, liczniki energii, stacje transformatorowe, magazyny 
i sprzęt transportowy. 

IFS Polska zdecydował się na współpracę z Promethe-
us S.A, by rozbudować swój moduł asset management. 
Obie firmy uważają, że tylko paszportyzacja w  czasie 
rzeczywistym i  bezpośrednie zasilanie danymi obra-
zowymi systemu ERP, daje operatorom sieci przesyło-
wych przewagą konkurencyjną. W 2023 r. jest właśnie 
czas na weryfikację tego założenia. 

PROMETHEUS UAV 
H2 GSM PODCZAS 
OBLOTU LINII 
ELEKTROENERGETYCZNEJ
FOT. PROMETHEUS S.A.
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KORZYŚCI Z DRONÓW  
DLA SPÓŁEK DYSTRYBUCYJNYCH

➊ Oszczędność czasu i kosztów 

➋ Dostępność trudno dostępnych miejsc 

➌ Zwiększone bezpieczeństwo pracowników 

➍ Uzyskanie dokładniejszych danych 

➎  Możliwość przeprowadzenia inspekcji 
regularnie 

➏ Oszczędność kosztów utrzymania  

Drony zmniejszają liczbę personelu i  sprzętu po-
mocniczego, który musi być na miejscu w  celu 
przeprowadzenia inspekcji. Są zaś na tyle uni-
wersalne, że mogą być użyte do sprawdzania linii 
energetycznych i  słupów energetycznych pod 
kątem ptasich gniazd, uderzeń piorunów, rdzy/
korozji i uszkodzonych śrub. 

Podczas oblotu łatwo określić odległość roślin-
ności od linii energetycznych. Informacje te moż-
na następnie wykorzystać do stworzenia planu, 
w  ramach którego należy natychmiast wyciąć 
roślinność, aby nie zakłócać użytkowania linii. 
Służą do tego modele 3D i  chmura punktów 3d. 
W  pierwszym przypadku fotografuje się linie 
energetyczne tak, uzyskać ukośne obrazy. Dzięki 
temu model 3D można użyć do obliczenia wyso-
kości linii energetycznej i podłoża, odległości linii 
energetycznej od najbliższej przeszkody, odległo-
ści od wieży do drugiej. 

Natomiast w  drugim przypadku chodzi o  skan-
ning laserowy (LIDAR). Chmura punktów to połą-
czenie zasad pomiaru laserowego i fotogrametrii, 
w  tym współrzędnych trójwymiarowych (XYZ), 
intensywności odbicia lasera (intensywność) i  in-
formacji o kolorze (RGB). 

Gdy operator skorzysta z  kamery termicznej, 
może przeprowadzić pomiar ciepła emitowane-
go przez linie elektroenergetyczne w  celu anali-
zy nieprawidłowego napięcia i  rezystancji sty-
ków. Pomaga to znajdować zawczasu usterki. 

E KO N O MIK A  IN S P E K C JI  D R O N O W Y C H 

NIŻSZE KOSZTY  
INSPEKCJI LINIOWYCH 

Drony obniżają kosz-
ty inspekcji w sto-
sunku do oblotów 
śmigłowcowych

Źródło: Electric Power Rese-
arch Institute (EPRI)

NIŻSZE KOSZTY  
 INSPEKCJI FARM  

FOTOWOLTAICZNYCH
Drony to niezastąpio-
ny „cost killer” przy 
inspekcji instalacji 

solarnych.

Źródło: ABJ Renewables

WZROSTU PRZYCHODU 
 DZIĘKI INSPEKCJI TURBIN 

WIATROWYCH
Szybsze inspekcje 

znacząco ograniczają 
przerwy w pracy 
wiatraków i tym 

samym zwiększają się 
przychody

NIŻSZE KOSZTY  
INSPEKCJI TURBIN 

WIATROWYCH 
Drony zmieniają 

sposób dotarcia do 
turbiny wiatrowej 
i gwałtownie przy-
spieszają efektyw-

ność inspekcji

Źródło: Estimating the Impact of Drone-Based Inspection on the 
Levelized Cost of Electricity for Offshore Wind Farms. 
Autorzy: Khristopher Kabbabe Poleo, William J. Crowther  
i Mike Barnes, University of Manchester, UK, 2020.
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BRANŻA  
UŻYTECZNOŚCI  
PUBLICZNEJ 

STUDIUM  
PRZYPADKU  

POJĘCIE UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ OBEJMUJE 

ZASPOKAJANIE POTRZEB 
LUDNOŚCI OD INŻYNIERII 

SANITARNEJ POPRZEZ 
UBEZPIECZENIA AŻ 

DO EDUKACJI. WOBEC 
TEGO SKUPMY SIĘ 

NA ZAGADNIENIACH 
ZWIĄZANYCH 

Z BEZAWARYJNYMI 
DOSTAWAMI CIEPŁA. JAK 
WŁAŚCIWIE PROWADZIĆ 

BADANIE TERMOWIZYJNE 
SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

Z WYKORZYSTANIEM DRONA?

MI C H A Ł  B A R A N K IE W I C Z 
DRON PA RT NER
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BRANŻA  
UŻYTECZNOŚCI  
PUBLICZNEJ 

Termowizję (w  dużym uproszczeniu) mo-
żemy zdefiniować jako proces obrazowa-
nia w  paśmie średniej podczerwieni. Pro-
ces ten realizujemy poprzez rejestrację 
promieniowania cieplnego, emitowanego 
przez obserwowanie ciała fizycznego bez 
konieczności oświetlania go zewnętrznym 
źródłem światła. W ten sposób możemy do-
konywać dokładnych pomiarów temperatu-
ry. Termowizja jest metodą badawczą, które 
polega na zdalnej i bezkontaktowej analizie 
rozkładu temperatury na powierzchni ba-
danego obiektu. Kamery termowizyjne lub 
termowizory umożliwiają wykrycie oraz 
rejestrację promieniowania podczerwone-
go emitowanego przez dane badany obiekt. 
Zarejestrowana temperatura obiektu jest 
wyższa od zera bezwzględnego, a następnie 
jest przekształcana na obraz w widzialnym 
przez nas zakresie barw. Takie zobrazowa-
nie nazywamy termogramami.

Na termogramach możemy zauważyć 
anomalnie bądź potencjalne usterki, któ-
rych nie widać „gołym okiem” i które ciężko 
wykryć innymi metodami. Każdy defekt 
infrastruktury sieci ciepłowniczej może 
prowadzić do lokalnego wzrostu tempera-
tury gruntu nad tą infrastrukturą. Nato-
miast my wykonując nalot bezzałogowym 
statkiem powietrznym (dronem) możemy 
precyzyjnie wskazać miejsca ich występo-
wania. 

Jak to narzędzie pomiarowe 
wykorzystać? 
Na rynku są dostępne ręczne kamery ter-
mowizyjne, ale wykorzystanie ich do bada-
nia sieci ciepłowniczej jest pracochłonne 
oraz obarczone dużą ilością błędów. Mamy 
również możliwość zamontowania jej na 
dronie. 

Obecnie na rynku jest kilka różnych 
firm, które dostarczają gotowe rozwiąza-
nia. Zbudowane są zarówno na małych. 
podręcznych dronach jak i  również na 
większych, typowo przemysłowych maszy-
nach. Dobór odpowiedniej platformy oraz 
sensora w  głównej mierze zależy od możli-
wości finansowych zamawiającego oraz od 
zasobności portfela wykonawcy tego typu 
badania. 

Warto wspomnieć, że istnieją dwa główne 
typy kamer termowizyjnych. Są to kamery 
obserwacyjne oraz kamery radiometrycz-
ne. Z  uwagi na charakter wykonywania 
badania termowizyjnego dla sieci ciepłow-
niczej rekomendowałbym wykorzystanie 
radiometrycznych kamer termowizyjnych. 
Pozyskany materiał terenowy pozwoli na 
jego analizę pod kątem występowania po-
tencjalnych usterek lub anomalii.

Kiedy należy takie badania 
wykonać? 
Bardzo istotnym czynnikiem są warunki 
pogodowe, w  jakich to badanie jest realizo-
wane. Przede wszystkim operacje bezzało-
gowymi statkami powietrznymi wykonu-
jemy zawsze wtedy, gdy warunki pogodowe 

pozwalają nam na bezpieczną eksploatację 
naszego drona. 

Drugim ważnym elementem naszego 
badania jest wyeliminowanie możliwie 
wszystkich czynników, które mogą wpro-
wadzić błędną interpretację naszych termo-
grafów. Dlatego też zaleca się wykonywanie 
tego typu badań przy pełnym zachmurze-
niu nieba w ciągu dnia oraz w porze nocnej. 

Naturalnym okresem wykonywania 
badania termowizyjnego ciepłowniczych 
jest okres grzewczy. W  tym właśnie okre-
sie sieć ciepłownicza jest eksploatowana 
w  największym stopniu, a  co za tym idzie 
prawdopodobieństwo wystąpienia usterki 
jest bardzo wysokie. W celu przeprowadze-
nia skutecznej inspekcji sieć ciepłowniczej 
należy przestrzegać kilku określonych 
zasad. Pozwoli to uniknąć potencjalnych 
błędów interpretacji oraz wyciąganiu po-
chopnych wniosków. Przede wszystkim 
należy zapewnić odpowiedni kontrast ter-
miczny poprzez sprawdzenie natężenia 
promieniowania słonecznego i zachowanie 
odpowiedniego kontrastu termicznego po-
między obiektem badanym a  tłem. Nie bez 
znaczenia są również  odpowiednie warun-
ki atmosferyczne:

●  loty w jak najniższej możliwej 
temperatury zewnętrznej

●  stała pokrywa chmur lub loty 
przeprowadzone w porze nocnej

●  wiatr poniżej 7 m/s (potencjalne 
wychłodzenie gruntu, stabilność 
drona, zbyt duża masa powietrza 
między dronem a obiektem badanym 
powodująca zakłamanie odczytanej 
temperatury)

Dość często pomijanym elementem jest cha-
rakterystyka samej infrastruktury sieci 
ciepłowniczej. Nie zdajemy sobie sprawy 
że jest wiele czynników wpływających na 
to co zobaczymy w  naszej kamerze termo-
wizyjnej. Takie elementy jak głębokość 
położenia elementów badanej sieci, rodzaj 
gruntu oraz nawierzchni znajdującej się 
nad nią, może decydować o tym, czy wykry-
jemy potencjalną usterkę / anomalię lub nie. 

Plan działania i wybór 
sposobu pozyskania danych 

Istotnym elementem pozwalającym na 
rzetelne wykonanie tego typu usługi jest 
przygotowanie odpowiedniego planu dzia-
łania. Ma to ogromne znaczenie, jeżeli cho-
dzi o  przebieg całej kampanii pomiarowej 
oraz wykonanie poszczególnych nalotów. 
Przed przystąpieniem do prac terenowych 
warto sprawdzić przede wszystkim progno-
zy pogody, występowanie potencjalnych 
przeszkód terenowych oraz sprawdzenie 
ukształtowania terenu. 

W  tym miejscu należy również zasta-
nowić się nad potencjalnymi miejscami 
startu i  lądowania bezzałogowego statku 
powietrznego. Poprawnie wykonany reko-
nesans terenu pozwoli na bezpieczne wyko-
nanie operacji lotniczej oraz zminimalizuje 
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BADANIE STANU SIECI 
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ryzyko związane z  zaistnieniem sytuacji 
niebezpiecznej dla pilota, drona oraz osób 
postronnych.

Pozyskanie danych terenowych możemy 
wykonać na trzy sposoby:

●  Nalot manualny (tzw. ręczny – pilot 
sam steruje BSP w trakcie misji)

●  Nalot automatyczny (po wcześniej 
zaplanowanej trasie)

●  Nalot fotogrametryczny 

Każda powyższa metoda ma swoje plusy 
i  minusy. Nalot manualny może byś stoso-
wany przede wszystkim w sytuacjach, gdzie 
jesteśmy niemal pewni występowania awa-
rii. Zachodzi wtedy konieczność wykonania 
szybkiego nalotu bez wcześniejszego przy-
gotowania planu działania. W tym sposobie 
nalotu pilot skupia się przede wszystkim 
na znalezieniu i  jak najlepszym z  badaniu 
potencjalnej usterki. Największą wadą tego 
rodzaju nalotu jest brak powtarzalności 
wykonanego przelotu oraz brak automaty-
zacji inspekcji (w pewnym stopniu). 

Wykonanie nalotu automatycznego wią-
że się przede wszystkim z  zaplanowaniem 
misji. Pozwoli nam to zbudować plan dzia-
łania, dostosować go do warunków tereno-
wych oraz określić miejsca potencjalnego 
startu i  lądowania. Przy tego typu nalocie 
mamy możliwość zatrzymania się i wykona-
nia dokładnych oględzin miejsca zaintere-
sowania. Jeżeli zbierzemy dane, które będą 
niepewne jesteśmy w stanie bardzo szybko 
odtworzyć ścieżkę po której lecieliśmy. Loty 
automatyczne pozwalają nam również na 
wykonywanie cyklicznych nalotów dla tej 
samej sieci ciepłowniczej. Największą wadą 
tego rozwiązania jest pozyskanie danych 
wektorowych sieci ciepłowniczej od gesto-
ra sieci, a następnie opracowanie planu na-
lotu podziału na obszary i sekcje. 

Wykonanie lotu fotograficznego jest zde-
cydowanie najtrudniejszą opcją pozyski-
wania danych terenowych. Charakteryzuje 
się ona bardzo wysoką dokładnością, możli-
wością wyeksportowania modelu 2D lub 3D 
z  możliwością edycji i  nałożenia oznaczeń 
na mapę. Niewątpliwie jest ona najbardziej 
atrakcyjna wizualnie oraz daje dużą bazę 
zdjęć do dalszej analizy. Największą wadą 
tego rozwiązania jest to że jest to metoda 
czasochłonna i energochłonna. Przez co jest 
problematyczna w udostępnieniu klientom 
i  wymaga dodatkowego oprogramowania. 
Porównując to do wyżej wymienionych me-
tod jest to też bardzo drogie rozwiązanie.

W  czasie wykonywania nalotu każdy pi-
lot musi monitorować takie parametry jak:

●  prędkość lotu (prędkość musi być 
na tyle niska, aby nie wystąpiło 
rozmazanie na termogramach),

●  odpowiedni procent pokrycia 
pomiędzy poszczególnymi 
termogramami, 

●  odpowiednia wysokość lotu 

●  dostosowanie kąta kamery, tak aby 
uniknąć potencjalnych odbić oraz 
błędów interpretacji. 

Niewątpliwie elementem znacznie uła-
twiającym interpretację pozyskanych ter-
mogramów w  czasie badania termowizyj-
nego sieci ciepłowniczej jest wykonanie 
szczegółowej ortofotomapy badanego tere-
nu. 

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe 
elementy możemy dojść to dość interesu-
jących wniosków. Z  pozoru prosta usługa 
polegająca na wykonaniu przelotu nad ist-
niejącą siecią ciepłowniczą po głębszym za-
stanowieniu zaczyna być skomplikowaną 
operacją lotniczą, w której każdy parametr 
ma znaczenie. Jest bardzo dużo elementów, 
które mogą mieć potencjalny wpływ na in-
terpretację wyników naszych działań. Klu-
czową sprawą jest zatem wybranie rzetelne-
go wykonawcy. 

Praktyka czyni mistrza 
Nie istnieją ogólnodostępne standardy, 
dobre praktyki oraz procedury mówią-
ce o  tym jak należy przeprowadzać tego 
typu badanie sieci ciepłowniczej. Każdy 
wykonawca, który wykonuje tego typu 
zadania, w dużej mierze opiera się na wła-
snych doświadczeniach oraz wykorzy-
stuje swój autorski realizowana badania  
termowizyjnego. 

Badanie sieci ciepłowniczej metodami 
termowizyjnymi jest coraz częściej stoso-
waną metodą diagnostyki sieci ciepłowni-
czej, ale ciągle nie jest wystarczająco dość 
popularna. Dlatego też zamawiający ma 
problem z  oceną wiarygodności rzetelno-
ści danego wykonawców. Jeżeli jednostka 
samorządu terytorialnego nie ma doświad-
czenia w  weryfikacji dokumentów z  bada-
nia termowizyjnego sieci ciepłowniczej, 
warto skontaktować się z  firmami, które 
tego typu usługi realizują. 

Zawsze warto zapytać się jak ta usługa 
jest realizowana i  jakiego rodzaju produk-
tu mogą się spodziewać po zakończeniu 
działania. Pozwoli to przede wszystkim 
oszacować koszty takiej inspekcji oraz zwe-
ryfikować lub dostosować do potrzeb zama-
wiającego. 

Jeżeli jednostka samorządu terytorial-
nego posiada już doświadczenie, ponieważ 
przestrzeń ostatnich kilku lat realizowała 
badania termowizyjnego sieci ciepłowni-
czych, może podzielić się swoimi doświad-
czeniami i  wypracowanymi standardami 
z  samorządami. Takie działania pozwolą 
wypracować ogólnodostępne standardy/
wytyczne, co w  dalszej perspektywie po-
zwoli na ujednolicenie procedur i  wybór 
kluczowych kryteriów wyboru rzetelnych 
wykonawców.

W  mojej ocenie poprawne wykonanie 
badania termowizyjnego sieci ciepłowni-
czej powinno się składać z  następujących 
etapów:
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Błędnie powtarzanym mitem związa-
nym z  badaniem termowizyjnym sieci 
ciepłowniczych jest fakt, że dzięki tej 
metodzie jesteśmy w  stanie wykryć 
usterki zawczasu. Prawda jest zupeł-
nie inna. Badanie termowizyjne przede 
wszystkim wskazuje wycieplenie grun-
tu, który jest efektem istniejącego już 
wycieku. 
Najczęściej postawionym błędem pod-
czas tego typu badań jest traktowanie 
termowizji jako wyroczni mówiącej 
o tym, czy mamy do czynienia z awarią 
się ciepłowniczej lub nie. W mojej opinii 

należy spojrzeć na tego typu działania 
zupełnie z innej perspektywy. Badanie 
termowizyjne stanowi dodatkowe na-
rzędzie w działaniach związanych z ba-
daniem kondycji sieć ciepłowniczej. 
Wykonanie badania termowizyjnego dla 
całej sieci ciepłowniczej lub wytypo-
wanie newralgicznych jej fragmentów 
pozwoli nam na potwierdzenie poten-
cjalnych awarii sieci ciepłowniczej. Nato-
miast pełen potencjał tego typu badania 
będziemy mogli zauważyć dopiero przy 
cyklicznym wykonywaniu nalotów ter-
mowizyjnych nad siecią ciepłowniczą. 

Dane, które otrzymamy przy tego typu 

operacjach wzbogacone o  informa-

cje uzyskane z  innych źródeł pozwolą 

nam przede wszystkim ocenić kondycję 

sieci ciepłowniczej oraz przygotować 

szczegółowe plany jej modernizacji 

(klasyfikacja na odcinki krytyczne, któ-

re wymagają natychmiastowej reakcji 

oraz takie, które można zmodernizować 

w niedalekiej przyszłości).

MICHAŁ BARANKIEWICZ, DRON PARTNER

KOMENTARZ

❶  Rekonesans i zaplanowanie nalotu 
automatycznego

❷  Pozyskanie danych terenowych 
pozwalających na przygotowanie 
precyzyjnej ortofotomapy badanego 
terenu oraz termogramów 
analizowanej sieci ciepłowniczej

❸  Szybka ocena pozyskanych 
termogramów w celu poinformowania 
zamawiającego o wykryciu 
potencjalnych krytycznych awarii 
sieci ciepłowniczej

❹  Dokładna analiza pozyskanych danych 
termowizyjnych

❺  Przygotowanie precyzyjnych 
ortofotomap w celu wizualizacji 
potencjalnych usterek lub awarii sieci 
ciepłowniczej

❻  Przygotowanie raportu zawierającego 
wyniki badania termowizyjnego 
w sieci ciepłowniczej.

Opłaca się metodyczne 
podejście 

Niezwykle istotnym elementem jest wy-
konanie tak zwanego nalotu “zero”. Dzięki 
niemu poznajemy stan sieci ciepłowniczej. 
Jednocześnie możemy go traktować jako 
poziom odniesienia (referencję) do każdego 
następnego badania. Musimy mieć świado-
mość, że nalot “zero” nie da nam pełnej in-
formacji na temat kondycji sieci, natomiast 
będzie dobrym początkiem pozwalającym 
na zebranie danych historycznych. 

Na podstawie analizy kolejnych (cyklicz-
nych) badań termowizyjnych będziemy 
mogli z  dużą dozą prawdopodobieństwa 
przewidywać, w  których miejscach mogą 
pojawić się poważne usterki sieci ciepłow-
niczej. Opracujemy również długotermino-

we plany modernizacji sieci ciepłowniczej. 
Jednocześnie rejestrując wszystkie para-
metry meteorologiczne (temperatura, wil-
gotność, siła wiatru, pora dnia/nocy) oraz 
pomiarowe (prędkość nalotu, wysokość, 
pokrycie termogramów) otrzymamy infor-
mację zwrotną, kiedy tego typu badania ter-
mowizyjne należy przeprowadzać, aby  wy-
niki były jak najbardziej wiarygodne.

Raport końcowy z  przeprowadzenia ba-
dania termowizyjnego sieci ciepłowniczej 
powinien zawierać następujące elementy:
●  Dane zamawiającego

●  Dane wykonawcy

●  Zakres badania sieci ciepłowniczej

●  Zakres danych podstawowych oraz 
danych dodatkowych (jeżeli takowe 
były wykorzystywane) 

●  Informację o wykorzystanym 
bezzałogowym statku powietrznym 
(specyfikacja drona oraz kamery 
termowizyjnej, wraz z numerami 
seryjnymi)

●  Informacje o warunkach 
atmosferycznych (m.in. temperatura, 
ciśnienie, wilgotność, zachmurzenie, 
prędkość wiatru)

●  Informacja o terminie pozyskanych 
danych terenowych (data i godzina)

●  Lokalizacja potencjalnych ubytków / 
uszkodzeń sieci ciepłowniczej wraz 
z opisem i wymiarami 

●  Wizualizacja na mapie / aktualnej 
ortofotomapie

●  Komplet danych termowizyjnych 
(termogramy) w postaci cyfrowej 

– dane historyczne niezbędne jako 
referencja do następnych (cyklicznych) 
nalotów.     ■
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LEŚNICTWO  

Widok z „ptasiej perspektywy” 
wspomaga i przyspiesza procesy 
decyzyjne, dzięki czemu leśnicy 
posiadają znacznie więcej czasu 
na reakcję i podjęcie działań 
ochronnych.  

D A NIE L  J A N C Z Y K  
K IEROWNIK 
ZE SP O ŁU D S . 
GEOM AT Y KI 
I  S Y S T EMÓW 
INFOR M ACJI 
PR ZE S T R ZENNEJ 
W R EGION A LNEJ 
DY R EKCJI  L A S ÓW 
PA ŃS T WOW YCH 
W TORUNIU 

F O T.  A D O B E S T O C K
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Leśnicy wykorzystują już ponad 200 dro-
nów w  429 nadleśnictwach wchodzących 
w  skład Państwowego Gospodarstwa Le-
śnego Lasy Państwowe. Do ich obsługi wy-
szkolono ok. 400 pilotów (stan na 31 grudnia 
2022 r.).

To nie powinno zaskakiwać, jeśli weźmie 
się pod uwagę jak wiele cennych informacji 
można uzyskać w  wyniku nalotu bezzało-
gowym statkiem powietrznym. Wykonanie 
zdjęć ortogonalnych, czyli takich, w  któ-
rych kamera ustawiona jest pionowo w dół, 
po odpowiedniej obróbce, pozwala uzyskać 
wysokorozdzielczą ortofotomapę. 

Tego typu materiały cieszą się coraz 
większym uznaniem, szczególnie w  nadle-
śnictwach, które borykają się z obserwowa-
nymi skutkami zmian klimatycznych w po-
staci niszczycielskich nawałnic, dotkliwych 
susz czy gradacji szkodników owadzich. 
W  takich sytuacjach widok z  innej, ptasiej 
perspektywy, pozwala w  szybki sposób 
określić zasięg uszkodzeń, co wspomaga 
i przyspiesza procesy decyzyjne, dzięki cze-
mu leśnicy posiadają znacznie więcej czasu 
na reakcje i  podjęcie działań ochronnych. 
W  poprzednich latach do uzyskania wyso-
korozdzielczych map terenu zwanych orto-
fotomapami lub ortomozaikami konieczne 
było wynajęcie firmy świadczącej usługi 
z zakresu fotogrametrii i teledetekcji. I choć 
koszty wykonania jednego hektara nalotu 
wyraźnie spadły na przestrzeni lat, to ich 
największą wadą był fakt, że takie zlecenia 
musiały dotyczyć dość sporych obszarów. 
Zaangażowanie samolotów załogowych 
było możliwie jedynie w  makroskali. Nato-
miast drony są doskonałą, mikroskalową 
alternatywą. Pozwalają mapować teren już 
od kilku hektarów. 

Dron dronowi nierówny 
Zakup drona jest teoretycznie prostym 
zadaniem, gdy posiada się stosowne fun-
dusze. Lecz co wybrać? Płatowiec czy wie-
lowirnikowiec? Bez wątpienia na potrzeby 
leśników bardziej przydatne jest popular-
ne „śmigło”. Pozwala ono bowiem poprzez 
możliwość pionowego zawisu znacznie 
rozszerzyć spektrum zastosowań. Płatowce 
z kolei bardziej nadają się do pozyskiwania 
danych w  systemie ciągłym. Dają one moż-
liwość mapowania większych połaci terenu 

oraz lotów patrolowych na większym ob-
szarze. 

Wybierając wirnikowiec należy zastano-
wić się nad jego klasą. Najbardziej optymal-
nym rozwiązaniem dla leśników była bez 
wątpienia seria Phantom 4, której stosunek 
jakości do ceny idealnie wpasowywał się 
w  potrzeby Lasów Państwowych. Wycofa-
nie go z  oferty sprzedażowej początkowo 
budziło lekkie obawy, lecz jego następca 
w postaci DJI Mavic 3E i 3T pokazuje, że nie 
ma tego złego co na dobre by nie wyszło. 

Jednak są sytuacje, które wymagają 
cięższego i  mocniejszego sprzętu. Tak jest 
chociażby w  nadleśnictwach dotkniętych 
największą w historii polskich lasów klęską 
żywiołową z  2017 roku. W  tamtym czasie 
w  ciągu zaledwie 40 minut wiatr przewró-
cił drzewa na powierzchni niespełna 80 
tys. hektarów. Odnowienie tak ogromnych 
połaci zajęło leśnikom 5 lat. Obecnie ogrom 
upraw, zaś w  niedalekiej przyszłości młod-
ników czyli młodego lasu, będzie wymagał 
kontroli pod względem ich udatności. Po-
zbawione drzew, ogromne połacie warun-
kują specyficzny, wietrzny mikroklimat, 
z  którym drony takie jak Mavic 3 często 
mają problemy. Dlatego też nadleśnictwa 
Borów Tucholskich w  latach 2018-2022 zo-
stały wyposażone w DJI Matrice 210 V2, któ-
re obecnie zastąpiła seria Matrice 300. 

Drony te charakteryzując się znacznie 
większą odpornością na wiatr, doskonale 
radząc sobie w  panujących na terenach po-
klęskowych warunkach. Oznacza to, że ide-
alnym rozwiązaniem byłoby doposażanie 
nadleśnictw w  wirnikowce średniej klasy. 
Pomogłyby w  optymalizacji codziennej 
pracy leśnika. W jednostkach nadrzędnych 
takich jak dyrekcje regionalne, których 
zadaniem jest koordynacja działań, warto 
przemyśleć zakup dronów wyższej klasy 
wraz z  odpowiednimi sensorami wielo-
spektralnymi czy termowizyjnymi. 

Drony nad lasami 
Lasy Państwowe, które stanowią obecnie 
niemalże jedną trzecią powierzchni Polski, 
będąc ponadto największą powierzchnio-
wo firmą w  Europie, wykazują ogromny 
wachlarz zastosowań dla bezzałogowców. 
Oto niektóre z nich: 

DRONY SĄ DOSKONAŁĄ, 
MIKROSKALOWĄ 
ALTERNATYWĄ. 
POZWALAJĄ MAPOWAĆ 
TEREN JUŻ OD KILKU 
HEKTARÓW
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URZĄDZANIE  
LASU 
 
 
 

Urządzanie lasu zajmuję się organizacją 
prac związanych z  przebiegiem produk-
cji surowca drzewnego w  gospodarstwie 
leśnym jak również określaniem takich 
form jego pozyskania, które zapewni jed-
nocześnie wzrost produktywności i  uży-
teczności społecznej. Urządzenie lasu za-
zwyczaj kojarzy się z  Planem Urządzenia 
Lasu, który sporządza się dla danego nad-
leśnictwa na okres dziesięcioletni. 

Tworzeniu planu towarzyszą bardzo 
dokładne pomiary terenowe. Drony po-
zwalają precyzyjnie wyznaczyć przebieg 
granic między poszczególnymi elemen-
tami leśnej „administracji” (wydzielenia, 
gniazda, luki, kępy), a nawet przy wpraw-
nym oku i odpowiednim kluczu fotointer-

pretacyjnym określić skład gatunkowy 
lasu. Ponadto z ich pomocą można pokusić 
się o  określanie takich parametrów lasu 
jak chociażby zagęszczenie. 

Po sporządzeniu Planu Urządzenia 
Lasu, którego elementem są dane cyfrowe 
zasilające tzw. Leśną Mapę Numerycz-
ną, należy ją rokrocznie aktualizować. 
Proces ten nazywany jest aktualizacją 
Leśnej Mapy Numerycznej. I  tu również 
z  pomocą przychodzą wysokorozdzielcze 
ortofotomapy terenów leśnych, na któ-
rych podstawie dokonuje się pomiarów. 
Jest to metoda zdecydowanie szybsza niż 
tradycyjne pomiary wykonywane przez 
pracowników terenowych przy użyciu 
odbiorników GNSS. 

POMIARY TERENÓW 
POKLĘSKOWYCH 

WYKONANE 
NA PODSTAWIE 

WYSOKOROZDZIELCZYCH 
ORTOFOTOMAP. 

NADLEŚNICTWO  
GOŁĄBKI

1
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HODOWLA  
LASU 
 
 
 

Ta dziedzina leśnictwa zajmuję prawidło-
wym, opartym na podstawach przyrod-
niczych i  ekologicznych metodach odna-
wiania, pielęgnowania oraz zalesiania 
powierzchni nieleśnych. Każdego roku 
leśnicy pozyskują drewno, zaś w jego miej-
sce sadzą nowy las. 

Ważnym elementem pracy leśników jest 
systematyczna kontrola młodego pokole-
nia lasu. Udatność upraw oraz młodników, 
czyli innymi słowy młodego lasu, dotych-
czas była kontrolowana poprzez lustrację 
terenową. Obejście często kilkudziesięciu 
hektarów w gęstwinie drzew jest zadaniem 
dosyć trudnym nawet dla wytrawnych 
i  doświadczonych leśniczych i  podleśni-
czych. I  tutaj z  pomocą przychodzą bezza-
łogowce. 

Manualne podniesienie drona i  spraw-
dzenie w  szybki sposób pokrycia po-
wierzchni przez sadzonki jest zadaniem 
prostym, jednocześnie pozwalającym za-
oszczędzić mnóstwo czasu, który wykorzy-
stany będzie do szybszego podjęcia działań 
mających na celu dosadzenie. Oczywiście 
i w tym przypadku istnieje możliwość wy-
konania ortofotomap w  celu wykonania 
bardziej szczegółowej analizy. 

Innym przykładem zastosowania dro-
nów na potrzeby hodowli lasu jest szeroko 

pojęte rozliczanie prac leśnych. Dla więk-
szości ludzi to leśnik wycina i  sadzi las. 
W  rzeczywistości Lasy Państwowe prace 
tego typu zlecają Zakładom Usług Leśnych, 
które wyłaniane są w  przetargach. Po wy-
konaniu pracy należy ją rozliczyć dzięki 
bezzałogowcom (Rys.3 oraz 4). 

Zanim jednak sadzonki trafią ze szkółek 
leśnych do lasu, muszą one zostać wysiane. 
Nasiona z  jakich powstaje nowy las po-
chodzą ze starannie wyselekcjonowanych 
drzew, tzw. wyłączonych drzewostanów 
nasiennych. Z  najbardziej dorodnych i  ce-
chujących się dobrymi genami egzempla-
rzy leśnicy pozyskują bazę nasienną, która 
następnie przewożona jest do wyłuszczar-
ni nasion. 

Drzewa nie obradzają co roku, zaś dyna-
mika ich „płodności” jest różna. W  związ-
ku z  tym leśnicy zmuszeni są te procesy 
stale kontrolować. Drony zastępują wcho-
dzenie w  korony drzew, co jest zadaniem 
czasochłonnym i  niebezpiecznym. Maszy-
ny zawisają przy koronie, by leśnik ocenił 
dynamikę obradzania konkretnego drze-
wa. W  podobny sposób można określać, 
czy dane drzewo nie zamiera od wierzchoł-
ka i podjąć stosowne kroki zapobiegawcze 
w  postaci jego natychmiastowego usunię-
cia (Rys.5). 

PO LEWEJ WIDOK 
Z POZIOMU GRUNTU, 
PO PRAWEJ WIDOCZNE 
WYPADY W ŚRODKU 
UPRAWY NIEWIDOCZNE 
NA ZDJĘCIU  
PO STRONIE LEWEJ.  
NADLEŚNICTWO 
ŻOŁĘDOWO 

2
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ROZLICZENIE PLACÓWEK 
CZYLI POWIERZCHNI 

O WYMIARACH 2X2M, 
W KTÓRYCH LEŚNICY 

SADZĄ 14 SZTUK DĘBA. 
NADLEŚNICTWO RYTEL

OKREŚLENIE 
POWIERZCHNI ORKI DO 
WYPŁATY ZAKŁADOWI 

USŁUG LEŚNYCH. 
NADLEŚNICTWO SOLEC 

KUJAWSKI

2
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ŚWIERK ZAMIERAJĄCY 
PRZY SIEDZIBIE 
REGIONALNEJ DYREKCJI 
LASÓW PAŃSTWOWYCH 
W TORUNIU

Leśnicy testują również prowadzenie 
punktowych oprysków oraz wykonywa-
nia siewów przy wykorzystaniu bezzało-
gowców. Metody te z powodzeniem spraw-
dzają się w  rolnictwie. Drony takie jak 
np. Agras T30 mogą zabrać ze sobą blisko  
70 kg cieczy służącej do oprysku przeciw 
owadom. Takie rozwiązanie pozwoli na 
punktową ochronę drzew przed występo-
waniem gradacji szkodników. 

Z kolei siew przy pomocy drona wydaje 
się być idealnym rozwiązaniem w  miej-

scach. gdzie nie prowadzi się typowego sa-
dzenia po wcześniejszym przygotowaniu 
gleby. Wyposażenie go w  automatycznie 
dozujący nasiona siewnik pozwoli przy 
autonomicznym, jednostajnym locie, jaki 
umożliwiają aplikacje do obsługi BSP, ob-
siać precyzyjnie pożądaną powierzchnie 
lasu. Waga „ładunku” nie ograniczy wy-
dajności drona gdyż np. 1000 sztuk nasion 
najpospolitszego gatunku lasotwórczego 
w Polsce, sosny zwyczajnej waży zaledwie 
6,1 grama. 

2
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ŁOWIECTWO 
 
 
 

Zwierzyna leśna często emigruje z  lasu na 
pola uprawne w poszukiwaniu lepszej bazy 
żerowej lub schronienia w wysokich łanach 
zbóż lub kukurydzy. Warunkuje to powsta-
wanie tzw. szkód łowieckich, których skut-
kiem jest obniżenie plonów. W  takiej sytu-
acji rolnicy składają stosowne dokumenty 
dotyczące odszkodowań do lokalnych kół 
łowieckich lub nadleśnictw. 

Wypłata odszkodowania poprzedzo-
na jest lustracją terenową i  określeniem 
przez specjalistów rzeczywistego rozmia-
ru wyrządzonych przez zwierzynę szkód. 
W  zdecydowanej większości przypadków 
jest to zadanie bardzo skomplikowane, gdyż 
wykonywanie pomiarów w  chociażby doj-
rzałej kukurydzy jest wręcz niewykonalne. 
Inaczej sprawy się mają gdy do dyspozycji 
mamy bezzałogowy statek powietrzny. Wy-
korzystanie go do stworzenia ortofotoma-
py, a następnie szybki i precyzyjny pomiar 
w  stosownym oprogramowaniu pozwala 

precyzyjnie wyznaczyć miejsca uszkodzo-
ne oraz obliczyć ich powierzchnię (Ryc.6).

Innym zastosowaniem dronów w łowiec-
twie jest określanie pogłowia zwierzyny. 
Do tego celu wykorzystywane są urządze-
nia zaopatrzone w  sensory  termowizyjne 
(Ryc.7). Warto zaznaczyć jednak, że wie-
lowirnikowce w  terenach leśnych charak-
teryzują się relatywnie niskim zasięgiem 
sięgającym około 2 km. Ponadto określe-
nie gatunku zaobserwowanej zwierzyny 
przy obecnie dostępnych sensorach moż-
liwie jest wyłącznie przy wykonywaniu 
lotów na wysokości nie większej niż około  
80 metrów nad poziomem gruntu. W związ-
ku z  tym, obecnie do wykonywania wiel-
koobszarowych inwentaryzacji zwierzyny 
bardziej zasadne jest wykorzystywanie 
tradycyjnych metod takich jak pędzenia 
próbne, fotopułapki lub ewentualne wyko-
rzystanie samolotów załogowych.

POMIAR POWIERZCHNI 
SZKÓD ŁOWIECKICH 

NA PODSTAWIE 
ORTOFOTOMAPY. 
NADLEŚNICTWO  

RUNOWO

WYKORZYSTANIE 
BSP Z KAMERĄ 

TERMOWIZYJNĄ DO 
INWENTARYZACJI 

ZWIERZYNY. 
NADLEŚNICTWO 

RUNOWO

3
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OCHRONA LASU  
I PRZYRODY 
 
 

Zamierające w skutek gradacji szkodników 
korony drzew, nie pozwalają pracownikom 
terenowym dostrzec na tle nieba żadnych 
objawów choroby. Inaczej jest w przypadku 
spojrzenia z  „góry”. Przykładowo kornik 
ostrozębny atakuje sosny rosnące na ży-
znych siedliskach w bujnym towarzystwie, 
dębów, buków, grabów. etc. etc. Jej liścia-
ści przyjaciele często zasłaniają jej koronę 
przez co leśniczy nie jest w stanie dostrzec 
problemów z jakimi boryka się sosna. 

Rozwiązaniem jest wykonanie nalotów 
dronem, sporządzenie wysokorozdziel-
czych map oraz szybka i precyzyjna inwen-
taryzacja uszkodzonych drzew (Rys. 8 i 9). 
Następie punkty z  ich lokalizacją trafiają 
na urządzenia mobilne pracowników tere-
nowych tak, aby mogli oni w szybki sposób 
dotrzeć do drzewa i  usunąć je z  lasu, co 
w przypadku korników jest sprawdzonym 
sposobem powstrzymania gradacji. [uwa-
ga redakcji: innym sposobem jest zostawie-
nie lasu samopas i pozwolenie na odrodzenie 
się drzewostanu bez ingerencji człowieka].  

Kolejnym bardzo istotnym elementem 
ochrony lasu i  przyrody jest ochrona 
przeciwpożarowa terenów leśnych. W  se-
zonie pożarowym (marzec-październik) 
nieustannie są one monitorowane przez 
tzw. dostrzegalnie pożarowe, wyposażone 
w  kamery wieże i  maszty obserwacyjne, 
których średnio na terenie nadleśnictwa 
są dwie. Każda z  kamer wyposażona jest 
w  kolimator lub kątomierz tak, aby na-
miar z  dwóch punktów obserwacyjnych 
pozwalał precyzyjnie zlokalizować pożar. 
Następnie wzywane na miejsce są zastępy 
Państwowych i  Ochotniczych Straży Po-
żarnych nawigowane po lesie przez pra-
cowników nadleśnictw. Gdy akcja gaśni-
cza nabiera tempa, leśnicy obecnie mogą 
wspierać ją przy wykorzystaniu dronów 
do lotów patrolowych oraz kontroli wystę-
powania nowych zarzewi ognia przy uży-
ciu kamer termowizyjnych. W  ten sposób 
można zoptymalizować proces gaszenia 
ognia.

MAPA ROZMIESZCZENIA 
USZKODZONYCH 
GATUNKÓW DRZEW 
OPRACOWANA NA 
PODSTAWIE MAPOWANIA 
TERENU BSP. 
NADLEŚNICTWO  
GOŁĄBKI

4
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INFRASTRUKTURA  
LEŚNA 
 
 

Lasy Państwowe to ogromna firma za-
trudniająca około 25 tys. pracowników 
w całym kraju. W związku z tym, posiada 
ona nie tylko nadzór nad lasami lecz rów-
nież nad szeregiem obiektów takich jak 
budynki czy wspomniane wcześniej do-
strzegalnie pożarowe. Wiele z  tych obiek-
tów wymaga wraz z upływem czasu badań 
technicznych, zwłaszcza przed każdym 
sezonem pożarowym. Tu też niezastąpione 
są drony. (rys. 11). Dzięki temu możliwe jest 
szybkie i  bezpieczne wykrycie potencjal-
nych uszkodzeń mechanicznych lub uste-
rek technicznych.

Lasy Państwowe rozpoczęły projekt 
transformacji energetycznej Las Energii, 
w  ramach którego na wielu budynkach 

montowane są systemy paneli fotowolta-
icznych. Takie inwestycje również wyma-
gają późniejszej kontroli stanu technicz-
nego. Ze względu na to, że panele głównie 
montowane są na dachach budynków nad-
leśnictw, leśniczówek etc. etc. aż prosi się 
o wykorzystanie do ich inspekcji sensorów 
termowizyjnych podwieszonych pod bez-
załogowce (rys. 12). Tutaj również w  grę 
wchodzi szybkość uzyskania informacji 
oraz zachowanie bezpieczeństwa.

Podobne zastosowanie wykorzystywane 
jest  chociażby przy analizie utraty ciepła 
w  budynkach. Przykład  nieszczelności 
okien w jednym z budynków nadleśnictwa 
Solec Kujawski ukazano na rys. nr 13. 

INSPEKCJA 
DOSTRZEGALNI 

POŻAROWEJ 
PRZY UŻYCIU BSP. 

NADLEŚNICTWO 
GNIEWKOWO

 KONTROLA 
SZCZELNOŚCI OKIEN 

W BUDYNKACH 
NADLEŚNICTWA  

W SOLCU KUJAWSKIM

5
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WYKRYWANIE  
SZKODNICTWA LEŚNEGO 
 
 

Sporą grupę wśród pracowników Lasów 
Państwowych stanowią strażnicy leśni. 
Odpowiadają oni za egzekwowanie prze-
strzegania zasad korzystania z  lasu oraz 
za udaremnianie prób kradzieży surow-
ca drzewnego. Czasy obecne naznaczone 
kryzysem energetycznym sprawiają, że 
w  ostatnim czasie ludzie częściej dokonują 
kradzieży drewna. Strażnik leśny wypo-
sażony w  bezzałogowy statek powietrzny 
może kontrolować las na większym areale, 

często przyłapując złodziei na gorącym 
uczynku (Ryc.14).

Wydawać by się mogło, że gdy drewno 
wyjedzie już niepostrzeżenie z  lasu to zło-
dziejowi się upiekło. Nic bardziej mylnego. 
Brak stosu drewna na pewno nie umknie 
uwadze leśniczego, który zgłosi to Straży 
Leśnej. Ta z  kolei może w  prosty sposób 
sprawdzić podejrzane osoby, które ukry-
wając drewno na swojej posesji czują się 
bezkarnie 

ZDJĘCIA POSESJI OSÓB, 
KTÓRE DOKONAŁY 
KRADZIEŻY DREWNA. 
NADLEŚNICTWO  
SOLEC KUJAWSKI

PO LEWEJ ZDJĘCIE 
PODEJRZANEGO OBIEKTU, 
PO PRAWEJ ZAWARTOŚĆ 
JEGO PLANDEKI. 
NADLEŚNICTWO  
GOLUB-DOBRZYŃ

6
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PROMOCJA  
I EDUKACJA 
 
 

Drony zdecydowanej większości ludzi ko-
jarzą się z możliwością wykonywania zdjęć 
i  filmów. Przy ich pomocy można ukazać 
inny wymiar danego obiektu, miejsca etc. 
Podobnie jest z  lasami, które jako swoiste 
piękno naturalne można ukazać z  innej 

perspektywy. W związku z tym leśnicy nie 
omieszkują wykorzystywać bezzałogow-
ców do promocji terenów leśnych a  wzbo-
gacanie wielu broszur, ulotek, albumów czy 
tablic informacyjnych o  ujęcia lotnicze ma 
niebagatelną wartość edukacyjną

RÓŻNE UJĘCIA 
PROMOCYJNE 

WYKONYWANE PRZEZ 
PRACOWNIKÓW 

NADLEŚNICTW LASÓW 
PAŃSTWOWYCH

7
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SPRAWNIE DZIAŁAJĄCY  
SYSTEM BSP

KOMENTARZ

Zakup drona przez nadleśnictwo jest zadaniem pro-
stym – zapytanie ofertowe, przetarg, zakup z  wolnej 
ręki. Podobnie jest z  pozyskiwaniem materiałów 
takich jak zdjęcia, filmy czy nawet szeregi zdjęć słu-
żące następnie do wygenerowania wysokorozdziel-
czej ortofotomapy. Zdecydowanie bardziej złożonym 
procesem jest stworzenie odpowiedniego systemu za-
rządzania tymi danymi, standaryzacji ich przetwa-
rzania oraz co najważniejsze publikacji i dystrybucji 
wyników pracy drona wszystkim pracownikom. 

Samo przetwarzanie zdjęć do postaci ortofotomap 
wymaga często sprzętu komputerowego o  wyższych 
niż standardowe parametrach. Innym rozwiąza-
niem jest stosowanie przetwarzania zdjęć na otwar-
tych i  darmowych programach wykorzystujących 
moc obliczeniową serwera czyli tzw. przetwarzanie 
w  chmurze. Takie rozwiązanie daje chociażby dar-
mowe oprogramowanie WebODM aktualnie testo-
wane w  Lasach Państwowych. Program działać ma 
w  zamyśle w  oparciu o  moc obliczeniową  serwera 
centralnego zlokalizowanego w  Zakładzie Informa-
tyki Lasów Państwowych, dzięki czemu każdy leśnik 
w  kraju będzie posiadał prosty dostęp do narzędzi 
umożliwiających generowanie ortofotomap terenów 
leśnych. 

Po przetworzeniu zdjęć należy je następnie udostęp-
nić. Tutaj z  pomocą przychodzi popularna usługa 
WebMapServis (WMS) za pomocą której dane z  ser-
wera centralnego dystrybuowane są do modułu ma-
powego SILP (System Informatyczny Lasów Państwo-
wych) tak aby każdy pracownik danej jednostki miał 
dostęp do opracowanych ortofotomap. 

Ważnym aspektem jest również koordynacja całego 
systemu z  poziomu centralnego czyli Regionalnych 
Dyrekcji Lasów Państwowych, których w  kraju jest 
siedemnaście. Na ten moment kilka dyrekcji regio-
nalnych koordynuje to w pełni natomiast pozostałe 
systematycznie wdrażają systemy BSP w  oparciu 
o doświadczenia głównie dyrekcji toruńskiej i szcze-
cińskiej. Nadzór centralny pozwala odciążyć nad-
leśnictwa od procesów decyzyjnych dotyczących 
tego jaki sprzęt, moduły, sensory oraz oprogramo-
wanie zakupić. Koordynatorzy regionalni ponadto 
w  szybki sposób doradzą w  wielu pomijanych na 
pierwszy rzut oka a  niezwykle istotnych kwestiach 
jak np. ubezpieczenie OC i AC, serwisowanie sprzętu, 
tworzenie repozytoriów danych czy ciągłej analizy 
zmieniających się przecież co jakiś czas zapisów 
ustawy Prawo Lotnicze.

D A N I E L  J A N C Z Y K  
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INFRASTRUKTURA  
I TRANSPORT
Oto kolejny rynek wertykalny, na którym drony 
zaczynają wygrywać ze starymi nawykami 
i schematami myślenia. To w końcu szybszy, 
bezpieczniejszy i tańszy sposób na nadzór nad 
węzłami komunikacyjnymi, drogami, mostami  
czy wałami przeciwpowodziowymi.

S Ł AW O MIR  KO S IE L IŃ S K I

F O T.  S .  KO S IE L IŃ S K I
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Port lotniczy Rzeszów – Jasionka należy od 
czasu wybuchu wojny w  Ukrainie do naj-
bardziej newralgicznych miejsc na Ziemi. 
Tutaj lądują samoloty transportowe z  bro-
nią dla ukraińskiej armii i  stąd podróżuje 
prezydent Wołodymyr Zełenski. Bezpie-
czeństwa lotniska strzegą dwie baterie ame-
rykańskiego systemu obrony powietrznej 
i przeciwrakietowej Patriot. 

Właśnie w  tej chwili szykuje się tam do 
lądowania kanadyjski Boeing C-17 Globe-
master, który wiezie najprawdopodobniej 
jeden z czterech obiecanych Ukrainie przez 
tamtejszy rząd czołgów Leopard 2. Załóżmy, 
że ładunek (czołg + amunicja + inne uzbro-
jenie) waży 77 ton. To przekłada się na ok. 
220 ton ciężaru do lądowania. Lepiej nawet 
sobie nie wyobrażać, co by było, gdyby taki 
kolos napotkał na pasie startowym jakieś 
przedmioty. Pas i w ogóle pole manewrowe 
portu – drogi kołowania, miejsce postoju 
muszą być zatem stale kontrolowane pod 
kątem wykrywania zanieczyszczeń. Jak to 
robić? 

Swój pomysł ma na to startup Unmanned 
Vehicle Innovations sp. z  o.o. we współpra-
cy z  partnerem strategicznym – portem 
lotniczym Rzeszów-Jasionka. Firma pro-
wadzi projekt finansowany ze środków 
unijnych Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia (POPW), który ma za zadanie 
wprowadzenie na rynek innowacyjnego 
automatycznego systemu inspekcji pola ma-
newrowego portu lotniczego. Dron ma być 
platformą dla zaawansowanej technologii 
laserowej, aby szybko i  dokładnie spraw-
dzić powierzchnię pasa startowego na obec-
ność przedmiotów na nim leżących. 

Docelowo ten system bezzałogowy ma 
zostać rozszerzony o  wyznaczanie stopnia 
zagumienia (czyli badanie śladów po opo-
nach), określanie oblodzenia pasa starto-
wego, przegląd oświetlenia nawigacyjnego 
drogi startowej, inspekcję PAPI (precyzyj-
nych wskaźników ścieżki schodzenia usta-
lanych przez PAŻP, znajdujących się w  in-
strukcji operacyjnej lotniska), odstraszanie 
ptactwa oraz przeciwdziałanie BSP. 

Jest to niewątpliwie chichot historii, że 
z jednej strony władze lotniska uznają dro-
ny za efektywny i tani sposób na zwiększe-
nie bezpieczeństwa portu lotniczego, zaś 
z drugiej strony nie szczędzą sił i środków, 
by z  nimi walczyć. Zakłada się, że latające 
roboty sprzęgnięte w  cały system kontroli 
ruchu lotniskowego nie wymkną się spod 
kontroli. Nie jest jednak jasne, czy zamiana 
rzeszowskiego lotniska w twierdzę, pozwo-
li tam na szybkie wdrożenie systemu, lecz 
kierunek został wskazany. 

Kolej na drony 
Ku pamięci, spółki z holdingu PKP S.A. jak 
PKP Cargo S.A. (towarowy przewoźnik ko-
lejowy) czy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
(nadzór i  rozwój szlaków kolejowych) sto-
sowały drony już od 2015 r. W  przypadku 

PKP Cargo wykorzystywano je przez kilka 
lat do ochrony pociągów przed kradzieżami 
węgla i  innych dóbr. Efekty przerosły naj-
śmielsze oczekiwania przewoźnika, ilość 
kradzieży spadła o  kilkadziesiąt procent. 
Sama obecność drona nad pociągiem znie-
chęcała przestępców do kradzieży (np. wy-
sypywania węgla z  wagonów). Urządzenie 
działało też prewencyjnie, odstraszając oso-
by przebywające nielegalnie na terenach 
kolejowych w  pobliżu pociągów. Z  czasem 
złodzieje nauczyli się nie patrzeć w górę i le-
piej się maskować, lecz na niewiele się zdało. 
Straż Ochrony Kolei miała ich na widelcu. 
Niestety, obecnie nie słychać o  dronach 
w PKP Cargo ani widać ogłoszeń o zamówie-
niach sprzętu. 

Zdecydowanie lepiej to wygląda w  PKP 
PLK S.A. Drony na stałe się wpisały zadania 
spółki, która nie tylko zamawia usługi mo-
nitoringu, lecz przede wszystkim korzysta 
z własnej floty bezzałogowców (kilkanaście 
maszyn DJI, w tym DJI Mavic PRO oraz DJI 
AIR 2). 

Wdrożenie zapoczątkowały przeprowa-
dzone w latach 2018 – 2019 postępowania na 

„Usługę monitorowania wybranych inwestycji 
kolejowych za pośrednictwem Bez – załogo-
wych Statków Powietrznych (BSP)”. Za pierw-
szym razem było to łącznie 7  odcinków na 
terenie całego kraju, zaś za drugim razem 
26 np. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warsza-
wa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na od-
cinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin”.

Zamówienia podzielono na kilka zadań, 
oddzielnie wycenianych jak „cykliczny 
monitoring prac budowlanych na dowolnie 
wybranych przez Zamawiającego odcinkach 
linii kolejowych na podstawie pozyskiwanych 
danych fotogrametrycznych” czy też „doraź-
ny monitoring prac budowlanych na dowol-
nie wskazanych przez Zamawiającego odcin-
kach linii kolejowych, realizowany poprzez 
pozyskiwanie danych fotogrametrycznych”.

Dwukrotnie wybrano oferty warszaw-
skiej firmy Fotoraporty, która była wówczas 
częścią grupy Quantron, spółki teleinfor-
matycznej. Tak połączyły się kompetencje 
dronowo-geodezyjne i informatyczne. 

W  2019 r. bazowa cena za pierwszy kilo-
metr monitorowanego odcinka linii kole-
jowej wyniosła 1050 zł netto, zaś za każdy 
kolejny kilometr monitorowanego odcinka 
linii kolejo – wej 950 zł netto. Doraźny mo-
nitoring prac budowlanych na dowolnie 
wskazanych przez Zamawiającego odcin-
kach linii kolejowych wyceniono na 600 
zł netto (1 km), natomiast każdy kolejny na 
520 zł.

Nieoczekiwanie monitoring z  dronów 
przyczynił się do skokowego zmniejszenia 
wypłat odszkodowań za zajęcie terenu pod 
inwestycje kolejowe i szkody rolnicze. Otóż, 
wcześniej PKP PLK nie miała tanich narzę-
dzi, które wykrywałyby zmiany w obrębie 
jej własności. Bywało zaś, że rolnik upra-
wiał nie swoją ziemię i  gdy tam wchodziła 

Amazon  
Prime Air  
MK30

MONITORING 
Z DRONÓW PRZYCZYNIŁ 
SIĘ DO SKOKOWEGO 
ZMNIEJSZENIA WYPŁAT 
ODSZKODOWAŃ ZA 
ZAJĘCIE TERENU POD 
INWESTYCJE KOLEJOWE 
I SZKODY ROLNICZE
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kolejowa budowa, spółka wypłacała nie-
należne odszkodowanie. Fotoraporty do 
każdej monitorowanej inwestycji dodały 
warstwę z  ewidencji gruntów i  budynków. 
Odtąd roszczenia są oddalane, ponieważ 
kolejowa spółka ma dowody w  postaci da-
nych fotogrametrycznych na bezumowne 
użytkowanie swojego terenu i może zacząć 
dochodzić swoich praw. 

Z  czasem kolejne odcinki powierzano 
do monitorowania firmom z  rynku jak np. 
SkySnap, ale częściej poszczególne oddzia-
ły spółki same wykonywały obloty. 

Bez cienia przesady, PKP PLK jest pio-
nierem w  skali świata w  monitoringu in-
westycji kolejowych. Za nią poszli inni jak 
Austriackie Koleje Federalne (ÖBB). 

Dojrzały one do decyzji o  wykorzy-
staniu dronów w  drugiej połowie 2022 r. 
Przesłankami były gęsta sieć kolejowa (10 
tys. kilometrów torów i  ponad 1000 stacji 
i  przystanków) oraz chęć utrzymania opi-
nii o  swojej punktualności i  bezpieczeń-
stwie. Uznano, że dotychczasowe metody 
śledzenia uszkodzeń infrastruktury i  do-
stępności tras w  tak rozległej sieci są zbyt 
kłopotliwe. 

ÖBB na swojego partnera wybrały uzna-
ny austriacki koncern teleinformatyczny 
Frequentis AG, specjalizujący się w  sys-
temach komunikacji i  informacji w  dzie-
dzinach takich jak zarządzanie ruchem 
lotniczym oraz bezpieczeństwo publiczne 
i  transport (przychody za 2021 r.: 333,5 
mln euro). Systematyczne loty dronami 

w  trybie autonomicznym i  poza zasięgiem 
wzroku pozwolą zawczasu wykrywać 
uszkodzenia infrastruktury, informować 
o  zagrożeniach naturalnych oraz moni-
torować dostępność tras. To rozwiązanie 
umożliwi szybsze, wydajniejsze i  częstsze 
kontrole utrzymania torów kolejowych.

Mosty dla Pana Starosty
Zakup dronów przez Mazowieckie Biura 
Geodezji i  Urządzeń Rolnych w  Ostrołęce, 
jednostkę budżetową Samorządu Mazo-
wieckiego, okazał się strzałem w dziesiątkę. 
Wielowirnikowiec i  płatowiec od razu we-
szły do akcji. Głównym zadaniem Biura jest 
wykonywanie prac scaleniowo-wymien-
nych np. związanych z  inwestycjami wiel-
koobszarowymi. Naloty fotogrametryczne 
z  drona znakomicie ułatwiają przygotowa-
nie ortofotomapy i  ustalenie aktualnej sy-
tuacji w terenie. 

Maszyny sprawdziły się również w  in-
nym zadaniu tj. w ocenie stanu techniczne-
go budowli wodnych i  urządzeń melioracji 
wodnych. Ale największą zmianę wprowa-
dziły do procesu monitorowania wojewódz-
kich dróg publiczne, w tym mostów, kładek 
i oznakowania poziomego. Właściciel drogi 
publicznej musi dbać o  jej stan techniczny. 
Dron ułatwił ocenę stanu technicznego np. 
mostów bez konieczności wstrzymywania 
ruchu drogowego. Dotąd trzeba było po-
stawić rusztowanie lub wezwać specjali-
styczny wóz z  platformą. Teraz specjalista 

PAS STARTOWY 
LOTNISKA KATOWICE 

- MUCHOWIEC 
AEROKLUBU 

ŚLĄSKIEGO, MIEJSCA 
ORGANIZACJI 

KONKURSU DRONIADA.
FOT. S. KOSIELIŃSKI 
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WAŁY  
PRZECIWPOWODZIO-
WE WZDŁUŻ PO-
TOKU DĄBRÓWKA 
POLSKA, PRAWEGO 
DOPŁYWU DUNAJCA 
W NOWYM SĄCZU
FOT. S. KOSIELIŃSKI

wykrywa usterki z drona. Identyfikacja ko-
rozji następuje na samym początku. 

Tego typu usługi upowszechniły się 
w  Jednostkach Samorządu Terytorialne-
go i  podległych im firmach. Na poziomie 
gminnym i  powiatowym opłaca się wynaj-
mować zewnętrznych fachowców, ale już 
na poziomie wojewódzkim i krajowym (np. 
GDDKiA) coraz częściej obloty realizują 
sami pracownicy (patrz  Inwentaryzacja 
dróg gminnych i powiatowych – zalety). 

Nadzór techniczny 
Pewnego rodzaju fenomenem jest, że ilość 
doświadczeń, testów, opisów dobrych 
praktyk winna już wystarczyć, aby ge-
storzy infrastruktury i  spółek transpor-
towych decydowali się szeroko wykorzy-
stywać drony. Dla wielu osób wciąż to 
nowinka i  zbytek, chociaż sami doświad-
czają np. kontroli Urzędu Dozoru Tech-
nicznego (UDT) realizowanych za pomocą 
dronów. 

Pierwsze obloty UDT zrealizowało jesz-
cze w  2016 r.! Z  czasem jego inspektorzy 
nabrali takiej wprawy, że wlot do zbior-
nika z  małym włazem o  wysokości ok. 20 
metrów i  objętości ok. 230 m, nie stanowi 
żadnego problemu. Nie trzeba wzywać 
alpinisty ani chodzić po rusztowaniach. 
Wystarczy dron umieszczony w  klatce, 
aby zapobiec uszkodzeniom. Należy dodać, 
że w  odróżnieniu od typowych dronów, 
pozwalających zbliżyć się do obiektu na 

odległość dwóch metrów, kamera tego spe-
cjalnego drona „w klatce” może oglądać po-
wierzchnię z odległości 20 – 30 cm. 

Przykładem jak można wykorzystać 
drony nawet w  obszarach niekojarzonych 
z tą technologią jest działalność Bureau Ve-
ritas (BV) – francuskiego towarzystwa kla-
syfikacyjnego z siedzibą centrali w Paryżu. 

BV wypracowało własny system klasy-
fikacji statków polegający na określeniu 
rodzaju żeglugi, do jakiej statek się nadaje, 
oraz stopnia zaufania do statku. Stopień 
ten był zależny od rodzaju konstrukcji, ja-
kości materiałów, wieku jednostki, liczby 
i  rodzajów doświadczonych wypadków 
oraz stanu technicznego. Od stu lat pro-
wadzi też nadzór także nad samolotami, 
a  obecnie również samochodami, reak-
torami jądrowymi, urządzeniami prze-
mysłowymi. Zatrudnia ponad 20,5 tys. 
pracowników, posiada ok. 600 placówek 
(w tym laboratoriów) na całym świecie. Ma 
oddział w Polsce.

W  rejestrze statków BV znajduje się 
ponad 11,5 tys. statków. Każdy wymaga 
oceny stanu technicznego – inaczej nikt 
go nie ubezpieczy. Wykorzystując dro-
ny, firma ocenia stan powłoki i  wykrywa 
uszkodzenia. Następnie wydaje zalecenia 
armatorom. Dla BV istotnym czynnikiem 
upowszechnienia tej innowacji okazało 
się znaczące obniżenie kosztów inspekcji, 
w tym czas skrócił się o 30%.           ■
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DRONY NA LOTNISKU 

Zadania inspekcyjne są wymagane przepisami budowalnymi (np.art.62 ust.1 lit. a Prawa budowlanego), 
środowiskowymi, wymaganiami bezpieczeństwa, przepisami o nadzorze technicznym. Mogą być 
wspierane z użyciem odpowiednio wyposażonych dronów zastępując lub wspomagając, kiedy to jest 
uzasadnione stosowanie droższych lub bardziej uciążliwych rozwiązań, jak drabiny, rusztowania,  
dźwigi lub śmigłowce.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

●  Inspekcja lub badanie stanu obiektów 
budowlanych, konstrukcji, instalacji, 
przemysłowych

●  Dokumentowanie postępu prac budowlanych

●  Badanie dokładności wykonanych prac 
instalacyjnych, budowlanych

●  Badania i monitorowanie obiektów liniowych, 
linie kolejowe, drogi, rurociągi

●  Przegląd stanu mostów, wiaduktów, przejść 
podziemnych, wież, masztów

●  Kontrola precyzyjna stanu zabytków, kościołów, 
ruin, stanowisk archeologicznych, wykopalisk

●  Kontrola i badanie stanu obiektów ziemnych, 
nawierzchni, nasypów, zapór, zbiorników, ścian 
oporowych

INSPEKCJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Coraz częściej porty lotnicze sięgają po bezzałogowce, aby zwiększyć bezpieczeństwo operacji lotniczych. 
Oto obszary, w których stosuje się drony: 

●  monitorowanie i rejestrowanie ruchu zwierząt 
w obrębie lotniska (ptaki i dzika zwierzyna);

●  monitorowanie pola manewrowego;

●  prowadzenia inspekcji pod kątem 
zanieczyszczeń nawierzchni drogi startowej 
obcymi przedmiotami (FOD);

●  monitorowanie operacji lotniczych przy 
wprowadzeniu procedury LVP;

●  monitorowanie sprawności i stanu technicznego 
oświetlenia lotniczego;

●  monitorowanie wyposażenia lotniskowego, 
stanu technicznego sprzętu lub ele – mentów 
infrastruktury;

●  stały nadzór oraz monitoring nad 
przestrzeganiem obowiązujących procedur 
i stanem zabezpieczeń;

●  patrolowanie terenu lotniska;

●  wykrywanie obecności ludzi lub zwierząt na 
wyznaczonej części lotniska;

●  analiza ciągłości ogrodzenia lotniska;

●  wykrywanie promieniowania radiacyjnego;

●  odstraszanie ptactwa;

●  pomiar natężenia ruchu pojazdów i analiza 
potrzeb infrastruktury parkingowej;

●  wykonywanie szczegółowych zdjęć topografii 
lotniska;

●  przeciwdziałanie aktom bezprawnej ingerencji.

ŹRÓDŁO: „KORZYŚCI I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM 

BSP NA LOTNISKU”, PIOTR UCHROŃSKI [W:] „WYKORZYSTANIE 

BEZZAŁOGOWYCH PLATFORM POWIETRZNYCH W OPERACJACH NA 

RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO”, REDAKCJA NAUKOWA 

MARIUSZ FELTYNOWSKI, JÓZEFÓW 2019
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INWENTARYZACJA DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH – ZALETY

●  Bezinwazyjność – bezzałogowy statek powietrzny 
wyposażony w kamerę RGB wykonuje przelot nad 
wskazanym odcinkiem drogowym

●  Wysoka dokładność – bezzałogowy 
statek powietrzny określa swoje położenia 
z dokładnością do kilku centymetrów (system 
pozycjonowana oparty o technologię GNSS RTK)

●  Pozyskanie materiału fotograficznego lub video 
nie wymaga wyłączenia odcinka drogowego

●  Szybkość dostępu do wyników – potencjalne 
usterki lub uszkodzenia są widoczne 
w czasie rzeczywistym na ekranie operatora 
bezzałogowego statku powietrznego

●  Możliwość komputerowej obróbki i analizy 
termogramów

●  Przedstawienie wyników analizy na aktualnych 
ortofotomapach oraz możliwości importu do 
środowiska GIS (System Informacji Przestrzennej) 
w danej Jednostce Samorządu Terytorialnego

●  Ograniczenie kosztów eksploatacji dróg poprzez 
wcześniejsze zdiagnozowanie zagrożeń

●  Umożliwia planowanie prac remontowych 
i inwentaryzacyjnych

MONITORING 
INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ
FOT. M. BARANKIEWICZ,  
DRON PARTNER 
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GÓRNICTWO  
I PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY 
Fotogrametria niskopułapowa, której podstawą są 
drony, zmienia diametralnie sposób inwentaryzacji 
i monitorowania terenów górniczych. Pomiary 
z wykorzystaniem dronów mogą być szybsze i bardziej 
dokładne. Geodeci obsługujący kopalnie stopniowo 
przestawiają się na świadczenie usług z wykorzystaniem 
bezzałogowców. Pomiary mas ziemnych stały się zaś jedną 
z podstawowych usług firm dronowych w Polsce.

S Ł AW O MIR  KO S IE L IŃ S K I  

F O T.  S .  KO S IE L IŃ S K I
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Pożytki z fotogrametrii 

Kopalnia Węgla Kamiennego Sośnica z Pol-
skiej Grupy Górniczej (Gliwice) należała do 
jednych z  pierwszych, która zdecydowała 
się na systematyczne wykorzystywanie 
dronów w  swojej działalności. Już w  2016 
r. prowadziła pomiary objętości przyko-
palnianych składowisk oraz monitorowała 
szkody górnicze. 

Dzięki wykonanym z powietrza zdjęciom 
wysokiej jakości dział mierniczy kopal-
ni był w  stanie dokładnie odzwierciedlić 
sfotografowany teren i  dokonać pomia-
rów powierzchni tak, aby zidentyfikować 
uszkodzone tereny – np. zalane lub wysu-
szone pola. Ponadto można było dokładnie 
przeanalizować powierzchnię działek pod 
względem ewentualnych szkód rolnych. 
Natomiast wysokiej jakości zdjęcia umoż-
liwiły sprawdzenie spływów w  rowach od-
wadniających tereny rolne oraz wykrycie 
deformacji terenu. Posłużył do tego trójwy-
miarowy model terenu. 

Kopalnia rozpoczęła wtedy pomiary 
objętości zwałów węgla. Pomiary wykony-
wano w  czasie rzeczywistym, co znacznie 
przyspieszało inwentaryzację i umożliwiło 
uzyskanie dokładnych informacji bez ko-
nieczności przesuwania węgla na zwałowi-
skach. Uzyskano tak znaczne oszczędności 
i poprawiono bezpieczeństwo.

Kopcie z głową 
Według statystyk za 2021 r. Wyższego Urzę-
du Górniczego (WUG), który sprawuje pie-
czę na wydobywaniem z ziemi użytecznych 
kopalin od węgla kamiennego i brunatnego 

poprzez piasek i  żwir aż do.. wód leczni-
czych (sic!), mamy 36 podziemnych zakła-
dów górniczych i  aż 7364 odkrywkowych, 
z czego 90 % stanowią piaskownie i żwirow-
nie. Ponadto WUG odnotowuje 98 otworo-
wych zakładów górniczych m.in. wydoby-
wających ropę naftową i  gaz ziemny, sól, 
siarkę czy też wody lecznicze, wody ter-
malne i  solanki oraz kilkaset pozostałych, 
w  tym zakładów wykonujących drążenie 
tuneli z  zastosowaniem techniki górniczej. 
Łącznie w sektorze pracuje ok. 167 tys. osób. 

Istotna jest dysproporcja między zatrud-
nieniem w kopalniach głębinowych a kopal-
niach odkrywkowych. W  tych pierwszych 
pracuje ok. 82 tys. osób, zaś w  tych dru-
gich – wraz z  kopalniami węgla brunatne-
go – ok. 26 tys. osób. Patrząc na strukturę 
kopalni odkrywkowych, można założyć, że 
w większości są to małe, rodzinne interesy 
w  postaci różnych kopalń piasków i  żwiru, 
wydobywających ponad 220 tys. ton kru-
szywa rocznie. Ich zasięg terytorialny nie 
przekracza promienia 30 km, tj. powyżej 
przestaje się opłacać wozić piasek i żwir. Po-
trzebna jest kolejna odkrywka. 

Tym bardziej jest konieczna wiedza, jaka 
jest zasobność złoża i  ile można wydobyć 
kruszcu. Zgodnie z  prawem właściciel ko-
palni ma obowiązek mierzyć, co miesiąc 
swój urobek. Oznacza to, że należy mieć 
aktualną mapę z  obszarem kopalni, aby 
wydobywać kruszywo na swoim terenie 
objętym koncesją górniczą (bywa, że obok 
siebie działają kopalnie należące do róż-
nych właścicieli) oraz regularnie korzystać 
z usług geodetów. Tu jest właśnie miejsce na 
fotogrametrię niskopułapową. 

FRAGMENT MODELU 
POKRYCIA TERENU 
ODKRYWKI O POWIERZCHNI 
150 HA 
FOT. IWING 
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Chmura punktów 

Zdjęcia wyrobisk i składowisk 
kruszywa pozyskujemy za pomocą 
bezzałogowca wyposażonego 
w kamerę co najmniej 20 Mpx z pułapu 
około 90 metrów. Osiągamy wtedy 
rozdzielczość około 2,5 cm. W celu 
dokładnej orientacji zewnętrznej zdjęć 
wykorzystujemy drona z GPS RTK oraz 
mierzymy na terenie tzw. fotopunkty 
metodą GPS-RTK.  
Na tej podstawie opracowana chmura 
punktów wraz modelem szkieletowym 
z teksturą jest wpasowana w układ 
geodezyjny i stanowi dokładną 
cyfrową reprezentację rzeczywistości 

– przedstawia metodę pomiaru Mariusz 
Naumienko, prezes Iwing sp. z  o.o. Można 
wówczas przygotować przekrój np. Hałdy, 
DTM (Digital Terrain Model – numeryczny 
model terenu), dokładnie obliczyć objętości 
i  powierzchnie oraz aktualizować mapy 
górnicze 

W  ten sam sposób można podejść do po-
miaru dowolnego usypiska mas ziemnych. 

Chmura punktów tworzy 
cyfrowy model nieregularnego 
kształtu hałdy z dokładnością 
wyznaczenia jej objętości na 
poziomie 99%

– podkreśla Mariusz Naumienko. Jednakże, 
aby uzyskać taką dokładność należy połą-
czyć dane uzyskane z  drona z  wynikami 
pomiarów bezpośrednich za pomocą od-
biornika RTK. 

Właściciela kopalni interesuje nie tylko, 
jaki ma urobek w  ciągu miesiąca, ale też 
stan techniczny pola górniczego np. stan 
dróg dojazdowych, pochylenie ścian wyro-
biska, którędy spływa woda i czy pojawiły 
się np. pęknięcia lub osuwiska ścian. 

Notabene jesienią ub. roku wzrosło 
gwałtownie zapotrzebowanie na usługi 
fotogrametrii niskopułapowej w  zakresie 
mierzenia stanu magazynowego węgla ka-
miennego ze strony spółek komunalnych. 
Samorządy i  podległe przedsiębiorstwa 
energetyki cieplnej potrzebowały na cito 
wiedzieć, czy wystarczy im opału. W  ten 
sposób radziły sobie z niedoborami na ryn-
ku węgla.        ■

FRAGMENT MODELU 
TERENU ODKRYWKI 

O POWIERZCHNI 150 HA
FOT. IWING 
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ZALETY  
POMIARU OBJĘTOŚCI  
ZA POMOCĄ  
FOTOGRAMETRII  
NISKOPUŁAPOWEJ 
CZAS POMIARU – czas potrzebny na pomiar składowiska 

o powierzchni 10 ha wynosi 20 min. Jest to jednocześnie 

maksymalny czas wstrzymania prac na danym składzie oraz 

konkretna data i godzina, na którą wyniki są aktualne.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z POWIETRZA – dron 

w trakcie swojej pracy w powietrzu gromadzi dokumentację 

fotograficzną, na podstawie której generowany jest raport. 

Dzięki takim danym wyniki prac można przeanalizować 

wizualnie i wykluczyć pomyłki związane z opisem, ilością  

hałd itp.

DOKŁADNOŚĆ POMIARU– pomiary objętości metodą 

fotogrametryczną wspierane są precyzyjnymi instrumentami 

geodezyjnymi co pozwala na zwiększenie dokładności (do 99%) 

oraz orientacje w globalnym układzie współrzędnych, dzięki 

czemu pomiary można wykonywać cyklicznie i porównywać 
wyniki z ww. precyzją.

BEZINWAZYJNOŚĆ – w celu wykonania pomiaru nie jest 
konieczne wchodzenie na hałdę. Ma to znaczenie szczególnie 
w przypadku materiałów sypkich, gdzie mogłoby zaistnieć 
zagrożenie życia lub zdrowia wykonawcy, a pomiar 
z bezpiecznego miejsca może zbyt mocno zniekształcać  
obraz pryzmy.

PRZEJRZYSTE I WIAROGODNE OPRACOWANIE – raporty 
z pomiarów pryzm 3D, poprzez ich wizualizację są bardzo 
przyjazne w kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego.

CENA – detaliczna cena za fotogrametryczne pomiary objętości 
składowiska jest o połowę tańsza niż analogiczny pomiar 
z wykorzystaniem technik klasycznych.

FOTOMAPA WYSOKOKOŚCIOWA WYROBISKA. FOT. IWING
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GEODEZJA 
Bezzałogowa (r)ewolucja pomiarowa trwa 
od kilka lat. To właśnie dzięki niej geodeci 
dostali nowe, pełnoprawne narzędzie do pracy. 
Dzięki sprzyjającym zmianom przepisów oraz 
rozwojowi technologicznemu geodezyjne 
techniki pomiarowe stają się coraz szybsze 
i dokładniejsze

MI C H A Ł  B A R A N K IE W I C Z  
DRON PA RT NER .  
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Pierwsze zdjęcie fotogrametryczne wyko-
nano w latach 1858 – 1859 roku w Paryżu. Na-
tomiast w Polsce fotogrametria pojawiła się 
w 1918 roku i pomogła w opracowaniu mapy 
topograficznej części Tatr. Jej głównym ce-
lem jest otrzymanie zdjęć i  pomiarów, któ-
re umożliwią opracowanie mapy, ale także 
uzyskanie danych o  sfotografowanym 
obiekcie. Obecnie mamy erę „fotogrametrii 
cyfrowej”, która rozpoczęła się w roku 1991. 
Pozyskane dane terenowe opracowywane 
są w  tzw. fotogrametrycznych stacjach ro-
boczych, zaś sam proces ich opracowania 
jest obecnie mocno zautomatyzowany. 

Gdzie się podziała zatem ta rewolucja 
i  na czym polega? Nie chodzi tutaj o  samą 
technikę pomiarową, lecz narzędzia. które 
wykorzystujemy do jej realizacji jak dro-
ny. Niektórzy nazywają je wręcz małymi 
gigantami. Za relatywnie niewielką cenę 
otrzymujemy bardzo dokładny sprzęt do 
codziennych prac geodezyjnych. I  to jest 
rewolucja. 

Pożytki z fotogrametrii 

Do największych zalet tej techniki pomiaro-
wej zaliczają się:
●  jednoczesna rejestracja wszystkich 

szczegółów,
●  krótki czas pracy w terenie,
●  zdjęcia mają wartość dokumentalną,
●  można dokonywać pomiarów 

nawet bez sygnalizacji punktów 
kontrolnych,

●  pomiary można powtarzać,
●  jest dostęp do elementów trudno 

dostępnych.
Fotogrametria lotnicza jest główną me-

todą wytwarzania wszelkich map, ponie-
waż umożliwia dokładny wgląd w  badany 
obszar, znacznie uprasza pomiary i  daje 
szereg nowych rozwiązań. Natomiast sam 
proces projektowania nalotu jest relatyw-
nie / stosunkowo prosty. Znając wcześniej 
zakres opracowania to można wręcz po-
wiedzieć, że najtrudniejsza część jest już za 
nami. Następnie wystarczy kilka kliknięć 
i  dron sam kolekcjonuje materiał po zada-
nej automatycznej ścieżce lotu po zadanym 
obszarze lub korytarzu. 

Niewątpliwie najpopularniejszym pro-
duktem z  jakim się spotykamy, myśląc 
o  fotogrametrycznych  technologiach po-
miarowych jest aktualna ortofotomapa/
ortofotomozaika. Można wręcz powiedzieć 
że jest to produkt podstawowy. To właśnie 
na taką aktualną ortofotomapę możemy na-
nieść naszą mapę wektorową oraz szybko 
zweryfikować. W  dalszym kroku wystar-
czy tylko domierzyć brakujące elementy 
lub poprawić błędy. Możemy też użyć aktu-

alnej ortofotomapy jako materiał który po-
zwoli nam na opracowanie mapy “od zera”. 
Ale czy ta metoda jest lepsza, szybsza od 
klasycznych pomiarów geodezyjnych? Od-
powiedź brzmi: „to zależy”. Wszystko zale-
ży od wielkości obszaru, jego zagospodaro-
wania, trudności w poruszaniu oraz innych 
czynników z  którymi można się spotkać 
pracując w terenie. Na pewno ta metoda po-
miarowa nie zastąpi obecnie stosowanych 
rozwiązań i instrumentów, natomiast może 
okazać się nieocenioną pomocą.

Kolejnym produktem który z  roku na 
rok zyskuje na popularności jest pomiar 
objętości i  bilanse mas składów magazy-
nowych. W  wielkim skrócie wygląda on 
w  sposób następujący: wykonujemy nalot 
automatyczny, poświęcamy chwilę czasu 
na przetworzenie danych na komputerze 
i  trójwymiarowy model hałdy jest gotowy. 
Proste, prawda? Co dość istotne sam proces 
pomiaru jest bardzo szybki w  porówna-
niu do pomiaru klasycznego i  nie wymaga 
wstrzymania prac na odwzorowywanym 
obszarze. W  przypadku tradycyjnego po-
miaru wstrzymanie prac jest kluczowe. Dla 
przykładu pozyskanie danych z  3 hekta-
rowego magazynu trwa około 10-15 minut 
(w  zależności od warunków atmosferycz-
nych i ustawionych parametrów nalotu). 

Pomiary objętości i  bilanse mas składów 
magazynowych możemy wykonywać jed-
norazowo lub cyklicznie kropka w  przy-
padku pomiarów cyklicznych możemy 
odnieść się do poprzednich wyników. Po-
zwala nam to nie tylko obliczyć, ile mate-
riału mamy zgromadzonego na hałdach 
magazynowych względem metryki / pozio-
mu odniesienia, ale również zwizualizować 
zmiany względem interesującego nas okre-
su pomiarowego oraz finalnie przygotować 
raport. Tego typu narzędzia możemy wyko-
rzystać również do pomiaru skarp bez ko-
nieczności chodzenia po nich. To sposób nie 
tylko szybszy ale dużo bardziej bezpieczny. 

Na dokładność opisywanych analiz 
znacznym stopniu wpływa poziom „zero”, 
zwany także metryką. Jeżeli dysponuje-
my dokładną metryką lub przynajmniej 
dwoma pomiarami, to dokładność dla śred-
niej wielkości hałdy oscyluje w  granicach 
1-3% objętości. Zwróćmy uwagę na fakt, że 
w  przy zachowaniu odpowiedniej staran-
ności prac terenowych oraz opracowania 
danych ten wynik możemy jeszcze popra-
wić. Dla porównania, dokładność uzyska-
nia w  przypadku klasycznych pomiarów 
oscyluje w granicach 6-10%. 

Nowością, w  której drony są podstawą 
jest monitorowanie postępów prac budow-
lanych w  procesie inwestycyjnym. Wszy-
scy uczestnicy proces budowanego gro-
madzą niezliczoną ilość danych w  postaci 

NAJPOPULARNIEJSZYM 
PRODUKTEM Z JAKIM SIĘ 
SPOTYKAMY, MYŚLĄC 
O FOTOGRAMETRYCZNYCH  
TECHNOLOGIACH 
POMIAROWYCH JEST 
AKTUALNA  
ORTOFOTOMAPA
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zdjęć, filmów. Dzięki tym danym możemy 
w  bardzo szybki sposób odtworzyć sytu-
ację, jaka była na miejscu budowy. Jest to 
nieocenione narzędzie pozwalające zak-
tualizować stan robót budowlanych oraz 
na bieżąco kontrolować sytuację zarówno 
z  ramienia wykonawcy jak i  nadzoru bu-
dowlanego. Prawidłowo wykonana ortofo-
tomapa, trójwymiarowy model terenu do-
starcza dużą ilość dodatkowych informacji 
których może zabraknąć podczas klasycz-
nych pomiarów geodezyjnych. Precyzyjny 
model z  dopasowanych zdjęć to coś więcej 
niż tylko geometria, długość, powierzchnia 
czy objętość. To także bardzo dokładna in-
formacja zapisana na linii czasu, do której 
w każdej chwili możemy wrócić.

To są typowe zastosowania pomiarowe 
jeżeli chodzi o  drony, natomiast najważ-
niejsze jest kreatywność. Zawsze możemy 
wykorzystać drony do stworzenia m.in. 
dokumentacji ubezpieczeniowej szkód wy-
rządzonych przez siły natury lub zwierzęta, 
pozyskaniu dokumentacji fotograficznej 
lub filmowej na potrzeby rozliczenia się za-
mawiającym.

Białko kontra krzem
Oprócz niewątpliwych zalet płynących 
z  wykorzystania bezzałogowej technologii 
pomiarowej możemy też się spotkać z  błę-
dami jakie najczęściej popełniają użytkow-
nicy. Wielu z nich zbyt mocno ufa dostawcą 
sprzętu i  oprogramowania. W  rezultacie 
czują rozczarowanie po zakupie „latających 
systemów pomiarowych”. Istnieje błędne 
przekonanie że wystarczy kupić drona, 
wykonać nalot i  po chwili wszystko masz 
gotowe. 

Dodatkowo użytkownicy za bardzo ufają 
ustawienia domyślnym. Zarówno w  aspek-
cie wykonania nalotu fotograficznego 
i ustawienia kamery jak i również podczas 
opracowania danych w  programach foto-
grametrycznych. Dlatego też bardzo często 
można się spotkać w  taką sytuacją gdzie 
wizualne opracowanie wydaje się być po-
prawne, ale w rzeczywistości możemy tam 
spotkać poważne błędy pomiarowe. Popu-
larne aplikacje często nie sugerują regu-
lowania ustawień. Wręcz przeciwnie – za-
chęcają użytkownika do wykorzystywania 
zaimplementowanych presetów sprawiając, 
że tego typu oprogramowania stają się czar-
ną skrzynką, do którego wrzucamy dane 
i grzecznie czekamy aż opracuje „jakiś tam” 
produkt.

Często spotykanym problemem jest 
utożsamianie błędów otrzymanych na fo-
topunktach z  dokładnością całego opraco-
wania. Natomiast tę rolę spełniają punkty 
kontrolne. Bardzo często pomija się też fakt, 
analizy wartości minimalnych i  maksy-
malnych dla każdego punkty kontrolnego. 
To właśnie ta analiza pozwala precyzyjnie 
określić rzeczywistą jakość opracowanego 
materiału. Niestety zdecydowana więk-
szość użytkowników zakłada, że tę rolę 
spełnia błąd wartość błędu średniego. 

Największym zagrożeniem, jaki widzę 
przy opracowaniu danych przestrzennych 
jest „szybkość” działania. Bardzo często 
klienci oczekują ode mnie, abym dostarczył 
dane bardzo szybko lub w  ściśle określo-
nym, wąskim oknie czasowym. Wiąże się to 
przede wszystkim z tym, że dane terenowe 
są zbierane w niesprzyjających warunkach 
pogodowych. Pomimo kontroli jakości ma-
teriału w terenie dopiero w części kameral-
nej (biurowej) okazuje się, że materiał jest 
niewystarczający lub zawiera defekty. Wte-
dy trzeba liczyć się z powtórnym wyjazdem 
w  teren. Przy większych opracowaniach 
lub ściśle określonych oknach czasowych 
(np. 1-2 dni na 3 miesiące) bywa sporym 
problemem. Dlatego też przy każdej możli-
wej rozmowie z obecnym lub potencjalnym 
klientem zwracam bardzo dużą uwagę na 
warunki pogodowe niezbędne do wykona-
nia danego opracowania.

Patrząc z perspektywy czasu branża geo-
dezyjna oraz jej klienci znacznie chętniej 
korzystają z  technologii dronowych oraz 
widzą potencjał z  niej płynący. Widać to 
również wyraźne na różnych forach spe-
cjalistycznych i  grupach internetowych. 
Nie tylko młodzi adepci sztuki geodezyjnej 
szukają wiedzy na temat pomiarów fotogra-
metrycznych z niskiego pułapu. 

Z  jednej strony jest to bardzo dobra 
wiadomość, że tak dużo ludzi chciałoby tę 
wiedzę posiąść. Z  drugiej strony wyraźnie 
widać tendencję związaną z  osiągnięciem 
szybkiego efektu. Tak obszerna wiedza jest 
wręcz pochłaniana bez zastanowienia, bez 
refleksji, a  co za tym idzie bez zadania so-
bie pytania „dlaczego tak należy to zrobić?” 
niestety, widać to później dość wyraźnie 
na forach i  grupach, gdzie ludzie pytają 
się o podstawy lub w przypadku własnych 
prób popełniają kardynalnym błędy. 

Niektórzy są też błędnie przekonani, że 
jednodniowe szkolenie zrobi z  nich spe-
cjalistów w  danej dziedzinie. Taki kilku-
godzinny warsztat skupia się głównie na 
pokazaniu obsługi programu, bez wcho-
dzenia w  szczegóły dlaczego należy postą-
pić tak lub inaczej, skąd się biorą zależności 
i  dlaczego na danym etapie/kroku stosuje-
my takie, a nie inne parametry.

Czy jest na to rozwiązanie? To skompliko-
wane… i zależy od wielu czynników. Przede 
wszystkim trzeba działać oddolnie (rozpro-
pagować pomiary dronowe) oraz odgórnie 
(zbudować / ujednolicić standardy wytwa-
rzania produktów fotogrametrii z niskiego 
pułapu). Przede wszystkim brakuje rzetel-
nych szkoleń, które będą mogły wprowa-
dzić nowych adeptów, wyjaśnić im skompli-
kowane zależności w  przystępne dla nich 
sposób. Które nauczą ich jak bezpiecznie 
zaplanować lot, wykonać operację lotniczą, 
prawidłowo pozyskać dane które w  kolej-
nym kroku pozwolą je szybko i  sprawnie 
opracować. Wypracowanie takich standar-
dów pozwoli również zamawiającym skon-
trolować danego wykonawcę oraz zweryfi-
kować czy produkt przez niego dostarczany 
spełnia nasze potrzeby i wymagania.  ■

BRAKUJE RZETELNYCH 
SZKOLEŃ, KTÓRE BĘDĄ 
MOGŁY WPROWADZIĆ 
NOWYCH ADEPTÓW, 
WYJAŚNIĆ IM 
SKOMPLIKOWANE 
ZALEŻNOŚCI  
W PRZYSTĘPNE  
DLA NICH SPOSÓB
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WIZUALIZACJA 3D W ENERGETYCE

W  branży energetycznej możemy wykorzystać fotogra-

metryczne techniki pomiarowe do wizualizacji 3D dla:

● uszkodzonych słupów, 

●  terenów pod przyszłą lub obecną instalację 

fotowoltaiczną. 

Firmy zajmujące się kompleksową budową linii 

energetycznych wykorzystują drony do wykonania 

nalotu “zero”. Tak pozyskany materiał jest 

wykorzystywany m.in. do:

● projektowania nowej lub modernizowanej linii:

●  wytyczenia dróg przejazdu dla samochodów ciężkich 
i maszyn budowlanych,

●  oszacowania ilości oraz kosztu materiałów 
potrzebnych do budowy tymczasowych  
ciągów komunikacyjnych,

●  oceny szkód, które powstały w wyniku budowy  
lub modernizacji.

Więcej na temat w rozdziale „Sektor energetyczny”. 

MODEL 3D LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ
FOT. M. BARANKIEWICZ, DRON PARTNER
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WYKRYTE LINIE I SŁUPY 
ENERGETYCZNE ZA POMOCĄ 

ALGORYTMÓW OPARTYCH 
O MACHINE LEARNING

TELEDETEKCJA
Sformułowanie” teledetekcja” (ang. remote sensing) 
zostało wprowadzone w  ubiegłym wieku na przełomie 
lat 60. i 70. przez Evelyn L. Pruitt z Office of Naval Re-
search. Pierwotnie oznaczało ono obserwację i  pomiar 
obiektów odfotografowanych na zdjęciach lotniczych. 
Pojęciem tym określa się metody pozyskiwania danych 
o obiektach, zjawiskach i procesach zachodzących na po-
wierzchni Ziemi za pomocą urządzeń niebędących w bez-
pośrednim (fizycznym) kontakcie z badanym obiektem.

Z czasem określeniem tym zaczęto obejmować wyłącznie 
pozyskiwanie danych o środowisku geograficznym za po-

mocą urządzeń rejestrujących różne zakresy promienio-
wania elektromagnetycznego w  celu ich przetworzenia 
na użyteczne informacje. Jako teledetekcję przyjęto więc 
tylko te metody, które wykorzystują światło, ciepło, pro-
mieniowanie mikrofalowe jako nośnik informacji o obiek-
tach i ich charakterystyce. 

U podstaw teledetekcji leży założenie, że charakterysty-
ki odbicia promieniowania (krzywe spektralne) poszcze-
gólnych badanych obiektów wykazują różnice wystar-
czające by dokonać ich rozróżnienia.

MODEL 3D WYROBISKA
FOT. M. BARANKIEWICZ,  

DRON PARTNER
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FOTOGRAMETRIA 
To nauka o  metodach, które umożliwiają 
wyznaczenie oraz określenie kształtów, 
wymiarów i  wzajemnego położenia obiek-
tów znajdujących się na zdjęciach. Naj-
częściej wykorzystywanym materiałem 
źródłowym do opracowań fotogrametrycz-
nych są zdjęcia lotnicze. Ze względu na wy-
korzystany rodzaj materiału źródłowego 
wyróżniamy: 

●  fotogrametrię naziemną (fotogrametria 
bliskiego zasięgu) z  wykorzystaniem 
zdjęć z kamer niemetrycznych. Obecnie 
do fotogrametrii naziemnej zaliczamy 
również opracowania wykonane na pod-
stawie zdjęć ukośnych z  kamer zamon-
towanych na niskopułapowych platfor-
mach bezzałogowych; 

●  fotogrametrię lotniczą z zastosowaniem 
zdjęć pionowych, prawie pionowych, 
nachylonych, ukośnych pochodzących 
z  różnego rodzaju statków powietrz-
nych, w  tym platform bezzałogowych 
(płatowce, platformy wielowirnikowe), 
lekkich samolotów i  klasycznych samo-
lotów fotogrametrycznych; 

●  fotogrametrię satelitarną z  zastoso-
waniem scen pozyskanych z  pokładu 
sztucznych satelitów ziemi (SSZ).

OD ZDJĘCIA DO MODELU 3D
FOT. M. BARANKIEWICZ,  
DRON PARTNER
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ORTOFOTOMAPA 
Obecnie najczęściej zamawianym produktem geodezyj-
nym jest ortofotomapa. Jest obrazem aerofotograficznym 
(zwykle zdjęcia lotnicze lub satelitarne powierzchni ziem-
skiej) przetworzonym metodą różniczkową oraz przedsta-
wiona w nawiązaniu do układu współrzędnych przyjęte-
go odwzorowania kartograficznego. Inaczej mówiąc, jest 
to zespół przetworzonych zdjęć lotniczych, dopasowa-
nych do jednolitej skali i wpasowanych na punkty osnowy 
geodezyjnej (fotogrametrycznej).

Ortofotomapa w  przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego 
charakteryzuje się:

●  rzutem ortogonalnym (a nie środkowym),

●  jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu (skali nie 
mają jednak obiekty wy – stające ponad powierzchnię 
terenu np. domy, drzewa).

To podstawowy materiał pomiarowy łączący cechy kla-
sycznych map wektorowych z informacją obrazową, jaką 
dostarczają zdjęcia. 

Ortofotomapa jest mozaiką kilkuset/ kilku tysięcy zdjęć 
wykonanych z  pułapu lotniczego z  wykorzystaniem 
dronów, przetworzoną matematycznie do postaci umoż-
liwiającej pomiary. Dzięki swoim cechom pozwala na 
analizę obszaru wraz z  szczegółowymi pomiarami odle-
głości i powierzchni. Szczególnie istotne jest to, że obszar 
przedstawiony jest jako „zdjęcie” lotnicze nie zaś jako ze-
staw linii/symboli stosowanych na klasycznych mapach 
wektorowych. Nie trzeba zatem posiadać specjalistycznej 
wiedzy kartograficznej aby móc analizować informacje 
o przestrzeni miasta, gminy, województwa etc.

ORTOFOTOMAPA  
Z ZAZNACZONYM 

 PLANEM BUDOWY 
FOT. M. BARANKIEWICZ,  

DRON PARTNER
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KOMENTARZ

Moja przygoda z „fotogrametrią z niskiego pułapu”, jak 
zwyczajowo jest ona nazywana w gronie specjalistów, 
rozpoczęła się w roku 2011. Właśnie wtedy jako młody adept 
geodezji brałem udział w projektach, w których wykorzystano 
bezzałogowy samolot fotogrametryczny do pozyskania 
danych terenowych oraz opracowania ortofotomapy do celów 
inwestycyjnych. Jak się okazało, zamawiający stwierdził, iż 
efektem naszej pracy był „ładny obrazek”, co prawda bardzo 
kosztowny, ale niezwykle „ładny”. To właśnie wtedy po raz 
pierwszy zderzyłem się z murem, w którym to nowa technologia 
spotyka się z szarą rzeczywistością.

Pierwsza rysa na tym murze pojawiła się w 2013 r., kiedy to 
w życie weszły pierwsze przepisy dronowe, mówiące o tym jak 
i gdzie można bezpiecznie korzystać z bezzałogowych statków 
powietrznych. Wtedy rozpoczęły się dyskusje w środowisku 
geodezyjnym o potencjale drzemiącym w tej technologii. 

Potencjał ten był na tyle widoczny, że od 2017 r. prasa 
specjalistyczna zaczęła publikować bezpłatne dodatki 
poświęcone tylko i wyłącznie tematyce dronowej dla geodetów. 
Działania te m.in. sprawiły, że obecnie to, co kiedyś było 
określane mianem muru, nagle okazuje się płotem, który prawie 
każdy może przeskoczyć. Nawet na przestrzeni ostatnich pięciu 
lat ilość różnego rodzaju oprogramowania do przetwarzania 
danych terenowych wzrosła niemal dwukrotnie z 28 dostępnych 
aplikacji w 2017 roku do ponad 55 w 2022 roku. Potencjał jest 
na tyle duży, że producenci co rok dostarczają nowe, przyjazne 
dla użytkownika rozwiązania usprawniające pracę na dużych 
ilościach danych fotograficznych i wideo. 

Co ciekawe, sama procedura opracowania danych terenowych 
ciągle pozostaje bez większych zmian mimo upływu lat. 
Zmieniają się platformy latające, kamery, podzespoły 
komputerów oraz algorytmy pozwalające opracować duże ilości 
danych (zdjęć) w jak w bardzo krótkim czasie… ale podstawowe 
zasady opracowania danych są wciąż te same 

MICHAŁ BARANKIEWICZ, DRON PARTNER 

. 
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BUDOWA DROGI S14 – OBWODNICA ŁODZI 
ORTOFOTOMAPY Z OKRESU 2020-2022

GSD 10 cm

GSD 6 cm

GSD 3 cm

GSD 3 cm

IWING SP. Z O.O. UL. KSIĘŻYCOWA 1  
(BUDYNEK AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO)  
01-934 WARSZAWA TEL. +48 512 848 359 
E-MAIL: BIURO@IWING.PL

Sztafeta

Intruz

Droniada Challenge

Rurociąg

Drzewo życia

Fly to Rescue

by Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

droniada.eu

Zapraszamy zespoły akademickie, open i uczestników 
indywidualnych, którzy potrafią połączyć wiedzę z robotyki, 

teleinformatyki, geoinformacji, elektroniki i lotnictwa.

1 - 3 czerwca 2023r. 
Park Śląski oraz lotnisko Katowice-Muchowiec

Partnerzy:

FOT. IWING
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BEZPIECZEŃSTWO  
PUBLICZNE  

Dość szybko dyskusja po co inwestować w drony 
i odpowiednie oprogramowanie, przeszła płynnie do 
dzielenia się doświadczeniami z akcji poszukiwawczo-
ratowniczych, misji strażackich i patroli policyjnych.  

S Ł AW O MIR  KO S IE L IŃ S K I  

F O T.  G O P R JUR A MIC H A Ł R Y S IUK IE W IC Z  
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Zwykle zaczyna się tak. Przychodzi zgło-
szenie albo poprzez telefon 112 albo aplika-
cję Ratunek, że jest potrzebna pomoc. Do 
akcji ruszają ratownicy wyposażeni w dro-
ny. Oto przykład. Na początku 2023 roku 
ratownicy TOPR (Tatrzańskiego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego) dowiedzieli 
się o  godzinie 18.30, że dwóch taterników 
utknęło w  rejonie Kozich Czub, gdy wspi-
nali się tam Drogą Świerzów. Nie  byli oni 
w stanie zrealizować planu i zejść bezpiecz-
nie w  ciemności i  pogarszających się wa-
runkach atmosferycznych do Doliny Pięciu 
Stawów Polskich. 

Uznano, że jeśli taternicy otrzymają pa-
kiety grzewcze, koce termiczne i  radiosta-
cję, to  przetrwają oni biwakowanie w  ścia-
nie do rana. Do akcji ruszyło 7 ratowników 
z  dronem. Wielowirnikowiec miał zlokali-
zować taterników, zaś następnie dostarczyć 
im potrzebny sprzęt. 

Loty rozpoczęły się ok. godziny 22. In-
tensywne opady śniegu oraz podmuchy 
wiatru sięgające 15 m/s pozwoliły tylko na 
trzy starty, lecz to wystarczyło, by taternicy 
odebrali podwieszony pod drona ładunek. 

Rano zostali ewakuowani śmigłowcem 
i przetransportowani do schroniska w Doli-
nie Pięciu Stawów Polskich. 

To już była taka druga akcja, kiedy ratow-
nicy TOPR posłużyli się dronem jako windą 
towarową. Rok wcześniej utknęła na Kopie 
Kondrackiej trójka turystów nieprzygoto-
wania do zimowych wędrówek. Wezwali 
pomoc. TOPR zdecydował się użyć drona, 

by dowieść im koce termiczne oraz pakie-
ty grzewcze. Dzięki temu mogli oni prze-
trwać noc w  śnieżnej jamie. Temperatura 
na szczytach spadła w  nocy do minus 17 st. 
C. Notabene wówczas dron już nie był w sta-
nie wrócić na start. Po wykonaniu zadania 
wylądował w  śniegu. Później go ratownicy 
odszukali. Dalej lata. 

Szukaj na zdjęciach 
Pod koniec czerwca 2021 r. trwały inten-
sywne poszukiwania 65. letniego miesz-
kańca Cergowej (gm. Dukla) w  Beskidzie 
Niskim, który ok. godziny 16 opuścił dom 
i udał się w nieznanym kierunku. Do akcji 
zadysponowano GOPR Bieszczady. Ratow-
nicy wysłali drona DJI  Matrice 300, który 
w  kilku nalotach przeczesał prawie 100 
ha otwartej przestrzeni, aby dostarczyć 
zdjęć do automatycznej analizy w systemie  
SARUAV z wykorzystaniem algorytmów AI. 

„Mamy znalezienie” – krzyknęli goprowcy 
jak system zidentyfikował poszukiwanego. 
Na ekranie komputera wyświetlił się ko-
munikat: Lokalizacja osób potwierdzona. 
Pinezka nr 32. Współrzędne osoby (tu  wy-
świetliły się współrzędne geograficzne 
punktu) oraz zdjęcie poszukiwanej osoby. 
Na wskazane miejsce udali się strażacy-

-ochotnicy z  OSP KSRG Dukla. Odnaleźli 
mężczyznę i quadem zawieźli go do karetki 
pogotowia. 

Warto zaznaczyć, że w  blisko 24. go-
dzinnych poszukiwaniach zaangażowani 

KADRY Z FILMU TOPR 
O AKCJI W STYCZNIU 
2023 R. 
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byli ponadto strażacy z  JRG PSP Krosno, 
druhowie z  OSP Dukla, OSP Równe, OSP 
Jasionka, OSP Iwla a  także policjanci 
i  członkowie grupy ratowniczo - poszu-
kiwawczej Legion Gerarda. Tyle, że jeden 
dron i  oprogramowanie wykonał zadanie, 
któremu musiałoby sprostać dodatkowo  
ok. 10 zespołów kilkuosobowych przez 
dwie godziny. 

Do systemu SARUAV wgrywa się zbiór 
nadirowych zobrazowań lotniczych 
w  plikach *.jpg wykonanych zgodnie z  po-
wszechnie przyjętymi rekomendacjami 
w  fotogrametrii niskiego pułapu (pokry-
cie poprzeczne i  podłużne na poziomie 
60/80%). Algorytmy detekcji działają na 
wysokorozdzielczych zobrazowaniach 
RGB, a  zatem ich zastosowanie dla zdjęć 
zarejestrowanych w  nocy stanowi pewne 
ograniczenie. Detekcja ludzi na zdjęciach 
możliwa jest po wylądowaniu drona i zgra-
niu z  niego zdjęć na laptop, na którym 
zainstalowany jest system. Przykładowo, 
detekcja na ok. 100 zobrazowaniach lot-
niczych wraz z  pełną wizualizacją, trwa  
2 – 3 minuty.

Platforma, na której wykonano fotografie 
nie ma większego znaczenia, ale im lepszej 
jakości materiał zdjęciowy, tym większe 
szanse na „trafienie”. SARUAV potrafi wy-
krywać sylwetki osób w różnych pozycjach, 
odróżniać sylwetki dorosłych od sylwetek 
dzieci oraz filtrować je spośród innych 
kształtów np. zwierząt lub wszelkich in-
nych obiektów znajdujących się na ziemi, 
które mogą być podobne do człowieka. 
Co  najważniejsze robi to szybko i  w  pełni 
automatycznie analizując duże ilości da-
nych i wskazuje tylko te miejsca, w których 

potencjalnie może znajdować się zaginiony 
człowiek. 

Pokazaliśmy, że technologie 
geoinformatyczne mają ogromny 
potencjał aplikacyjny i mogą 
z powodzeniem służyć nie tylko 
ludziom nauki, ale wszystkim 
obywatelom. Sądzę, że jak 
dotąd niedoceniany potencjał 
szeroko pojętych rozwiązań 
informatycznych służących do 
wspierania służb zarządzania 
kryzysowego zostanie niedługo 
dostrzeżony w wielu obszarach 
życia 

– mówi prof. dr hab. Tomasz Niedzielski, pre-
zes zarządu SARUAV sp. z o.o. i wykładowca 
akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Zakup systemu SARUAV został sfinan-
sowany ze środków przekazanych z  Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego. Oprogra-
mowanie jest dystrybuowane w  modelu 
SAAS – licencja jest udzielana rocznie dla 
jednej jednostki na obszar województwa 
w cenie 7890 złotych netto. 

Spółka SARUAV sp. z o.o. udziela 
licencji rocznej i ograniczonej 
przestrzennie. Jest to ograniczenie 
zarówno prawne (warunki 

ZRZUT EKRANU 
SYSTEMU SARUAV,  

NA KTÓRYM 
ZAZNACZONO 

MIEJSCE ZNALEZIENIA 
POSZUKIWANEGO 

MĘŻCZYZNY  
FOT. GOPR BIESZCZADY
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licencji), jak i techniczne: do 
każdego wdrożenia niezbędne jest 
przygotowanie dedykowanych 
danych przestrzennych, 
zaś automatyczna detekcja ludzi 
działa w określonym przez klienta 
obszarze

– wyjaśnia Justyna Siekierczak, prezes 
zarządu AeroMind sp. z  o.o., dystrybutor 
oprogramowania. „Standardowo oferujemy 
wdrożenia małe (do 11 powiatów) oraz duże 
(wojewódzkie), co wiąże się z  prostym cenni-
kiem – dwie ceny w  zależności od wielkości 
wdrożenia. W  standardzie licencja krajowa 
udzielana jest na jedno stanowisko, na okres 
roku” - dodaje. Wdrożenia niestandardowe 
(np. dla kilku województw, dla całego kraju, 
dla innych krajów lub ich części, na więk-
szą liczbę stanowisk, na niestandardowy 
okres, czy też wymagające specjalnych wa-
runków gwarancji i serwisu) wyceniane są 
indywidualnie.

Jednym z użytkowników jest m.in. Grupa 
Jurajska GOPR. 

W akcjach stosujemy SARUAV 
i wbrew pozorom nie martwimy 
się tym, że system (jeszcze) nie 
wykrył u nas poszukiwanej osoby. 
Oznacza to, że musimy szukać 
gdzieś indziej, co też istotnie 
przyspiesza działania 

– twierdzi Tomasz Motyl, ratownik zawo-
dowy, zastępca naczelnika Grupy Jurajskiej 
GOPR, odpowiedzialny za ten obszar i zara-
zem doktorant prof. Tomasza Niedzielskie-
go w zakresie automatyzacji misji S&R (ang. 
Search & Rescue). 

Tylko zautomatyzowana, szybka 
i precyzyjna analiza zdjęć ma sens. 
Dzięki SARUAV służby ratownicze 
mają szansę dotrzeć na czas i nie 
błądzić w terenie, przeszukując 
dziesiątki potencjalnych 
lokalizacji zaginionej osoby 

– uważa Tomasz Motyl. 

Poleć z pomocą 
Centrum Koordynacji Ratownictwa Wod-
nego w  Sopockim WOPR (CKRW) 6 lipca 
2021 roku o godz. 18.33 odebrało zgłoszenie 
o mężczyźnie, który miał na wysokości wej-
ścia 59 na gdańskim Przymorzu, około 200 
metrów od brzegu, wzywać pomocy macha-
jąc rękami i  którego prądy zaczęły znosić 
w głąb Zatoki Gdańskiej. Po kilku minutach 
otrzymano kolejną informację, że osoba ta 
zniknęła z oczu powiadamiającego. 

Zarządzono alarm. Do akcji ruszyli ra-
townicy Sopockiego WOPR, Morska Służba 
Poszukiwania i Ratownictwa, straż granicz-
na i policja wodna. Drona pilotował Maciej 
Dziubich, prezes Sopockiego WOPR. W ten 

TOMASZ MOTYL 
PILOTUJE DRONA 
PODCZAS ĆWICZEŃ
FOT. GOPR JURA,  
PRZEMYSŁAW BANAŚ
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sposób można było koordynować z  powie-
trza tzw. łańcuch życia. 

Zamiast wprowadzać do wody 
kilku, czy więcej ratowników, 
możemy poprosić ludzi 
z plaży o pomoc. Łapiąc się za 
ramiona lub pod ręce, wchodzą 
do wody i drepczą z jednego 
obszaru poszukiwania na 
drugi i z powrotem. Większe 
prawdopodobieństwo tego, że 
osobę będącą pod wodą znajdzie 
50 osób niż trzy czy sześć osób 

– tłumaczy Maciej Dziubich. 
Poszukiwania tego dnia trwały do godzi-

ny 22.00. Rankiem wznowiono poszukiwa-
nia. Bez rezultatu. Służby uznały, że był to 
fałszywy alarm. 

Z  perspektywy czasu Maciej Dziubich 
coraz bardziej jest przekonany, że syste-
matyczne przeszukiwanie danego obszaru 
akwenu wodnego za pomocą dronowych 
kamer światła dziennego lub termowizji, 
zastąpi albo przynajmniej ograniczy ko-
nieczność organizacji łańcucha życia. Na 
ćwiczeniach dowiódł, że jest w  stanie zna-
leźć manekina zatopionego na głębokości 3 
 metrów w zielonych wodach Bałtyku. 

W dalszej perspektywie jest organizacja 
systemu roju dronów, rozmieszczonych 
wokół Zatoki Gdańskiej, szerzej na całym 

polskim wybrzeżu. Chodzi o  to, że służ-
ba ochotnicza nie ma możliwości na stałe 
utrzymywać pilota drona. To jest dodatko-
wa kompetencja ratowniczki i  ratownika. 
Gdyby zautomatyzować proces, zgłoszenie 
do CKRW lub na tel. 112, uruchamiałoby 
start bezzałogowca. Maszyna byłaby bły-
skawicznie w  miejscu zdarzenia i  w  zależ-
ności od sytuacji albo wskazywałaby ra-
townikom, gdzie jest osoba oczekująca na 
pomoc albo np. zrzucałaby bojkę holowni-
czą, by wyciągnąć ją na brzeg. 

Tą drogą poszła gdyńska spółka Pelixar 
S.A., która rozwija system zrzutowy bojki 
holowniczej. Na razie musi go obsługiwać 
człowiek, ale z  czasem może się pojawić 
automatyzacja. Autor tego artykułu spraw-
dził jak to działa na manewrach Sopockiego 
WOPR. Obiecująco, wielowirnikowiec jest 
w stanie przyholować do brzegu stukilogra-
mowego rozbitka. 

Kluczem do upowszechnienia się dronów 
w  ratownictwie wodnym są ćwiczenia, tre-
ningi oraz budowa społeczności, otwartej 
na wymianę doświadczeń. Temu służy 
promowana przez Macieja Dziubicha mar-
ka „Fly to Resue”. Pod nią gromadzi się spo-
łeczność ratowników – pilotów dronów, aby 
wypracowywać dobre praktyki i  standar-
dy działania. W  ocenie Macieja Dziubicha, 
certyfikat ukończenia szkolenia czy  warsz-
tatów „Fly to Resue” będzie oznaką jakości 
i  dojrzałości pilota do wsparcia ratowania 
życia przy pomocy drona.       ■

DRON DOSTARCZAJĄCY 
APTECZKĘ NA ŁÓDŹ
FOT. SOPOCKIE WOPR
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ŁAŃCUCH ŻYCIA 
WIDZIANY Z DRONA 
PILOTOWANEGO PRZEZ 
MACIEJA DZIUBICHA, 
PREZESA SOPOCKIEGO 
WOPR
FOT. SOPOCKIE WOPR
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SŁUŻBY PORZĄDKU PUBLICZNEGO
 
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA 
1. Ocena miejsc dokonanych przestępstw lub innego 

rodzaju interwencji; 

2. Osiąganie świadomości sytuacyjnej podczas 

wydarzeń, katastrof, rozruchu, monitorowanie tłumu, 

operacji poszukiwawczych 

3. Dokumentacja kryminalistyczna na użytek 

przyszłych postępowań karnych; 

4. Monitorowanie ruchu drogowego, identyfikacja 

kierowców, gromadzenie dowodów, rekonstrukcja 

wypadków i zdarzeń drogowych 

5. Termowizyjne, sensoryczne wykrywanie skrytek 

w dużych pojazdach, wykrywanie przemytu ludzi, 

wykrywanie narkotyków; 

6. Wspomaganie akcji oddziałów specjalnych policji; 

7. Identyfikacja i unieszkodliwianie materiałów 
wybuchowych; 

8. Śledzenie pojazdów, osób; 
9. Ochrona VIP, ochrona miejsc zakazów lotu, 

budynków rządowych 
10. Egzekwowanie prawa ochrony środowiska; 
11. Latające radiowe stacje bazowe do łączności 

w obszarach nieobsługiwanych sieciami naziemnymi. 
Wspomaganie pracy służb porządku publicznego 
wiąże się często z koniecznością dokumentowania 
informacji w celach dowodowych, a także dokonywania 
niestandardowych analiz pozyskanych materiałów 
informacyjnych. Przydane mogą być różne klasy dronów. 
Najczęściej w tego typu zastosowaniach w grę wchodzi 
sprzęt kupowany przez policję na własność.

SŁUŻBY MEDYCZNE 
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA 
1. Osiąganie świadomości sytuacyjnej podczas 

wypadków i katastrof 
2. Poszukiwanie rannych i zaginionych 
3. Przewóz krwi, środków medycznych, lekarstw 

4. Mapowanie stanów epidemicznych 

5. Latające radiowe stacje bazowe do łączności 

w obszarach nieobsługiwanych sieciami naziemnymi 

SŁUŻBY RATOWNICZE (PSP, OSP)
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA 
1. Wykrywanie pożarów, monitorowanie i analiza stanu 

zagrożenia pożarowego

2. Osiąganie świadomości sytuacyjnej w trakcie 

pożarów, katastrof, powodzi

3. Wspomaganie dowodzenia podczas pożarów

4. Poszukiwanie zaginionych

5. Latające radiowe stacje bazowe do łączności 

w obszarach nieobsługiwanych sieciami naziemnymi

W praktyce, w działania straży pożarnych (Państwowej 

lub Ochotniczych w Krajowym Systemie Ratowniczo – 

Gaśniczym – KSRG) drony użytkowane są głównie do 

rozpoznania miejsca zdarzenia i realizacji transmisji 

obrazu do sztabu akcji lub pobliskiego samochodu 

dowodzenia i łączności skąd dalej może być realizowany 

przekaz do właściwego terytorialnie stanowiska 

kierowania PSP. Drony wyposażone w kamery, w tym 

także termowizyjne, strażackie lub policyjne wspierają 

działania poszukiwań osób zaginionych w terenie 

otwartym. Służby wykorzystują też BSP także podczas 

zabezpieczenia dużych imprez masowych. Coraz 

powszechniejsze stosowanie BSP w służbach związane 

jest także z ich szerokimi możliwościami przenoszenia 

czujników do detekcji zagrożeń. Najczęściej wykorzystuje 

się małe wielowirnikowce o masie startowej do 5 kg, 
w mniejszości do 25 kg.
Zakres ich zastosowań może być w przyszłości znacznie 
większy. Zaczną wystrzeliwać środki gaśnicze lub 
sorbenty ,przenosić Zautomatyzowany Defibrylator 
Zewnętrzny (AED Automated External Defibrylator), leki, 
tratwy ratownicze lub drobny sprzęt w trudnodostępne 
tereny, ewentualnie próbki do badań. BSP wyposażone 
w odpowiednie sensory i mogą dokonywać zdalnych 
pomiarów skażeń podczas akcji ratowniczych. Z całą 
pewnością, są to najbardziej specjalistyczne usługi, 
co do których niejednokrotnie aparatura powstaje na 
zamówienie.
Drony używane w tego typu zastosowaniach, niezależnie 
od przystosowania do pracy w trudnych warunkach, co 
do zasady powinny spełniać specyficzne wymagania 
dla sprzętu używanego przez służby straży pożarnej, 
włącznie ze specjalną certyfikacją (kiedy zostanie 
formalnie wprowadzona). Najczęściej w tego typu 
zastosowaniach w grę wchodzi sprzęt kupowany przez 
straż pożarną na własność. Można się jednak również 
liczyć z mobilizacją zasobów sprzętowych udostępnianych 
przez firmy zewnętrzne (np. na zasadach ochotniczych 
grup poszukiwawczo-ratowniczych).
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PROJEKTY SKYSNAP 

PODCZAS VII DRONIADY 
GZM NA LOTNISKU 
KATOWICE-MUCHOWIEC 
PRZEPROWADZILIŚMY 
KONKURENCJĘ „KORYTARZ 
ŻYCIA”. W SPOSÓB 
AUTOMATYCZNY NALEŻAŁO 
USTALIĆ, KTO ŁAMIE 
PRZEPISY O KORYTARZU 
ŻYCIA. NIE MOŻNA 
WYKLUCZYĆ, ŻE PODOBNE 
ROZWIĄZANIE WDROŻY 
POLSKA POLICJA, KTÓRA 
DZISIAJ PATROLUJE Z 
POWIETRZA AUTOSTRADY
FOT. INSTYTUT MIKROMAKRO
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FLY TO RESCUE 
CHALLENGE
 

SOBOTA, 3 CZERWCA 2023 , G. 14.00 – 18.00  
DRONIADA.EU 

Konkurencje Droniady Challenge by Łukasiewicz 
– Instytut Lotnictwa są ukierunkowane głównie 
na sprawdzian kompetencji programistycznych, 
inżynierskich i operatorskich uczestników. Naciśnij 
enter i niech latający robot wykona misję w sposób 
automatyczny, albo wręcz autonomiczny. Jednakże 
jest całkiem sporo zastosowań, w których wciąż 
niezastąpione są dobre oczy i sprawne ręce pilota 
drona. Dotyczy to zwłaszcza akcji poszukiwawczo-
ratowniczych. Jak się do nich przygotować? 

Maciej Dziubich, prezes Sopockiego WOPR, instruktor 
BSP, promujący wykorzystanie dronów w misjach SAR 
pod marką „Fly to Rescue”, rzuca zatem wyzwanie 
wszystkim pilotom dronów, którzy chcieliby dowieść 
swoich kwalifikacji i zmierzyć się z nim w specjalnej 
konkurencji. Kto szybciej wykryje z drona, co zawierają 
plastikowe wiadra, ten wygra Puchar „Fly to Rescue”! 

CELEM AKCJI SĄ: 

• lot manualny po specjalnym torze w poszukiwaniu 
ukrytych obrazów w wiadrach 

• identyfikacja obrazów 

• poprawne ich sfotografowanie. 

PRZEBIEG KONKURENCJI

Na terenie konkursu Droniada Challenge budujemy dwa 
równoległe tory po 25 metrów z dwudziestoma pięcioma 
wiadrami ustawionymi na różnych wysokościach i pod 

różnym kątem. Tory są od siebie oddalone o 15 metrów. 
Miejsce startu znajduje się w odległości 5 metrów od 
początku toru. Zadanie jest  inspirowane amerykańskim 
systemem treningu pilotów dronów SAR (nist.gov). 

• Na obu torach meldują się zawodnicy. Zadanie 
wykonują równolegle w ciągu 10 minut w dwóch 
seriach. Liczy się lepszy wynik. W przypadku 
remisu rozstrzyga trzecia seria. 

• Misja odbywa się w zasięgu wzroku (VLOS). 
Zawodnicy pilotują ręcznie własnego drona. 
Następnie prezentują zdjęcia na komputerze 
jurorom, którzy bezzwłocznie podają liczbę  
uzyskanych punktów. 

• W danej serii lotów jest ustawionych identycznie  
25 wiader. 

• Komisja Sędziowska okazuje zawodnikom przed 
startem 10 obrazów, które mają znaleźć w wiadrach 
i sfotografować. Okazanie sędziom obrazu spoza 
tej dziesiątki jest błędem i skutkuje przyznaniem 
punktów karnych. 

• Wygrywa ten, kto najszybciej odnajdzie 10 obrazów 
i wykona centralnie zdjęcia. 
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WOJSKO
W ciągu ostatnich kilkunastu lat drony stały się 
podstawowym środkiem bojowym w większości 
armii świata. Ich odpowiednie wykorzystanie 
potrafi istotnie wpłynąć na przebieg konfliktu 
zbrojnego i wręcz zdecydować o zwycięstwie 
jednej ze stron  

K A R O L  J U S Z C Z Y K  
PR E ZE S FUNDACJI 
HICEN T ER ,  EKSPERT 
RY NKU I  T ECHNOLOGII 
S Y S T EMÓW 
BE Z Z A ŁOGOW YCH, 
DOR A DC A 
P OZN A ŃSKIEGO 
CEN T RUM 
S UPER KOMPU T EROWO -
SIECIOWEGO P C S S 
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Do lutego 2022 roku wiedzieliśmy, że drony 
sprawdzają się w  tzw. wojnach ekspedycyj-
nych o ograniczonym zasięgu i skali. Wspie-
rały walkę z  organizacjami terrorystycz-
nymi jak Al-Kaida czy ISIS w  Afganistanie 
i Iraku. Za ich pomocą CIA dokonywała tzw. 
targeted killing, czyli likwidowała terrory-
stów w Jemenie czy Pakistanie. Bezzałogow-
ce szukały celów na wojnie w Syrii, pomaga-
ły prowadzić ogień artyleryjski i  zrzucały 
bomby w  konflikcie azersko-armeńskim 
o  Górny Karabach, lecz poddawano w  wąt-
pliwość, czy przydadzą się w  wojnie pełno-
wymiarowej, pomiędzy dużymi związkami 
taktycznymi i  z  wykorzystaniem wszyst-
kich rodzajów sił zbrojnych. 

Dziś już znamy odpowiedź na to pytanie. 
Wojna rosyjsko-ukraińska to pierwsza woj-
na dronowa na taką skalę, w  której zarów-
no wykorzystuje się drony FPV tzw. racery, 
zwykle złożone samodzielnie w  zaciszu 
domowym, drony fotograficzne ze sklepu 
za rogiem, maszyny geodezyjne jak i  kla-
syczne bezzałogowce wojskowe, w tym tzw. 
amunicję krążącą. Każde ma swoją rolę do 
odegrania. 

Świadomość sytuacyjna
Współcześnie działania wojenne odbywa-
ją się w  przestrzeni lądowej, powietrznej, 
radiowej, informacyjnej czy też cyber-
przestrzeni. Zarówno sztab armii jak i  po-
szczególni żołnierze muszą podczas swoich 
działań uwzględniać wiele elementów pola 
walki w  jednym momencie: ostrzał artyle-
ryjski, ataki z  powietrza, ataki jednostek 
pancernych, specjalnych, zakłócenia łącz-
ności, dezinformację. Jak widzimy na Ukra-
inie często zanika też klasyczny układ fron-
tów, działania wrogich armii przenikają się 
wzajemnie, prowadzenie skutecznych dzia-
łań wojennych jest coraz bardziej skompli-
kowane i  uzależnione od uwzględnienia 
coraz większej liczby elementów w  tym sa-
mym czasie. 

Rosnący poziom złożoności wojny spra-
wia, że podstawą obrony staje się posiadanie 
odpowiedniej tzw. świadomości sytuacyj-
nej. Zdolności ISR (Intelligence, Surveil-
lance and Reconnaissance), czyli wywiadu, 
obserwacji i  rozpoznania oraz następnie 
identyfikacji celów (target acquisition) 
są podstawą prowadzenia skutecznych 
działań na polu walki. Ilość, jakość i  aktu-
alność informacji decyduje o  możliwości 
zapobiegania i  zwalczania nadchodzących 
zagrożeń. Tylko prawidłowe postrzeganie 
rzeczywistości i  zdarzeń w  odniesieniu 
do  czasu i  przestrzeni oraz  znaczenia tych 
zdarzeń i  ich  skutków umożliwia odpo-
wiednią i skuteczną reakcję. 

Możliwość zainstalowania na dronie róż-
nych sensorów znakomicie predysponuje 

go do roli narzędzia poprawiającego świa-
domość sytuacyjną. Kamery światła wi-
dzialnego, kamery podczerwieni, czujniki 
laserowe to podstawowe wyposarzenie 
drona. Drony w nowy, lepszy wymiar prze-
niosły działania z zakresu:
● rozpoznania pola walki
● obserwacji
● zwiadu

Odpowiednio wyposażony dron może 
stanowić wsparcie w  szczególności 
w  dwóch podstawowych przypadkach uży-
cia: jako element obserwacyjno-rozpoznaw-
czy dla systemów artyleryjskich oraz dla 
lekkiej piechoty lub jednostek specjalnych. 

Wsparcie dla artylerii 
Strona atakująca, agresor, musi wykorzy-
stywać ciężkie brygady zmechanizowane 
i  pancerne jako taran niszczący opór wro-
ga. Tego typu groźne jednostki o dużej sile 
ognia oraz odporności balistycznej najle-
piej niszczy z bezpiecznej odległości ciężka 
artyleria dużego kalibru. Dotychczas cele 
dla artylerii wskazywały wysunięte jed-
nostki rozpoznawcze, co wiązało się z  du-
żym ryzykiem dla żołnierzy. Obecnie tę rolę 
mogą spełniać drony. 

Operują one w  bezpiecznej odległości. 
Dzięki zaś kamerom o  wysokiej rozdziel-
czości mogą skutecznie identyfikować 
odpowiednie cele do ataku. Wyposażone 
w  dalmierze laserowe udostępniają precy-
zyjne koordynaty celów albo wręcz bezpo-
średnio naprowadzają pociski kierowane 
i  rakiety na cel. Dodatkowo dzięki kame-
rom podczerwieni mogą działać również 
znienacka pod osłoną nocy. 

W  Ukrainie zasadniczo wykorzystywa-
ne są dwa systemy identyfikacji celów dla 
artylerii: system NPalm działający w  try-
bie 24 godzinnym, wykorzystujący także 
również inne źródła danych (satelity, ka-
mery naziemne, źródła osobowe) i który ze 
wsparciem sztucznej inteligencji identyfi-
kuje, segreguje i  wskazuje cele o  najwięk-
szej wartości bojowej do eliminacji. Drugi 
system FireFly działa w  czasie rzeczywi-
stym i  umożliwia bieżące śledzenie celu. 
Tak przygotowane koordynaty celu przeka-
zywane są do precyzyjnych efektorów (ar-
tylerii, dronów uderzeniowych, lotnictwa), 
których komputery balistyczne po narzu-
ceniu odpowiednich poprawek zarządzają 
uderzenie na cel. System umożliwia bieżącą 
obserwację efektów działania środków bo-
jowych i  ewentualną korektę parametrów 
celów aż do skutku. 

Efektem takiego działania jest szereg 
następstw i  zmian na obszarze działań 
wojennych:

ROSNĄCY POZIOM 
ZŁOŻONOŚCI WOJNY 
SPRAWIA, ŻE 
PODSTAWĄ OBRONY 
STAJE SIĘ POSIADANIE 
ODPOWIEDNIEJ 
TZW. ŚWIADOMOŚCI 
SYTUACYJNEJ
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●  w  sposób dramatyczny skrócił się tzw. 
„łańcuch zabójstw”, czyli proces iden-
tyfikacji celu, ataku i  oceny zadanych 
szkód. W  miejsce działania na podsta-
wie pozyskanego obrazu lotniczego 
i  reakcji w  cyklu kilkudziesięciogo-
dzinnym pojawiły się działania prowa-
dzone w cyklach minutowych.

●  spektakularnie zmniejszył się koszt 
wykorzystania sprzętu i  amunicji dla 
uzyskania tego samego efektu – sza-
cuje się, że ostrzał precyzyjny wy-
maga nawet kilkadziesiąt razy mniej 
strzałów, a  co za tym i  wykorzystanej 
amunicji

 ●  można porażać precyzyjnie zaplecze 

wroga, logistykę i  spowalniać po-
stęp wojsk w  czasie rzeczywistym 
i  z  uwzględnieniem mniejszych, acz 
kluczowych celów (np. pojedynczej cy-
sterny z paliwem)

●  wzrasta znaczenie technologii oraz 
bieżącego serwisu artylerii – system 
działa dokładnie dopiero wtedy, gdy 
zachowana jest precyzja lokalizacji 
sensorycznej, łączność i  szybkość 
transmisji danych, sprawność sys-
temu identyfikacji celów, cyfryzacja 
efektorów oraz ich dokładność (np. ser-
wis armat) 

Jeśli artyleria jest na wojnie Bogiem to dro-
ny są jej oczami. Z bardzo groźnym i precy-
zyjnym spojrzeniem.

ŻOŁNIERZ WOT 
DEMONSTRUJE 

PROCEDURĘ 
STARTOWĄ FLYEYE  

FOT S KOSIELIŃSKI

FlyEye

Wymiary

Rozpiętość 3,6 m

Długość 1,8 m

Wysokość 0,43 m

Masa

Startowa do 12 kg

Osiągi

Prędkość maks. 120 km/h

Prędkość minimalna 60 km/h

Pułap 5000 m n.p.m.

Zasięg 300 km (przy przemieszczającej się stacji naziemnej)

Długotrwałość lotu 2 – 4 h

Rozbieg start z ręki
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Wsparcie dla lekkiej piechoty  
i służb specjalnych 
Lekkie i  proste w  użyciu drony konsu-
menckie okazały się doskonałym narzę-
dziem wspierającym quasi partyzanckie 
działania zaczepno-nękające lekkiej pie-
choty wyposażonej w ręczne zestawy prze-
ciwpancerne. Drony z  jednej strony służą 
w tym przypadku do wyszukania kolumn 
pojazdów agresora, w  szczególności pod-
czas działań nocnych i  z  wykorzystaniem 
kamer podczerwieni. Z  drugiej strony po-
magają wybrać odpowiedni moment ataku 
podczas zawisu nad miejscem zasadzki 
podczas oczekiwaniu na przejazd wrogiej 
kolumny.

Wsparcie bezzałogowców okazuje się 
też być nieodzowne podczas operacji spe-
cjalnych oraz na terenie miast. Miejskie 
kaniony uliczne są wręcz predysponowa-
ne do wykorzystywania dronów i  w  spo-
sób znaczący przyczyniają się do wyłapy-
wania grup dywersyjnych oraz kolumn 
lekkich pojazdów opancerzonych wojsk 
rozpoznawczych i  specjalnych. Dzięki 
dronom można w czasie rzeczywistym wy-
znaczać jednostkom specjalnym bezpiecz-
ny korytarz na dotarcie do celu i pozwolić 
na uniknięcie spotkania z  jednostkami 
przeciwnika.

Drony przedefiniowały pojęcie zwiadu 
na dzisiejszym polu walki. Dotąd wiązał się 
on z większym lub mniejszym ryzykiem dla 
jednostek rozpoznawczych. Bezzałogowce 
umożliwiają przeprowadzenie rozpozna-
nia bez kontaktu z  przeciwnikiem. Brak 
umiejętności wykorzystywania tego narzę-
dzia po stronie rosyjskiej jest źródłem tak 
wielu strat w  sile żywej. Wysyłane niemal 
na pewną śmierć małe grupy żołnierzy 
mają za zadanie pobudzić i zidentyfikować 
punkty ogniowe przeciwnika, narażając 
swoje życie. Strona ukraińska do tego celu 
wykorzystuje właśnie drony.

Ale drony to nie tylko sensory i poszerza-
nie świadomości sytuacyjnej. Furorę pod-
czas pierwszej fazy walk w  Ukrainie, ale 
także wcześniej w  Górnym Karabachu zro-
biły drony tureckiej produkcji Bayraktar 
TB2. Drony te mogą nie tylko przekazywać 
dane obrazowe do operatora, ale również 
wykonywać zadania bojowe z  wykorzysta-
niem ostrej amunicji. W Internecie możemy 
znaleźć szereg filmów będących świadec-
twem ich wysokiej skuteczności. Skutecz-
ność dronów, jako efektorów w  Ukrainie 
zobaczyliśmy na wiele sposobów. 

UKRAIŃSKI DRON 
MAVIC2 OSTRZELANY 
PRZEZ ROSJAN POD 
CHARKOWEM  
FOT. P. WALIGÓRA
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Drony, jako efektory
Bezzałogowe statki powietrzne w  roli efek-
torów są wykorzystywane w dwóch podsta-
wowych typach działań: 

● do uderzeń precyzyjnych 
● do tzw. nękania przeciwnika

Możemy jeszcze podzielić drony-efektory 
drony bliskiego i  dalekiego zasięgu. Głów-
ną różnicą w  tym przypadku jest rodzaj 
napędu – drony bliskiego zasięgu mają z re-
guły cichy napęd elektryczny, drony dale-
kiego zasięgu są wyposażane w głośniejszy 
napęd spalinowy i siłą rzeczy pułap ich ope-
rowania musi być wyższy, aby wciąż pozo-
stawały niezauważone. 

Bezzałogowce używane do precyzyjnych 
uderzeń są niewygodnym przeciwnikiem. 
W  przypadku dronów bliskiego zasięgu 
stosowane są tzw. drony FPV (racery – „ści-
gacze”). Drony te mają napęd elektryczny, 
stosunkowo niewielki zasięg (do kilku ki-
lometrów) i  są wyposażone w  stosunkowo 
małe ładunki. Dysponują jednak imponu-
jącą przy ich wymiarach prędkością poru-
szania się, rzędu kilkudziesięciu metrów 
na sekundę i  w  rękach doświadczonego 
operatora są w  stanie wlecieć do środka 
bunkra, centrum dowodzenia, środka 
wozu bojowego i  tam być zdetonowane, 
wywołując straty w sile żywej. Szczególnie 
możliwość zaatakowania wozu bojowego 
od  tyłu, w  miejscu, gdzie jest słabiej opan-
cerzony, może powodować duże straty oraz 
obniżać morale w szeregach wroga. Obrona 
przed takim atakiem jest właściwie niemoż-
liwa. Niezwykle ciekawym, choć będącym 
w początkowej fazie testów zastosowaniem 
dronów-ścigaczy jest eliminacja dronów 

„kamikadze”. 
Kolejne nieco większe drony wykorzy-

stywane do uderzeń precyzyjnych to tzw. 
amunicja krążąca z  większym ładunkiem 
bojowym (rzędu 2-5 kg) i  zasięgiem, pła-
towce o  napędzie elektrycznym, szybujące, 

potrafiące długo utrzymywać się w  powie-
trzu i  realizować działania obserwacyjne. 
W przypadku namierzenia odpowiedniego 
celu mogą spaść na niego w trybie „kamika-
dze”, zniszczyć lub uszkodzić stosunkowo 
niewielkim ładunkiem, mogą też za linią 
wroga pełnić rolę swoistego zapalnika dla 
niektórego typu zasobów jak składy amuni-
cji czy paliw. Obecnie Ukraina ma do dyspo-
zycji amunicję krążącą produkcji polskiej 
(Warmate WB Elektronics) i  amerykań-
skiej (Switchblade 300 i 600). 

I  w  końcu największe drony (np.Bayrak-
tar TB2 i  większe) mogą być wyposażone 
w  pociski przeciwpancerne o  masie ładun-
ku około 10 kilogramów. Ich możliwości 
wynikają przede wszystkim z  możliwości 
ukrycia swojej obecności. Wymiary TB2 
(rozpiętość skrzydeł 12 metrów, długość 6,5 
m) w  połączeniu z  pułapem praktycznym 
działania powyżej 5 kilometrów sprawia-
ją, że dron ten jest właściwie niemożliwy 
do zaobserwowania gołym okiem a  także 
jest na poziomie gruntu niesłyszalny. Jego 
niska sygnatura radarowa oraz specyficz-
ne protokoły łączności utrudniają rów-
nież namierzenie przez zestawy obrony 
przeciwlotniczej. 

Dodatkowo amunicja wykorzystywana 
w  tym zestawie to bomby nakierowywane 
laserowo szybujące. Brak sygnatury ciepl-
nej oraz emisji hałasu przez pocisk skut-
kuje wysoką ochroną przed namierzeniem, 
zaś naprowadzanie laserem gwarantuje 
najwyższą precyzję uderzenia. Dla ataku-
jącego powstaje wrażenie ataku „znikąd” 
bez żadnych sygnałów ostrzegawczych, co 
potęguje dezorientację oraz wpływa na ob-
niżenie morale szczególnie podczas działań 
nocnych.

Drony Bayraktar są wyposażone tylko 
w  maksymalnie cztery takie ładunki, więc 
ich bezcenna moc rażenia najczęściej jest 
wykorzystywana do ataków na tyłach ko-
lumn wojskowych, gdzie niszczą cenne 
transporty zaopatrzeniowe z amunicją i pa-
liwem, pojazdy dowodzenia, mobilne stacje 

Bayraktar TB2

Wymiary

Rozpiętość 12 m

Długość 6.5 m

Masa

Startowa 650 kg

Zapas paliwa 300 l

Osiągi

Prędkość maks. 220 km/h

Prędkość przelotowa 130 km/h

Pułap 8200 m

Pułap praktyczny 5500 m

Zasięg 150 km

Długotrwałość lotu 27 h
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radarowe, zestawy obrony przeciwlotni-
czej oraz zestawy ciężkiej artylerii. 

Drony wykorzystywane są też do nęka-
nia przeciwnika. W tym celu najczęściej są 
wykorzystywane ciche, elektryczne drony 
komercyjne (tu prym wiedzie DJI Mavic3), 
których cena nie przekracza kilku tysięcy 
dolarów. Podwieszane pod nimi są różne 
improwizowane ładunki i  granaty, które 
zrzucone nad terenem wroga, okopami, 
umocnieniami powodują straty wśród żoł-
nierzy i  wpływają demoralizująco na ich 
psychikę i morale. Zgodnie z zasadą „jeśli ty 
widzisz niebo, niebo widzi ciebie” trudno 
się przed nimi obronić, co wpływa parali-
żująco na wroga, opóźnia lub uniemożliwia 
jego ruchy wpływając na tempo i  przebieg 
walk. Są łatwe do zestrzelenia, ale też są 
łatwe (tanie) do zastąpienia. Jednak przy 
intensywnych działaniach wojennych, 
długiej, kilkusetkilometrowej linii frontu 
oraz operowaniem dronami na poziomie 
drużyn bojowych oznacza to wykonywanie 
dziennie tysięcy lotów i  setki strat. Odna-
wianie parku maszyn dronowych stanowi 
samo w sobie wyzwanie.

Do kategorii nękania możemy zaliczyć 
drony kamikadze Geran-2 vel Shahed-136). 
Są produkcji irańskiej i  używają ich Ro-
sjanie. Drony te posiadają napęd spalino-
wy (w  początkowej fazie lotu rakietowy), 
zasięg liczony w  tysiącach kilometrów 
i  operując na niskim pułapie mogą dole-
cieć w  głąb terenu przeciwnika niszcząc 

np. infrastrukturę krytyczną. Posiadają 
bardzo niską sygnaturę radarową, której 
trudność wykrycie pogłębia wspomniany 
wcześniej niski pułap lotu oraz uboga ko-
munikacja z  operatorem (lecą na azymut, 
często bez konieczności używania GPS (wg. 
topografii terenu). Nie są zbyt precyzyjne, 
zaś ich dodatkową wadą jest stosunkowo 
głośnie działanie, co umożliwiło Ukraiń-
com opracowanie rozproszonego systemu 
ostrzegania opartego na informacjach cy-
wilów z  trasy przelotu i  estymacji docelo-
wej destynacji. 

Eliminacja takiego drona jest możliwa 
z  wykorzystaniem pocisków przeciwlot-
niczych lub ciężkich, szybkostrzelnych 
karabinów jednak wiąże się to z  dużymi 
kosztami, nieadekwatnymi do ceny tych 
bezzałogowców rzędu kilkudziesięciu ty-
sięcy dolarów. Jednak w Ukrainie udało się 
stworzyć system eliminujący nawet do 90% 
ataków z  wykorzystaniem tego typu ma-
szyn. Dlatego pomimo wielokrotnie niższej 
ceny w porównaniu do pocisków manewru-
jących ich efektywność jest dyskusyjna. 
skoro do celu dolatuje co dziesiąty. Masa 
ładunku bojowego też jest około 10 razy niż-
sza niż w w/w pociskach, dlatego zaliczenie 
tego typu maszyn do kategorii „nękających” 
jest wydaje się słuszna. Ich specyfika nie 
do końca pozwala na wykorzystanie ich do 
zwalczania wojskowych, ruchomych celów 
przeciwnika. 

BAYARAKTAR TB2 
V02  
FOT BAYKAR MAKINA 
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Drony jako rejestratory
Bardzo często drony podczas wojny w Ukra-
inie są wykorzystywane w  podwójnej roli. 
Z  jednej strony umożliwiają realizację za-
dań bojowych, ale z  drugiej strony pozwa-
lają na rejestrację obrazów wojny. Filmy 
te są wykorzystywane na różne sposoby. 
W pierwszej kolejności są elementem walki 
informacyjnej oraz wpływają na wysokie 
morale wojsk własnych, ludności cywilnej, 
zaś osłabiają morale wroga, kiedy rejestru-
ją udane akcje zaczepne i  obronne wojsk 
własnych. 

W  następnej kolejności służą do reje-
stracji działań wroga – w  szczególności ła-
mania praw wojennych oraz popełnianych 

zbrodni przeciw ludzkości. Materiał taki 
może być wykorzystywany w  później-
szych postępowaniach przed sądami, jako 
dowód w  sprawie. I  wreszcie drony mogą 
rejestrować zniszczenia wojenne realizo-
wane na obiektach cywilnych, co poza rolą 
dokumentacyjną np. na potrzeby przy-
szłych postępowań odszkodowawczych 
czy reparacyjnych jest w  sposób aktywny 
wykorzystywane w  wojnie informacyjnej 
i działaniach propagandowych mających na 
celu mobilizowanie krajowej i zagranicznej 
opinii publicznej w  celu zwarcia szeregów 
obrońców, a  także presji podczas pozyski-
wania wsparcia od sojuszników. 

Systemy antydronowe 
Jednym z  ciekawszych zagadnień działań 
wojennych na Ukrainie jest niezwykła sku-
teczność wykorzystania bezzałogowców 
przez stronę broniącą się, a  jednoczesnym 
brakiem tej skuteczności w  przypadku 
Rosjan. Jest to diametralnie inna sytuacja 
niż miała miejsce podczas aneksji Krymu 
w  2014 roku. Wydaje się, że są co najmniej 
dwie przyczyny tego stanu rzeczy. Z jednej 
strony strona ukraińska prawdopodobnie 
wypracowała wraz z  zachodnimi sojuszni-
kami dużo efektywniejsze metody i  syste-
my obrony przed bezzałogowcami. Są one 
oparte o  skuteczne wykrywanie i  neutrali-
zowanie dronów poprzez narzędzia walki 
elektronicznej. 

Lata sankcji nałożonych na stronę rosyj-
ską np. na import podzespołów elektronicz-
nych zmusiły w  efekcie wojska rosyjskie 
do wykorzystywania w  dużo większym 
stopniu systemów kinetycznych niż elek-
tronicznych do obrony przed bezzałogow-
cami, a te są dużo mniej skuteczne. Na wyso-
kie prawdopodobieństwo takiego powodu 
nieskuteczności w  eliminowaniu dronów 
przeciwnika wskazują pojawiające się na 
filmach w  internecie relacje pokazujące 
uszkodzenia strąconych statków bezzałogo-
wych, gdzie relacje strony rosyjskiej dużo 

częściej pokazują kompletnie zniszczone 
w  wyniku eksplozji ładunku wybucho-
wego drony ukraińskie oraz filmy strony 
przeciwnej, na których częstokroć widzimy 
nieuszkodzone fizycznie drony rosyjskie 
przechwycone elektronicznie przez stronę 
ukraińską. 

Wykorzystanie przez Rosję dostaw dro-
nów z państw trzecich nieco wyrównało tę 
walkę ze względu na masowość zastosowa-
nia dronów przez obie strony konfliktu. Co 
do zasady. większość wykorzystywanych 
w  Ukrainie dronów są to konstrukcje za 
kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt tysię-
cy dolarów. Ich wykrycie i  eliminacja jest 
trudna oraz przede wszystkim kosztowna. 
Systemy antydronowe kinetyczne są często 
o rząd wielkości droższe w użyciu od elimi-
nowanego celu. 

Z  drugiej strony w  miarę trwania kon-
fliktu obie strony uczą się jak tworzyć kon-
strukcje odporne na zakłócenia.  Dlatego 
dziedzina zbrojeń C-UAS (counter-unman-
ned aerial systems), czyli obrony przed la-
tającymi bezzałogowcami, staje się dziś jed-
nym z  priorytetowych obszarów rozwoju 
technologii obronnej – na tę chwilę to drony 
rozdają karty na polu walki.

Samobieżny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy Poprad

Informacje podstawowe

Rodzaj systemu Samobieżny rakietowy zestaw przeciwlotniczy

Zwalczane cele samoloty, śmigłowce, drony

Warstwa obrony VSHORAD

Platforma systemu AMZ Żubr-P

Państwo Polska

Producent PIT-Radwar

Wejście do służby 2018

Status systemu aktywny

Pociski

Pociski PPZR Grom, PPZR Piorun

Naprowadzanie pasywne (podczerwień)

Zasięg 500 – 5500 m

Pułap plot. 10 – 3500 m
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System bezzałogowy
Druga przyczyna początkowej przewagi 
Ukrainy może być jeszcze ciekawsza i  wy-
nikać z DNA obu armii i sposobu prowadze-
nia działań wojennych. Prawdopodobnie 
strona rosyjska od początku zakładała wy-
korzystanie w czasie walk nowego systemu 
zarządzania polem walki, gdzie w  sposób 
centralny byłyby pozyskiwane i  analizo-
wane informacje z  rejonu walk, centralnie 
byłyby również podejmowane decyzje 
o  działaniach poszczególnych grup batalio-
nowych i narzucane do realizacji w terenie. 
Takie działanie byłoby zgodne też z  utrwa-
lonym przez dekady systemem zarządzania, 
sposobem delegowania uprawnień i  podej-
mowania decyzji w armii rosyjskiej. Jednak 
prawdopodobnie ten system nie zadziałał 
w  pierwszych dniach agresji na Ukrainę 
i  również nie pojawiła się odpowiednia al-
ternatywa w  sposobie zarządzania i  koor-
dynacji działaniami poszczególnych rodza-
jów wojsk oraz w  sposobie wykorzystania 

systemów bezzałogowych. Stąd blamaż ar-
mii rosyjskiej z  pierwszego miesiąca dzia-
łań i niska skuteczność wykorzystywanych 
w wojsku rosyjskim dronów.

Jednocześnie sposób działania obroń-
ców od początku był inny. Jednostki, co 
prawda działały w  sposób rozproszony, 
ale z  jednej strony wsparte działaniami 
rozpoznawczymi realizowanymi przez so-
juszników, zaś z  drugiej strony dużą auto-
nomią w działaniu, podejmowaniu decyzji 
operacyjnych oraz wykorzystania dronów 
na polu walki, wykazywały znacznie więk-
szą elastyczność oraz szybkość reakcji na 
zmieniający się teatr wojenny. W  efekcie 
wykorzystywanie systemów bezzałogo-
wych było skuteczne i  efektywne. Oka-
zało się, że demokratyczne mechanizmy 
w  przeciwieństwie do centralnego zarzą-
dzania pozwoliły na lepsze wykorzysty-
wanie potencjału drzemiącego w  dronach. 
I tak jest do dziś.

Operatorzy cywilni
Nie można też zapomnieć, o  ogromnym 
wsparciu dla wojsk ukraińskich a w szcze-
gólności gwardii narodowej, jakie zostało 
udzielone (i  jest dalej udzielane) przez 
operatorów cywilnych bezzałogowych 
statków powietrznych. Osoby prywatne, 
dziennikarze wykorzystujące posiadany 

komercyjny sprzęt bardzo często wspo-
magali działania obronne, informując za-
wczasu o ruchach wojsk rosyjskich i umoż-
liwiając szybką reakcję obrońców. Niestety 
ma to też negatywne konsekwencje, które 
mogą być wykorzystywane prze stronę 
atakującą. 

PRZECIWLOTNICZY 
ZESTAW RAKIETOWY 
POPRAD  
FOT BAYKAR MON 
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Po pierwsze, sygnały nadawane przez 
stację sterujące dronów cywilnych mogą być 
wykorzystywane do namierzania operato-
ra i  np. ostrzału artyleryjskiego. W  efekcie 
nieostrożne wykorzystywanie dronów ko-
mercyjnych może się skończyć śmiercią ope-
ratora jak i  osób postronnych, które mogą 
nawet nie być świadome wykorzystywania 
takiej aparatury w swoim otoczeniu. Trzeba 
pamiętać, że o ile dron jest stosunkowo łatwy 
do odtworzenia, to już dostęp do doświadczo-
nych operatorów jest ograniczony. 

Na linii frontu odbywa się „polowanie” 
na operatorów dronów – są istotnym celem 
dla operujących snajperów oraz artylerii. 
Ponieważ zastąpienie operatora jest trud-
ne, opracowano technologię pozwalające na 
zdalną współpracę żołnierzy przebywają-
cymi na froncie z operatorami operującymi 
zdalnie z  głębokiego zaplecza, często setki 
kilometrów dalej. Żołnierz w  polu drona 
uruchamia, a zdalny operator go przejmuje 
i wykonuje zadanie. 

Po drugie, powstaje niejasna sytuacja 
prawna w  świetle Konwencji Genewskich 
jak traktować takiego operatora (cywila, 
dziennikarza). Czy jest on jeszcze cywilem/
dziennikarzem dokumentującym znisz-
czenia wojenne, czy jest już personelem 
militarnym niepodlegającym prawnej 
ochronie, jeżeli wykonując nalot umożliwia 
dostęp do widoku z  kamery np. stojącym 
obok żołnierzom gwardii narodowej. Taka 
niejasna sytuacja może ułatwiać negatyw-
ną interpretację przez agresora, ułatwiając 
bezkarne ataki na ludność cywilną i utrud-
niając pociągnięcie atakujących do odpo-
wiedzialności karnej za swoje działania 
wobec cywilów. 

Bezzałogowe statki powietrzne podczas 
wojny w  Ukrainie w  skuteczny sposób 
zniwelowały część przewag, którymi po-
tencjalnie dysponowały wojska rosyjskie. 
Ich wykorzystanie w  dużej części umoż-
liwiło stronie ukraińskiej wypełnienie 
luki powstałej na skutek dużej przewagi 
w  środkach lotniczych agresora na zaso-
bami obrońców. W  dodatku zrobiły to nie 
narażając personelu obsługi (katastrofa 
drona nie oznacza konieczności uzupeł-
nienia, przeszkolenia nowego operatora, co 
niestety często ma miejsce w przypadku pi-
lotów statków załogowych po zestrzeleniu) 
oraz za dużo niższą cenę. Koszt drona jest 
od kilkunastu do kilkudziesięciu razy niż-
szy i  w  zakupie i  w  eksploatacji przy dużo 
mniejszej różnicy efektywności. Przy istot-
nym różnicy potencjałów ekonomicznych 
obydwu walczących państw ma to niebaga-
telne znaczenie. 

Jednocześnie wojna w Ukrainie pokazała 
jak istotne jest wpięcie dronów w  system 
walki, wtedy ich potencjał jest szczególnie 
widoczny: we współpracy z  innymi rodza-
jami środków bojowych oraz z  szerokim 
wykorzystaniem technologii komunikacyj-
nych i  sztucznej inteligencji. Wojna poka-
zała też, że podobnie jak w  przypadku po-
zostałych środków bojowych, amunicji czy 
siły żywej drony także ponoszą wysokie 
straty, które muszą być szybko uzupełnia-
ne. W  przypadku pełnoskalowego konflik-
tu i wykorzystywania BSP już na poziomie 
drużyn bojowych dotychczasowe planowa-
ne ilości na stanach magazynowych muszą 
być skorygowane lub uzupełnione o system 
szybkiego odtwarzania. 

PRZYSPIESZONY 
KURS PILOTOWANIA 

DRONEM NA FRONCIE 
FOT #DRONESFORUKRAINE
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DJI MAVIC MINI DJI MAVIC AIR 2 DJI MAVIC 2

Waga 249 g 570 g Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 
Zoom: 905 g

Wymiary złożonego drona 
(dł. x szer. x wys.)

140×82×57 mm 180×97×84 mm 214×91×84 mm

Wymiary rozłożonego drona 
(dł. x szer. x wys.)

160×202×55 mm 183×253×77 mm 322×242×84 mm

GIMBAL I KAMERA

Stabilizacja 3-osiowy gimbal 3-osiowy gimbal 3-osiowy gimbal

Rozdzielczość video 2.7 K: 2720×1530 25/30 p 4K Ultra HD: 3840×2160 
24/25/30/60p

2.7K: 2720×1530 
24/25/30/48/50/60p

Mavic 2 Zoom: 4K: 
3840×2160 24/25/30p

2.7K: 2688×1512 
24/25/30/48/50/60p

Mavic 2 Pro: 4K: 3840×2160 
24/25/30p

2.7K: 2688x1512 
24/25/30/48/50/60p

Sensor 1/2.3” CMOS 1/2” CMOS Mavic 2 Zoom: 1/2.3” CMOS

Mavic 2 Pro: 1” CMOS

Piksele 12 MP 48 MP Mavic Piksele: 12 MP

Mavic Piksele: 20 MP

Format zdjęć JPEG, MP4 JPEG, DNG RAW, MP4, MOV JPEG, DNG RAW, MP4, MOV

OSIĄGI PODCZAS LOTU

Maksymalny czas lotu 30 minut (w bezwietrznych 
warunkach)

34 minut (w bezwietrznych 
warunkach)

31 minut (w bezwietrznych 
warunkach)

Maksymalna akceptowalna 
siła wiatru

28.8 km/h 29 – 38 km/h 29–38 km/h

Maksymalna prędkość (na 
wysokości ok. poziomu morza 
przy bezwietrznych warun-
kach)

46,8 km/h (Tryb sportowy) 68.4 km/h (Tryb sportowy) 72 km/h (Tryb sportowy)

Zasięg do 4 km do 10 km do 8 km

System transmisji obrazu ulepszone Wi-Fi OcuSync 2.0 OcuSync 2.0

Temperatura operacyjna 0° – 40°C -10° – 40°C -10°C – 40°C

System omijania przeszkód Brak systemu omijania prze-
szkód.

System omijania przeszkód 
z czujnikami z przodu, z dołu 
oraz z tyłu drona.

System omijania przeszkód 
z czujnikami na całej po-
wierzchni drona: z przodu, 
z tyłu, z dołu, z góry oraz 
z obu boków drona.

Inteligentne tryby lotu Return-to-Home (powrót do 
bazy), CineMode, tryby Qu-
ickShot: Dronie, Circle, Helix, 
Rocket

ActiveTrack 3.0, Spotlight 
2.0, POI 3.0, Tripod, Hyper-
lapse 8K, tryby QuickShot: 
Circle, Helix, Dronie, Rocket, 
Asteroid, Boomerang

ActiveTrack 2.0, Hyperlapse, 
Point of Interest, Waypoints, 
Cinematic Mode, TapFly, 
tryby QuickShot: Circle, Helix, 
Dronie, Rocket, Asteroid, 
Boomerang

PORÓWNANIE PARAMETRÓW NA JPOPULARNIEJSZYCH DRONÓW KOMERCYJNYCH
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Przyszłość dronów: autonomiczne roje
Drony przyniosły ogromne zmiany na polu 
walki: zwiększyły wielokrotnie szybkość 
działania w  szczególności artylerii przy 
jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, zmu-
siły do przeorganizowania logistyki pola 
walki, doprowadziły do paraliżu siły żywej 
lub zwiększenia poziomu jej strat, wymu-
siły konieczność nieustannego ukrywania 
i rozpraszania swoich działań.

Konflikt w  Ukrainie jest kolejnym przy-
kładem udanego wykorzystania przez po-
tencjalnie słabszą militarnie stronę dronów 
podczas działań wojennych. Wnioski z  ich 
wykorzystania prawdopodobnie jeszcze 
bardziej przyśpieszą ich rozwój. Należy się 
spodziewać coraz powszechniejszego wy-
korzystywania dronów na współczesnym 
polu walki, zwłaszcza tzw. rojów dronów 
oraz rosnącego zastosowania sztucznej in-
teligencji (AI). 

Przy wzrastającej liczbie dronów – po-
jawią się drony „matki” transferujące 

mniejsze, cichsze efektory drony „córki” na 
większe odległości i uwalniane dopiero nad 
celami. W  związku z  tym kluczowe będzie 
wdrożenie technologii pozwalających na 
ich autonomiczne działanie i  szerokie wy-
korzystanie systemów wspomagania decy-
zji z wykorzystaniem AI. 

Ilość gromadzonych danych (w  szczegól-
ności danych obrazowych) przez rój dro-
nów podczas pojedynczej misji będzie tak 
ogromna, że będzie przekraczać nie tylko 
dzisiejsze możliwości analityczne opera-
tora, ale także przepustowości systemów 
łączności. Dlatego dron przyszłości będzie 

„mądrzejszy” i bardziej „samodzielny”. Dron 
przyszłości nie będzie się bał nocy. Dzisiaj 
jeszcze ograniczenia technologii termowi-
zyjnej i  radarowej dają wojsku nieco odpo-
czynku od dronów w  nocy. W  przyszłości 
i ta luka technologiczna zostanie zamknięta. 
I wtedy powstaną drony do walki z dronami 
i wizja wojny robotów się dopełni.  ■

KOMENTARZ

Fundacja Instytut Mikromakro od 1 marca 2022 r. – na prośbę 
podmiotów gospodarczych i osób z kręgu Polskiej Izby Systemów 
Bezzałogowych (PISB) – jest koordynatorem akcji społecznej 
#DronyNaWschód (alias #DronesForUkraine). 

Jej celem jest pozyskanie od darczyńców cywilnego sprzętu dro-
nowego, foto-wideo i teleinformatycznego, przegląd techniczny, 
następnie zaś wysyłka do wybranych organizacji pozarządo-
wych i aktywistów w Ukrainie. Sprzęt generalnie służy do doku-
mentacji zniszczeń i zbrodni wojennych, ale też wsparcia dzia-
łań obrony cywilnej, straży pożarnej i  innych formacji. Bywa, 
że docierają do nas wieści o  wykorzystaniu dronów cywilnych 
w działaniach bojowych, chociaż nasi grantobiorcy są świado-
mi ogromnego ryzyka, jaki się z tym wiąże. 

Finansowanie akcji zapewniają bezpośrednie darowizny pie-
niężne oraz akcja crowdfundingowa na Zrzutka.pl. Dzięki 
temu pozyskaliśmy ponad 400 sztuk dronów, 33 typów oraz ok.  
100 tys. złotych darowizn pieniężnych. Wciąż zgłaszają się do 
nas kolejne organizacje pozarządowe i  wolontariusze ukraiń-
scy z prośbą o pomoc, zwłaszcza, aby kupić dla nich drona klasy 
Mavic 3. 

Jeśli już znasz naszą akcję i dołączyłeś się doń, to świetnie, dzię-
kujemy i prosimy o więcej. Jeśli jeszcze nie, to wciąż czekamy na 
Ciebie. Razem możemy więcej. 

AKCJA SPOŁECZNA  
#DRONESFORUKRAINE
S Ł AW O M I R  K O S I E L I Ń S K I 
P R E Z E S Z A R Z Ą D U F U ND A C J I 
IN S T Y T U T MIK R O M A K R O , 
D R O N Y N AW S C H O D .
MIK R O M A K R O . P L 

# D r o n y N a W s c h ó d
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KOMENTARZ

Brak człowieka na pokładzie latającego robota niweluje ryzyko 
utraty życia pilota (operatora) w przypadku katastrofy. Pozwa-
la także zmniejszyć jego wielkość i masę oraz wydłużyć przez to 
czas i  zasięg lotu. Cechy te sprawiają, że dron jest trudniej wy-
krywalny zarówno wizualnie jak i radarowo, może podejmować 
się bardziej ryzykownych misji, a także jest bardziej „cierpliwy” 
podczas obserwacji czy w oczekiwaniu na cel.  Możliwość zabra-
nia na pokład różnych sensorów i  efektorów połączona z  kla-
sycznymi zaletami obserwacji z  powietrza, z  perspektywy wi-
doku ptaka, decyduje o jego przydatności i otwiera nowe szanse 
dla użytkowników.

Ale to nie wszystkie powody takiej „kariery” dronów na teatrze 
działań wojennych w  Ukrainie. Dodatkowe impulsy wywołał 
ogromny postęp technologiczny w  ostatnich latach (miniatu-
ryzacja sensorów, optymalizacja i  wzrost efektywności energe-
tycznej napędów, rozwój technologii kompozytowych, rozwój 
systemów kontroli i  łączności) przy jednoczesnym szybkim 
spadku kosztów technologii. To umożliwiło masową produkcję, 
poprawę stosunku koszt/efekt oraz uproszczenie obsługi i  zej-
ście platform bezzałogowych na coraz niższe szczeble struktur 
jednostek bojowych.  Umożliwiło to też drony każdego szczebla 
wpiąć w system, który zwielokrotnił ich użyteczność. 

K A R O L  J U S Z C Z Y K

DRONY W PCSS 

TECHNOLOGIE DRONOWE, ROBOTYCZNE, AUTONOMICZNE, SZTUCZNEJ INTELIGENCJI – TO 
ZAKRES TEMATYCZNY BĘDĄCY W CENTRUM ZAINTERESOWAŃ OŚRODKA BADAWCZO-
ROZWOJOWEGO POZNAŃSKIEGO CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWEGO (PCSS) 
POWSTAJĄCEGO NA LOTNISKU W KĄKOLEWIE POD POZNANIEM. OBECNIE ZADANIA BADAWCZE 
SĄ SKUMULOWANYCH W TRZECH GŁÓWNYCH INNOWACYJNYCH OBSZARACH BADAWCZYCH TJ.:

EKSPLOATACJA BSP/ZSP;

OBSZARY ZASTOSOWANIA BSP/ZSP;

EKSPLOATACJI LOTNISK: INTEGRACJA ROZWIĄZAŃ W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA LOTNISKIEM, 
W TYM ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA FUNKCJONOWANIA 
LOTNISKA. 

 NOWOCZESNA BAZA LABORATORYJNA OBEJMOWAĆ BĘDZIE M. IN.:

LABORATORIUM AUTONOMICZNEJ I ENERGOOSZCZĘDNEJ INFRASTRUKTURY LOTNISKA

LABORATORIUM BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY EKSPLOATACJI LOTNISKA

LABORATORIUM ROZWOJU BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

 LABORATORIUM ROZWOJU SYSTEMÓW KONTROLI LOTÓW I PRZESTRZENI POWIETRZNEJ.

WIĘCEJ INFORMACJI JESZCZE W KWIETNIU NA STRONACH AEROSPACELAB.PSNC.PL. 
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DRONY W SIŁACH ZBROJNYCH RP
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umowa status dostawy ilości rodzaj platformy dane techniczne typ użytkownicy końcowi

1 Orbiter Aeronautics Defense Systems PPO 2005 2005/2006 1 4 x elektryczny 30 km 4h 1,5kg 10,3 kg x x

2 Orbiter Aeronautics Defense Systems 10,5 mln 2007 2007 6 18 x elektryczny 30 km 4h 1,5kg 10,3 kg x x x

3 Orbiter Aeronautics Defense Systems 2007+ 2007+ 8 24 x elektryczny 30 km 4h 1,5kg 10,3 kg x x

4 ScanEagle D Boeing Insitu 7,22 mln $ 2010 2010 1 10 x spalinowy 100 km 18h 5 kg 26,5 kg x x

5 FlyEye WB Electronics S.A 2010 2010/2011 2 8 x elektryczny 50 km 2,5h 12 kg x x

6 FlyEye WB Electronics S.A 2013 2013 12 48 x elektryczny 51 km 2,5h 13 kg x x x

7 FlyEye WB Electronics S.A 2014 2014 1 4 x elektryczny 52 km 2,5h 14 kg x x x

8 FlyEye WB Electronics S.A 2015 2015 2 8 x elektryczny 53 km 2,5h 15 kg x x x

9 NeoX ITWL 2016 2016 2 8 x elektryczny 30 km 1,5 h 10 kg x Dęblin

10 Warmate WB Electronics S.A 10 mln 2017 2017/2018 10 100 x x elektryczny 30 km 1h 1,5 kg 6 kg x x x x

11 RQ-21A Blackjack Boeing Insitu PPO 11 mln $ 2017 2019 1 5 x spalinowy 95 km 16h 18 kg 60 kg x x

12 FlyEye WB Electronics S.A 10 mln 2018 2018 12 48 x elektryczny 54 km 2,5h 16 kg x x

13 PGZ-19R PGZ Orlik PMT SZ 790 mln 2018 2022+ 12 60 x hybrydowy >100 km 6-12h 25 kg 150 kg x x

14 PD-100 Black Hornet III FLIR Systems / UMO Sp. z o.o. Nano PMT SZ 14 mln 2019 2019 40 80 x elektryczny 2 km 20 min 40g x x

15 MayFly Asseco Poland S.A. Mikro PMT SZ 4,6 mln 2020 2022/2023 6 24 x x elektryczny 2 km 30 min 1,6 kg x x

16 Bayraktar TB2 Baykar PPO 270 mln $ 2021 2021/2024 4 24 x spalinowy 300 km 27h 150 kg 700 kg x x x

17 NeoX-2 PGZ / ITWL Wizjer PMT SZ 174 mln 2021 2024/2027 25 100 x elektryczny 35 km 3h 13 kg x x

18 FlyEye WB Electronics S.A 50 mln 2022 2022/2023 11 44 x elektryczny 55 km 2,5h 17 kg x x

19 MQ-9 Reaper General Atomics PPO 71 mln $ 2022 1 x spalinowy 1900km 14h 1700 kg 4760 x x x

20 Warmate WB Electronics S.A 50 mln 2022 2022/2023 50 500 x x elektryczny 30 km 1h 1,5 kg 6 kg x x x x

21 System Gladius, FT-5,Warmate,
FlyEye

WB Electronics S.A PPO ok. 2000 mln 2022 2022+ >>100 x x hybrydowe 300 km 10-15h 85 kg x x x

22 Camcopter S-100 Schiebel Elektronische Geräte Albatros PMT SZ >4 mln € 2023* 2 2 x spalinowy 200 km 6h 50 kg 200 kg x x x

23 PGZ lub Lockheed Martin Ważka PMT SZ 2023* 10 40 x x elektryczny

24 Gryf PMT SZ 2023* 13 52 x spalinowy 200 km x x

25 Zefir 2023* 4 12 x x

ŁĄCZNA KWOTA WYDATKÓW NA BSP OD 2005 ROKU W WP PRZEKROCZYŁA 5 MLD ZŁOTYCH
ZREALIZOWANE I W TRAKCIE REALIZACJI ZAKUPY OBJĘŁY ŁĄCZNIE OKOŁO 1100 BSP

OPRACOWAŁ KAROL JUSZCZYK

*PPO - pilna potrzeba 
operacyjna

* planowane
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umowa status dostawy ilości rodzaj platformy dane techniczne typ użytkownicy końcowi

1 Orbiter Aeronautics Defense Systems PPO 2005 2005/2006 1 4 x elektryczny 30 km 4h 1,5kg 10,3 kg x x

2 Orbiter Aeronautics Defense Systems 10,5 mln 2007 2007 6 18 x elektryczny 30 km 4h 1,5kg 10,3 kg x x x

3 Orbiter Aeronautics Defense Systems 2007+ 2007+ 8 24 x elektryczny 30 km 4h 1,5kg 10,3 kg x x

4 ScanEagle D Boeing Insitu 7,22 mln $ 2010 2010 1 10 x spalinowy 100 km 18h 5 kg 26,5 kg x x

5 FlyEye WB Electronics S.A 2010 2010/2011 2 8 x elektryczny 50 km 2,5h 12 kg x x

6 FlyEye WB Electronics S.A 2013 2013 12 48 x elektryczny 51 km 2,5h 13 kg x x x

7 FlyEye WB Electronics S.A 2014 2014 1 4 x elektryczny 52 km 2,5h 14 kg x x x

8 FlyEye WB Electronics S.A 2015 2015 2 8 x elektryczny 53 km 2,5h 15 kg x x x

9 NeoX ITWL 2016 2016 2 8 x elektryczny 30 km 1,5 h 10 kg x Dęblin

10 Warmate WB Electronics S.A 10 mln 2017 2017/2018 10 100 x x elektryczny 30 km 1h 1,5 kg 6 kg x x x x

11 RQ-21A Blackjack Boeing Insitu PPO 11 mln $ 2017 2019 1 5 x spalinowy 95 km 16h 18 kg 60 kg x x

12 FlyEye WB Electronics S.A 10 mln 2018 2018 12 48 x elektryczny 54 km 2,5h 16 kg x x

13 PGZ-19R PGZ Orlik PMT SZ 790 mln 2018 2022+ 12 60 x hybrydowy >100 km 6-12h 25 kg 150 kg x x

14 PD-100 Black Hornet III FLIR Systems / UMO Sp. z o.o. Nano PMT SZ 14 mln 2019 2019 40 80 x elektryczny 2 km 20 min 40g x x

15 MayFly Asseco Poland S.A. Mikro PMT SZ 4,6 mln 2020 2022/2023 6 24 x x elektryczny 2 km 30 min 1,6 kg x x

16 Bayraktar TB2 Baykar PPO 270 mln $ 2021 2021/2024 4 24 x spalinowy 300 km 27h 150 kg 700 kg x x x

17 NeoX-2 PGZ / ITWL Wizjer PMT SZ 174 mln 2021 2024/2027 25 100 x elektryczny 35 km 3h 13 kg x x

18 FlyEye WB Electronics S.A 50 mln 2022 2022/2023 11 44 x elektryczny 55 km 2,5h 17 kg x x

19 MQ-9 Reaper General Atomics PPO 71 mln $ 2022 1 x spalinowy 1900km 14h 1700 kg 4760 x x x

20 Warmate WB Electronics S.A 50 mln 2022 2022/2023 50 500 x x elektryczny 30 km 1h 1,5 kg 6 kg x x x x

21 System Gladius, FT-5,Warmate,
FlyEye

WB Electronics S.A PPO ok. 2000 mln 2022 2022+ >>100 x x hybrydowe 300 km 10-15h 85 kg x x x

22 Camcopter S-100 Schiebel Elektronische Geräte Albatros PMT SZ >4 mln € 2023* 2 2 x spalinowy 200 km 6h 50 kg 200 kg x x x

23 PGZ lub Lockheed Martin Ważka PMT SZ 2023* 10 40 x x elektryczny

24 Gryf PMT SZ 2023* 13 52 x spalinowy 200 km x x

25 Zefir 2023* 4 12 x x

WS WOJSKA SPECJALNE

WL WOJSKA LĄDOWE

WOT   WOJSKA OBRONY  
TERYTORIALNEJ

MW  MARYNARKA  
WOJENNA
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KOMPLEKSOWE 
SZKOLENIA

Z ZASTOSOWANIA 
DRONÓW

DLA TWOJEJ 
BRANŻY

PRZEMYSŁ

BUDOWNICTWO

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE

ENERGETYKA

Szkolenia NSTS: VLOS i BVLOS
Skaning laserowy LiDAR z drona w programie TerraSolid
Termowizja z drona - inspekcja i inwentaryzacja
infrastruktury przemysłowej i energetycznej
Fotogrametria niskiego pułapu w Pix4D
- ortofotomapy i modelowanie 3D z drona

Szkolenia NSTS: VLOS i BVLOS
Skaning laserowy LiDAR z drona  
w programie TerraSolid
Termowizja z drona - inspekcja 
i inwentaryzacja infrastruktury 
przemysłowej i energetycznej
Fotogrametria niskiego pułapu  
w Pix4D - ortofotomapy  
i modelowanie 3D z drona

Szkolenia NSTS: VLOS i BVLOS
Zastosowanie dronów w 
bezpieczeństwie publicznym
Fotogrametria niskiego pułapu  
w Pix4D - ortofotomapy  
i modelowanie 3D z drona

Szkolenia NSTS: VLOS i BVLOS
Termowizja z drona - inspekcja  
i inwentaryzacja infrastruktury przemysłowej  
i energetycznej
Skaning laserowy LiDAR z drona
w programie TerraSolid

*

szkolenia@navigate.pl

www.szkolenia.navigate.pl

ul. Wadowicka 8a,
30-415 Kraków

tel: 12 200-22-28 wew. 109

NaviGate Sp. z o.o.

Wymienione szkolenia są najczęściej wybierane  
i polecane przez Klientów NaviGate. W oparciu  
o wspólne ustalenia przygotowujemy również specjalne 
oferty szkoleń w zależności od obszaru działania  
i zapotrzebowania.

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie spełnić najwyższe 
wymagania,co potwierdzają liczne pozytywne opinie 
i referencje z którymi mogą Państwo zapoznać się na 
naszej stronie.
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KOMPLEKSOWE 
SZKOLENIA

Z ZASTOSOWANIA 
DRONÓW

DLA TWOJEJ 
BRANŻY

LEŚNICTWO  I  ŚRODOWISKO

INFRASTRUKTURA
I TRANSPORT

GÓRNICTWO

GEODEZJA

Szkolenia NSTS: VLOS i BVLOS
Zastosowanie dronów w leśnictwie
Fotogrametria niskiego pułapu w Pix4D
- ortofotomapy i modelowanie 3D z drona
Teledetekcja multispektralna z drona

Szkolenia NSTS: VLOS i BVLOS
Termowizja z drona - inspekcja  
i inwentaryzacja infrastruktury 
przemysłowej i energetycznej
Fotogrametria niskiego pułapu  
w Pix4D - ortofotomapy  
i modelowanie 3D z drona
Skaning laserowy LiDAR z drona 
w programie TerraSolid

Szkolenia NSTS: VLOS i BVLOS
Zastosowanie dronów w geodezji
Fotogrametria niskiego pułapu  
w Pix4D - ortofotomapy  
i modelowanie 3D z drona
Skaning laserowy LiDAR z drona  
w programie TerraSolid

Szkolenia NSTS: VLOS i BVLOS
Zastosowanie dronów w geodezji
Fotogrametria niskiego pułapu w Pix4D
- ortofotomapy i modelowanie 3D z drona
Skaning laserowy LiDAR z drona w programie 
TerraSolid

Wymienione szkolenia są najczęściej wybierane  
i polecane przez Klientów NaviGate. W oparciu  
o wspólne ustalenia przygotowujemy również specjalne 
oferty szkoleń w zależności od obszaru działania  
i zapotrzebowania.

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie spełnić najwyższe 
wymagania,co potwierdzają liczne pozytywne opinie 
i referencje z którymi mogą Państwo zapoznać się na 
naszej stronie.

*

szkolenia@navigate.pl

www.szkolenia.navigate.pl

ul. Wadowicka 8a,
30-415 Kraków

tel: 12 200-22-28 wew. 109

NaviGate Sp. z o.o.
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GDZIE TO POLE 
DO POPISU  

Z Mariuszem Naumienko,  
prezesem zarządu Iwing sp. z o.o. 
rozmawia Sławomir Kosieliński 

Jak w tej chwili oceniasz sytuację na rynku 
dronowym?

Rynek trzeba podzielić na dwa sektory – mi-
litarny i  cywilny. Ten pierwszy gwałtownie 
się rozwinął po wybuchu wojny w Ukrainie. 
To pełnoskalowa wojna dronów, co zmienia 
zupełnie podejście do nich całego świata. 
Ten drugi jeszcze chwilę musi poczekać na 
swój moment, w którym osiągnie maksimum 
rozwoju. 

Problemem są m.in. przeregulowane prze-
pisy unijne, które cały czas mocno blokują 
rozwój branży. Do tego dochodzi kwestia 
dostępności samych dronów i  rozwoju tech-
nologii, która skutecznie wyhamowała z  po-
wodu braku surowca.

 
Co jest największą barierą w  dalszym roz-
woju sektora cywilnego? 

Jeśli chodzi o prawo unijne, to przede wszyst-
kim skomplikowane przepisy i  brak przeło-
żenia tych przepisów na rynek polski. Mno-
gość obowiązujących dyrektyw, możliwość 
ich absorbcji przez krajowe prawo lotnicze 
i  przetworzenie tego przez właściwe urzę-
dy. Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) jest 
zobowiązany do stosowania przepisów unij-
nych. Brak w  tej chwili jest rozporządzenia 
zwalniającego z  ich stosowania, jak to było 
w pierwszym okresie rozwoju. 

W  związku z  tym musimy się trzymać 
szczegółowych przepisów EASA (ang. Eu-
ropean Union Aviation Safety Agency  
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeń-
stwa Lotniczego), robić analizy ryzyka w me-
todyce SORA (ang. Specific Operations Risk 
Assessment) podczas, gdy te przepisy moim 
zdaniem stworzone zostały przez zespół eks-
pertów Unii Europejskiej i EASA i są stricte 
przygotowanymi pod dronową komunikację 
przyszłości – taksówki, cykliczne dostawy, 
transporty, mającą na celu jeden do jeden za-
stąpienie lotnictwa załogowego. I to blokuje 
podstawowe zadania wykonywane przez 
drony w  terenach niezurbanizowanych, da-
leko od obszarów miejskich czy leśnych. Unia 
Europejska koncentruje się na przepisach 

globalnych zupełnie pomijając potrzeby lo-
kalne. Wciąż jest za mało wykonywanych 
misji dronowych.

Jestem przekonany, że to skutek lobbingu 
wielkich firm motoryzacyjnych (sic!) i  lot-
niczych, które właśnie stawiają na trans-
port przyszłości, ale również firm lotni-
czych, które prowadzą usługi agrolotnicze. 
Ta robotyczna strona dronów jest blokowa-
na albo celowo pomijana. 

Właśnie tak jest. Ktoś sobie wymyślił pułap 
120 metrów, który w  branży cywilnej jest 
ścianą dla wykorzystania dronów w  infra-
strukturze, w  budownictwie, w  geodezji. 
Wysokość dopuszczalna powinna wynikać 
z  wykonywanych operacji lotniczych. Istot-
na jest oczywiście analiza ryzyka, która 
w  danej sytuacji pozwoli latać na 500 me-
trach, bo tak jest bezpieczniej ze względu 
na podstawowe parametry lotnicze, widocz-
ność i czas na reakcję. Jednocześnie raport 
analizowanego ryzyka powinien zajmować 
maksymalnie dwie strony A4. 

Obecnie większość cywilnych operacji 
lotniczych jest prowadzona do 120 metrów. 
Jeśli oferuję usługę, nie mogę czekać dwa 
miesiące na wydanie zgody z ULC, ponieważ 
żaden klient nie będzie na to czekał. Obecnie 
technologia i  procesy pozyskiwania danych 
przy pomocy dronów jest tak dostosowywa-
na, żeby nie wychodzić poza ramy unijnych 
przepisów ogólnych, ale dla sektora cywil-
nego jest to utrudnienie, bo musimy latać 
niżej, co w naszej ocenie w niektórych przy-
padkach jest to bardziej niebezpiecznie niż 
jakbyśmy latali na 600 metrach. Takie dzia-
łania są mniej wydajne – zamiast wykonać 
dwa loty, musimy zrobić sześć i to wpływa na 
końcową cenę, którą płaci klient. 

Na jakie usługi jest zapotrzebowanie?

Przykładowo ortofotomapy dla geodezji. 
Kiedy geodeta do prac geodezyjnych chce 
wykorzystać fotogrametrię do swoich po-
miarów i mówimy tu o pierwszej klasie geo-
dezyjnej, czyli pomiarze z  dokładnością do 
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10 cm – wówczas ortofotomapa musi być zro-
biona w dokładności 3 cm/pix. Opracowania 
fotogrametryczne stały się bardziej dostęp-
ne dla geodezji klasycznej. 

Kolejny sektor to budownictwo – nadzór 
infrastruktury w  trakcie budowy, zmierza-
jący w kierunku BIM (ang. Building Informa-
tion Modeling  modelowanie informacji 
o budowaniu). W ciągu pół godziny lotu dron 
jest w  stanie zobrazować całą budowę z  cen-
tymetrową dokładnością. Tego się nie zrobić 
pieszo ani samochodem. To jest nowa usługa. 
Cieszy się zainteresowaniem firm nadzoru-
jących procesy budowlane lub inwestorów. 
Można zakładać, że z  roku na rok będzie 
większe zapotrzebowanie na poszczególne 
elementy składające się na BIM. 

Takie wprowadzanie technologii cyfro-
wych do inwestycji – nadzór, wyłapanie błę-
dów na wczesnym etapie, lepsza decyzyjność, 
optymalizacja rozwiązań projektowych – , 
a  co  za tym idzie – optymalizacja procesów 
i  później również eksploatacja takiej inwe-
stycji obniża jej koszty o  30%. BIM towarzy-
szy inwestycji od projektu do wieloletniej 
eksploatacji obiektu. 

Oczywiście jak wszędzie są sceptycy i  en-
tuzjaści tego typu usług. Podział ten wynika 
z wieku i wykształcenia. Na przykład starzy 
inspektorzy czy projektanci nie chcą czasem 
dotknąć smartfona czy użyć proponowanej 
im aplikacji. Dla nich moc najwyższą ma pa-
pier. Do grupy entuzjastów zaliczają się mło-
dzi i gniewni, świeżo po studiach, u których 
technologia cyfrowa przewija się praktycz-
nie w każdym aspekcie ich życia. 

Gdybyś miał możliwość, to co byś zmienił, 
patrząc z  perspektywy trudności, jakie 
dziś stawia prawo lotnicze – dronowe? 

Stawiałbym na wymogi technologiczne 
np: ADSB, czy procesowe u operatorów niż 
proceduralne w ULC. W  samym prawie nie. 
Zmieniłbym działanie ULC. Dopóki procedu-
ry nie będą scyfryzowane od A do Z, to dalszy 
rozwój branży cywilnej nie będzie możliwy. 

O jaki stopień cyfryzacji chodzi? 

Od złożenia wniosku online, procedowanie 
i analizę on-line aż do decyzji wydawanej też 
online (powiedzmy w  90/100 przypadkach) 
i  rejestrowana w  systemie przestrzeni po-
wietrznej. Klient chce wykonywać misje tu 
i  teraz. Tylko cyfryzacja procesu mogłyby 
przyspieszyć realizacje wniosków i  zgłosze-
nia wykonywanych operacji. 

Oczywiście, kiedy sprawa jest problema-
tyczna i algorytm nie jest w stanie prawidło-
wo jej przeprocedować. oczekiwałbym, że 
będzie taki wniosek opracowany przez oso-
by o właściwej kompetencji. Obecnie można 
zgodnie z prawem korzystać też z innych ana-
liz ryzyka niż metodyka SORA, lecz nie spo-
tyka się z to z pozytywnym odbiorem w ULC. 

Naprawdę? Są inne analizy ryzyka? 

Możesz taką analizę ryzyka zrobić sam. Ona 
musi zawierać określone elementy, ale mo-
żesz ją napisać sam i  na jej podstawie też 

Urząd powinien wydać ci decyzję. Niestety, 
ULC rekomenduje metodykę SORA, ponie-
waż wynika to z  zaleceń EASA. W  SORA 
urzędnik ma – powiedzmy – 1000 punktów, 
które sobie tylko sprawdza i  odhacza: jest – 
nie ma, spełnione – niespełnione, zaś jeżeli 
otrzymuje ode mnie jako fachowca analizę, 
która jest dużo krótsza, ale zawiera 100% tre-
ści, to on nie wie, co z tym zrobić. 

Przejdźmy do sektora, który od kilku lat 
wydaje się najbardziej atrakcyjny i  roz-
wojowy: do rolnictwa precyzyjnego. Na 
naszym sejmiku dronowym, który miał 
miejsce w roku 2017, utknęła mi w pamięci 
szczególnie opowieść o  możliwościach wy-
korzystania dronów do niskopułapowego 
oprysku. 

Kiedy przeglądasz globalne raporty, to drony 
w agrotechnice czy też szerzej – w rolnictwie 

– są zawsze jednym z  najwyższych słupków 
pod względem przychodów. Ale nie w Polsce. 

Drony w naszym rolnictwie zaistnieją, nie 
mam wątpliwości, natomiast jeszcze dużo 
czasu musi upłynąć. Sprzedaż w  sektorze 
rolniczym spadła praktycznie do zera, wy-
paliły się już możliwości pokazywania tej 
technologii w  tym sektorze za darmo, zaś 
i  pakiet klientów został już obsłużony. Nie 
tylko mówię tu o klientach indywidualnych, 
ale również o  firmach i  instytucjach związa-
nych z agrotechniką i z rolnictwem. 

Świadczymy jakieś pojedyncze usługi 
związane z projektami, które są realizowane 
w  rolnictwie (kilka punktów dodatkowych 
za innowację w  postaci użycia drona). Efekt 
jest zupełnie nieproporcjonalny do rzeczy-
wistych możliwości. Ktoś się doktoryzuje 
z  hodowli pietruszki, to musi pokazać jej 
zdjęcie z  drona jako zastosowanie innowa-
cyjnej technologii w  projekcie i  na tym się 
kończy. Drony praktycznie zniknęły z rynku 
rolniczego. 

Największe firmy świadczące usługi 
w  sektorze agrotechnicznym nie wystawiły 
w Polsce drona w swojej ofercie targowej na 
targach rolniczych Agroshow. Nie ma obec-
nie klienta na usługi dronowe w  rolnictwie. 
Mamy za małe areały, mamy za małą świa-
domość rolników, nie mamy dostatecznego 
wyposażenia gospodarstw w należyty sprzęt, 
żeby technologie dronowe wykorzystywać. 

Żeby drony się rozwijały w  rolnictwie, 
potrzebne jest oprogramowanie do zarzą-
dzania gospodarstwami, pozwalające wy-
korzystać drony do analizy i  optymalizacji 

– wiemy wówczas, gdzie możemy oszczędzić 
i gdzie należy zainwestować. Tylko dwa z pię-
ciu czołowych programów na rynku do agro-
biznesu mają rozwinięty moduł mapowy, do 
którego mogą być wykorzystywane drony. 
Konieczne są też systemy elektroniczne i me-
chanizmy-przystawki do istniejącego sprzę-
tu rolniczego, które pozwalają na precyzyjne 
sterowanie. W  drodze rozwoju muszą się 
one pojawić w gospodarstwach, żebyśmy my 
mogli do tego sprzętu dostarczyć dane. 

Jednakże największą barierą stojącą na 
drodze skutecznego wykorzystywania dro-
nów w  rolnictwie jest brak zarządzania 

UNIA EUROPEJSKA 
KONCENTRUJE SIĘ 
NA PRZEPISACH 
GLOBALNYCH ZUPEŁNIE 
POMIJAJĄC POTRZEBY 
LOKALNE
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gospodarstwem jako biznesem. Rolnik kupu-
je sprzęt z GPS, bo mam na to dofinansowanie. 
Niestety, Agencja Restrukturyzacji i  Moder-
nizacji Rolnictwa (ARiMR), odpowiedzialna 
u nas za wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej 
UE, nie premiuje nowoczesnego podejścia 
do agrobiznesu. Tylko nieliczni rolnicy 
chcą zrozumieć związek między poprawnie 
zebranymi danymi w  oprogramowaniu do 
zarządzania gospodarstwem a  optymaliza-
cją kosztów w siewie czy nawożeniu. Bez tej 
zmiany, przełom nie nastąpi. 

Bywa też, że przed drzwiami rolnika tłoczy 
się dziesięciu handlowców – od nasion, od na-
wozów, od sprzętu, od oprogramowania, od 
modernizacji, od dofinansowań, od  dronów 
itd. itp. Brakuje kompleksowego systemu, 
który można by zaproponować i wdrożyć. 

Podsumowując, żeby drony się sprawdzi-
ły i zaczęły dostarczać dane, musi być nań 
zapotrzebowanie. Nawet dostępne dane sa-
telitarne nie pomogą, jeśli za tym nie idzie 
proces automatyzacji. 

Zgadza się. Jeśli rolnik nie ma np. precyzyj-
nego rozsiewacza i dostanie plik z danymi, to 
z  tego nie skorzysta. Podstawowym produk-
tem dla rolnictwa powinno być dostarczenie 
precyzyjnych danych. Musi powstać zatem 
system przetwarzania danych wynikający 
z całego, kilkuletniego procesu działań agro-
technicznych. Taki proces musi być cyklicz-
ny, systematyczny, poparty innymi danymi, 
dającymi możliwości porównawcze w  celu 
optymalizacji działań. 

Chętnie poznam Twoje zdanie na temat na-
szych konkurencji droniadowych. Mamy 
na przykład sad. Sto drzew, oznaczonych 
jako drzewa zdrowe, potencjalnie chore 
oraz chore, gdzie rozróżniliśmy dwa pato-
geny chorobowe, a nasi zawodnicy mają za 
zadanie rozpoznać chore drzewa i zrzucić 
odpowiedni oprysk na konkretny patogen 
(oczywiście dziś wiemy, że jest to zada-
nie podwójnego zastosowania w  obliczu 
wojny w  Ukrainie), ale wracając do tego 
podstawowego zadania, jak oceniasz takie 
precyzyjne zastosowanie dronów przy 
opryskach? 

Jeżeli w gospodarstwie zapanują procesy za-
rządcze, to będziemy wiedzieli, które drzew-
ko wymaga interwencji. System wyświetli 
alert, że należy dokonać oprysku trzydzie-
stej trzeciej jabłonki, czterdziestej pierwszej 
i setnej, zaś zostawić w spokoju pozostałe. 

Aczkolwiek przy „amatorskim” użyciu 
drona ze zwykłą kamerą możesz jedynie 
pozyskać wstępne informacje, np. gdzie jest 
pracownik zbierający owoce lub. W którym 
miejscu są zażółcenia na liściach wskazujące 
jakiś problem, ale to jest, powtarzam, wstęp-
na informacja ilościowa, że coś w  danym 
zbiorze odbiega od normy, a  i  tak musisz 
pójść i wszystko sprawdzić. Możesz tylko po-
dejrzeć, przeprowadzić powiedzmy kontrolę 
wzrokową okiem kamery. 

Przy profesjonalnym wykorzystaniu dro-
na potrzeba cyklicznych oblotów i  cyklicz-
nej analizy danych, żeby potwierdzić lub 

zaprzeczyć teorii, że problem istnieje (się po-
większa). Jeśli założysz cotygodniowe obloty 
i  w  pierwszym tygodniu zarejestrujesz jed-
no drzewko suche, zaś w  następnym będzie 
ich kolejne trzy, automatycznie powinieneś 
otrzymać monit o rozszerzaniu się problemu, 
na który możesz natychmiast zareagować. 
Dostaniesz przy tym informację, jakie środ-
ki zapobiegawcze zastosować – czyli doradz-
two agrotechniczne. Cały czas więc mówimy 
o  systemie, który będzie towarzyszył rolni-
kowi od początku do końca procesu, od sie-
wu po zbiory plonów zgodnie z nową, unijną 
polityką „od pola do stołu”. Lecz obecnie nie 
ma takiego kompleksowego systemu. 

Spójrzmy teraz na rolnictwo z poziomu za-
rządzania państwem. 

Ani Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
ani wojewódzkie ośrodki doradztwa rolni-
czego, wreszcie ARiMR nie stymulują rynku 
rolniczego, żeby wykorzystywać aplikacje 
do zarządzania gospodarstwami, a co za tym 
idzie i  samych dronów, czy innych technolo-
gii sprzężonych w systemie odpowiadającym 
całościowo na potrzeby rolnictwa. 

Od sześciu lat zajmujemy się usługami dla 
rolnictwa i przez cały ten czas nie było i nie 
ma żadnego wsparcia publicznego oparte-
go na dronach czy systemach zarządzania i 
optymalizacji produkcji. W  chwili obecnej 
są dotacje na restrukturyzację gospodar-
stwa, ale przy okazji musisz sobie kupić 
oprogramowanie, żeby wyrobić punkty, 
albo zamówić jakąś analizę, której później 
nie jesteś w stanie zrealizować, bo jest to tyl-
ko jakaś składowa większego systemu zarzą-
dzania. Nie ma obecnie takich stymulantów. 
Być może nie jest to do końca ich zła wola, ale 
dość okrojona wiedza o  zasobności samego 
rolnika. Dopóki nie zmieni się pokolenie na 
młodych i postępowych i nie doprowadzi się 
do scalania małych gospodarstw, pozostając 
przy ciągłym ich dotowaniu, to nie nastąpi 
cyfryzacja w  rolnictwie. Bo żaden z  rolni-
ków, który ma 3, 5 czy 8 hektarów – a takich 
gospodarstw jest tysiące – nie będzie zainte-
resowany cyfryzacją. Otrzyma dopłaty, wie 
co zasieje, wie co zbierze i to wystarcza mu 
do szczęścia. 

Ostatnie pytanie, tak trochę żartobliwie, 
a  zarazem poważnie. Czy wierzysz jesz-
cze w  drony jako w  „narzędzie zbawienia 
świata”?

Drony to jest przyszłość i  ten sektor się bę-
dzie rozwijać. Jest to powiązane z rozwojem 
innych elementów, bez których drony nie 
zaistnieją, albo pojawienia się pewnych 
stymulacji rynkowych. Natomiast uważam, 
że drony polowe – roboty do uprawy pola – 
dużo szybciej wejdą w rynek – co już się dzie-
je – niż usługi agrotechniczne z wykorzysta-
niem dronów. To będzie większa rewolucja, 
gdy oranie, siew, oprysk, pielenie zaczną wy-
konywać autonomiczne maszyny. Brakuje 
ludzi do pracy w  rolnictwie, chociażby przy 
zbiorach i  tutaj przed robotami otwiera się 
rynek. Natomiast dron nie zaorze pola. Trze-
ba całego kompleksowego systemu.      ■

W CIĄGU PÓŁ 
GODZINY LOTU 
DRON JEST W STANIE 
ZOBRAZOWAĆ 
CAŁĄ BUDOWĘ 
Z CENTYMETROWĄ 
DOKŁADNOŚCIĄ. TEGO 
SIĘ NIE ZROBIĆ PIESZO 
ANI SAMOCHODEM. 

WYWIAD ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA KALETA NA 

PODSTAWIE ROZMOWY SŁAWOMIRA KOSIELIŃSKIEGO 

I MARIUSZA NAUMIENKI W LISTOPADZIE 2022 R. 
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SZTUCZNA INTELIGENCJA  
W PRAKTYCE  
Zastosowanie sztucznej inteligencji w platformach 
bezzałogowych ma na celu uzyskanie zautomatyzowanego 
sposobu pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych. 
Dzięki temu drony będą dysponowały możliwością 
operowania w złożonym i dynamicznie zmieniającym się 
środowisku.  

K A R O L  B Ę B E N   
S IEĆ B A DAWCZ A  
ŁUK A SIE WICZ –  
INS T Y T U T LOT NIC T WA 

OBRAZ WYGENEROWANY  
ZA POMOCĄ ALGORYTMU MIDJOURNEY
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Systemy bezzałogowe są nośnikiem czujni-
ków do pozyskiwania danych. Wraz z  po-
stępem w  zakresie długotrwałości lotu, ła-
dunku oraz miniaturyzacji sensorów przy 
jednoczesnym zwiększaniu ich możliwości 
technicznych i  zakresów pomiarowych, 
ulega również skokowemu zwielokrotnie-
niu objętość zgromadzonego materiału. 
Jak uporządkować terabajty danych i  jak 
zapewnić do nich dostęp dla wszystkich 
zainteresowanych stronoperator GCS, pilot, 
specjalista ds. analizy danych, klient. Czym 
zastąpić czasochłonną i  podatną na błędy 
manualną analizę monitorowanych obsza-
rów? Tutaj przychodzi na pomoc sztuczna 
inteligencja (ang. AI ➔ artificial intelligence).

Do najbardziej popularnych branż wy-
korzystujących BSP oraz AI należą rolnic-
two, budownictwo, usługi monitorowania 
i  kontrolowania (np.: weryfikacja stanu 
infrastruktury krytycznej). Łączy je moż-
liwość szybkiego rozwiązywania złożo-
nych problemów. Przykładowo na rynku 
istnieją rozwiązania wykorzystujące AI 
do wykrywania anomalii, przewidywania 
potencjalnych scenariuszy, reagowania na 
zmieniające się sytuacje, analizy ogrom-
nych ilości danych, a  także znajdowania 
wzorców w zgromadzonym materiale. 

Rozróżniamy dwa podejścia w  zakresie 
zastosowania AI w branży BSP: algorytmy 
sztucznej inteligencji zaimplementowane 
w  jednostkach obliczeniowych na pokła-
dzie bezzałogowych statków powietrznych 
oraz metody sztucznej inteligencji urucha-
miane na zbiorze danych po zrealizowaniu 
misji. Nieumiejętne wykorzystanie metod 
sztucznej inteligencji, w  tym organizacji 
danych wejściowych do algorytmów może 
skutkować burzą danych i decyzji. 

Nieoczywista definicja 

W  opublikowanej Polityce dla rozwoju 
sztucznej inteligencji w  Polsce od roku 2020, 
sztuczną inteligencję (SI) definiuje się jako 
dziedzinę wiedzy obejmującą m.in. sieci 
neuronowe, robotykę i  tworzenie modeli 
zachowań inteligentnych oraz programów 
komputerowych symulujących te zacho-
wania, włączając w to również uczenie ma-
szynowe (ang. machine learning), głębokie 
uczenie (ang. deep learning) oraz uczenie 
wzmocnione (ang. reinforcement learning). 
Nie wypracowano jednak jeszcze oficjalnej, 
prawnej definicji AI. 

Wobec tego zasadne wydaje się defi-
niowanie AI według OECD (Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jako 
systemu informatycznego mającego zdol-
ność wpływania na środowisko, przewidy-
wania oraz podejmowania decyzji. System 
podejmuje działania wykorzystując dane 
wejściowe, maszynowe oraz ludzkie do 

wirtualizacji rzeczywistych i dynamicznie 
zmieniających się środowisk, budowania 
w sposób ręczny lub automatyczny modeli 
zaobserwowanego środowiska a  także in-
terpretacji pozyskanych danych, aby wyge-
nerować wynik, sygnał wyjściowy.

Bezzałogowy statek powietrzny wy-
korzystujący sztuczną inteligencję musi 
współpracować z  odpowiednio przygoto-
waną, skonfigurowaną i  systematycznie 
nadzorowaną/serwisowaną przez eksper-
ta (człowieka) infrastrukturą IT. 

Czy dron będzie czekał na połączenie 
z serwerownią, aby skorygować trajektorię 
lotu po nagłym manewrze wymuszonym 
pojawieniem się przeszkody na trasie? Czy 
operator infrastruktury krytycznej od-
wlecze swoją reakcję aż do następnego dnia, 
aby  pozyskane zdjęcia infrastruktury mo-
gły zostać przeanalizowane przez algoryt-
my uczenia maszynowego do wykrywania 
usterek i awarii? 

Przetwarzanie danych  
tu i teraz 
Dla zastosowań BSP w  misjach wymagają-
cych szybkiej reakcji, krytycznym para-
metrem jest czas, dlatego również mówi-
my o  zastosowaniu edge computing. Jest to 
metoda przetwarzania danych, w  której 
obliczenia, analiza i przetwarzanie danych 
odbywają się na urządzeniach końcowych, 
takich jak kompaktowe, jednopłytkowe 
komputery, zamiast przesyłania danych 
do chmury lub centrum przetwarzania da-
nych.

W przypadku sztucznej inteligencji, edge 
computing pozwala na przetwarzanie da-
nych (w  praktyce w  niższej jakości) w  cza-
sie rzeczywistym i poza serwerownią, bez-
pośrednio na urządzeniach końcowych, co 
jest szczególnie przydatne w  przypadku 
aplikacji, które wymagają szybkiej reakcji, 
takich jak np.: rozpoznawanie obrazów, 
detekcja obiektów na obrazie z  kamer czy 
też na podstawie sygnałów akustycznych, 
wiązki laserowej.

Wykorzystanie edge computing to przede 
wszystkim szybsze przetwarzanie aktual-
nych informacji, inteligentne, rozproszo-
ne przechowywanie danych, ciągła praca 
nawet w  warunkach utraty łączności ze 
stacją bazową, większe bezpieczeństwo da-
nych, niższe opóźnienia w  przetwarzaniu 
danych.

Aktualne parametry techniczne jedno-
stek obliczeniowych stosowanych na po-
jazdach bezzałogowych oraz możliwości 
wykorzystania łącza danych ograniczają 
wydajność analizy wysokorozdzielczych 
danych w  czasie rzeczywistym na pokła-
dzie bezzałogowego statku powietrznego. 

PLATFORMY 
BEZZAŁOGOWE 
I SZTUCZNA 
INTELIGENCJA 
IDĄ W PARZE 
JAKO KLUCZOWE 
TECHNOLOGIE 
INNOWACYJNYCH 
PROJEKTÓW  
XXI WIEKU
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W celu redukcji czasu przetwarzania, stoso-
wane są sensory niższej rozdzielczości lub 
strumienie wysokorozdzielczych danych 
które poddawane są filtracji tak, aby algo-
rytm podał wynik w czasie rzeczywistym. 

Zamiast przesyłać obrazy o  wysokiej 
rozdzielczości na serwer lub przetwarzać 
je na dronie, algorytmy sztucznej inteligen-
cji są używane do próbkowania obrazów 
i  rejestrowania tylko odpowiednich cech, 
takich jak krawędzie, położenie każdego 
oka względem nosa itp. Funkcje te można 
następnie przesłać na serwer wymagający 
znacznie mniejszej przepustowości i  zuży-
wający znacznie mniej energii. Inne skutecz-
ne podejście, często stosowane w  filmach, 
polega na zrobieniu kilku statycznych zdjęć 
o wysokiej rozdzielczości i nagraniu wideo 
o  niskiej rozdzielczości; Algorytmy sztucz-
nej inteligencji wykorzystują następnie te 

dwa elementy do tworzenia wideo o  wyso-
kiej rozdzielczości. Gdy wideo w  wysokiej 
rozdzielczości znajdzie się na serwerze, al-
gorytmy sztucznej inteligencji ( np. VDSR, 
ESPCN) mogą wykorzystać praktycznie 
nieskończoną moc obliczeniową.

Jeszcze inne możliwości przetwarzania-
obrazu dają sieci neuronowe. To warstwo-
wa architektura używana do implementacji 
algorytmów w uczeniu maszynowym. Sieci 
neuronowe umożliwiają dronom wykry-
wanie, klasyfikację i  śledzenie obiektów. 
Informacje te są łączone w  czasie rzeczy-
wistym, aby umożliwić dronom unikanie 
kolizji oraz lokalizowanie i  śledzenie ce-
lów. Detekcja obiektów na zdjęciach zależy 
nie tylko od skuteczności zastosowanego 
algorytmu, ale jakości zgromadzonego ma-
teriału oraz mocy obliczeniowej jednostki 
przetwarzającej dane.        ■

OBRAZ 
WYGENEROWANO  

ZA POMOCĄ 
ALGORYTMU 

MIDJOURNEY NA 
PODSTAWIE OPISU 

SŁOWNEGO AUTORA 
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AUTONOMICZNA  
NAWIGACJA
Drony są eksploatowane w różnych warunkach: 
w zamkniętych pomieszczeniach, kopalniach, miejscach 
silnie zurbanizowanych oraz takich, w których odbiór 
sygnału GNSS (ang. Global Navigation Satellite System) 
stanowi wyzwanie. Powoduje to konieczność opracowania 
nowych metod nawigacji działających przy braku sygnału 
GNSS. Nawigacja inercjalna, satelitarna oraz klasyczna 
nawigacja oparta na wizji nie są doskonałymi metodami 
do autonomicznej nawigacji BSP. Przez ostatnie kilka lat 

naukowcy badają i próbują zautomatyzować nawigację 
BSP, w której „uczą się” one swojego otoczenia.
Nawigacja wizyjna bez GNSS to metoda, w której 
wykorzystuje się obrazy z kamer do określenia 
pozycji i orientacji platformy. Wykrywanie obiektów 
obejmuje dwie części: klasyfikację obrazów, a następnie 
lokalizację obrazu. Klasyfikacja obrazów identyfikuje 
charakterystyczne obiekty obrazu natomiast lokalizacja 
udostępnia konkretną lokalizacją tych obiektów. 

OPTYMALIZACJA MATEMATYCZNA ORAZ UCZENIE SIĘ OPARTE NA MODELACH – PRZYKŁADY 

WŚRÓD POPULARNYCH METOD SI  
KTÓRE SĄ CZĘSTO WYKORZYSTYWANE  
W NAWIGACJI WIZYJNEJ BEZ GNSS MOŻNA WYMIENIĆ:

●  Sieci neuronowe takie jak sieci konwolucyjne (CNN) 
i głębokie sieci neuronowe (DNN), wykorzystywane do 
analizy obrazów i rozpoznawania elementów na zdjęciach, 

●  Algorytmy SLAM (Simultaneous Localization and Mapping): 
algorytmy SLAM pozwalają na jednoczesne lokalizowanie 
i tworzenie mapy otoczenia za pomocą obrazów z kamer.

●  Algorytmy ORB-SLAM: pozwalają na szybkie i dokładne 
rozpoznawanie punktów charakterystycznych na 
zdjęciach. W zastosowaniu wykorzystywane są sensory 
stereowizyjne oraz RGB-D (trzy kanały kolorowe + mapa 
głębi)

●  Odometria VIO (Visual-Inertial Odometry) na podstawie 
fuzji danych z sensorów wizyjnych oraz inercyjnych. 
Połączenie algorytmów SLAM z danymi z sensorów 
inercyjnych, pozwala na bardziej dokładne określenie 
pozycji i orientacji.

 ●  Planowanie trasy lotu z uwzględnieniem omijania 
przeszkód i omijania kolizji

●  Wykrywanie obiektów na podstawie widma fali 
elektromagnetycznej.

●  Wśród dostępnych podejść do realizacji zadania 
wyróżniamy metody wykorzystujące uczenie ze 
wzmacnianiem (ang. Reinforcement learning), w którym 
BSP musi nauczyć się zachowania poprzez próbne i błędne 
interakcje z dynamicznie zmieniającym się środowiskiem 
oraz rozwiązania oparte o algorytmy ewolucyjne - 
genetyczne, w których zaimplementowany na BSP 
model stara się uzyskać najlepszą heurystykę w oparciu 
o dziedziczenie najbardziej poprawnych zachowań 
w każdej kolejnej iteracji scenariusza lotu.

Metody AI wykorzystywane są również w projektach 
wykorzystujących fale radiowe. Dane surowe ze względu na duży 
szum oraz rozmiar nie są chętnie dodawane bezpośrednio do 
modeli AI. Często wykorzystywaną praktyką jest wykorzystywanie 
technik czasowo-częstotliwościowych, dzięki którym zebrane 
dane są przekształcane tak aby pozyskać tylko najważniejsze 

i charakterystyczne cechy zarejestrowanego sygnału. Model AI 
uczony jest dopiero na tych przekształconych danych. W praktyce 
widmo sygnału może być konwertowane na obrazy, które 
wykorzystywane są w architekturze CNN do klasyfikacji danych 
sygnałowych przy użyciu metod deep learning.
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WYBRANE  
ZASTOSOWANIA
 
ROLNICTWO PRECYZYJNE 

BSP mogą wykorzystywać algorytmy SI do automatycznego roz-

poznawania upraw, mapowania pól i określania stopnia zagęszcze-

nia roślin. Dzięki temu rolnicy mogą lepiej planować nawożenie 

i oprysk, co pozwala na zwiększenie wydajności i oszczędności. 

Przykładowy projekt: „Inteligentny robot spełniający wymogi 

rolnictwa precyzyjnego” w którym obszar robotyki, mechatroniki 

i teledetekcji realizowany jest przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – 

Instytut Lotnictwa,

MONITORING INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 

Wykorzystywanie algorytmów SI do automatycznego rozpozna-

wania i oceny stanu mostów, linii energetycznych czy rurociągów. 

Dzięki temu możliwe jest szybkie wykrycie uszkodzeń i zminimali-

zowanie ryzyka awarii. Przykładem są projekty realizowane przez 

warszawską firmę SkySnap, w tym projekt pt.: Prace B+R w in-

wentaryzacji i modelowania kluczowych obiektów infrastruktury 

technicznej i transportowej w technologii BIM z wykorzystaniem 

narzędzi AI w procesie przetwarzania danych pozyskanych dronem”

TRANSPORT 

Mimo tego, że rozwiązania wykorzystujące AI do automatycznego 
planowania trasy lotu i unikania przeszkód są dopiero opraco-
wywane to z pewnością ich wdrożenie wpłynie na zwiększenie 
efektywności i bezpieczeństwa misji transportowych przesyłek 
medycznych. Pionierami w zakresie transportu próbek medycz-
nych są firmy Farada oraz Spartaqs.

POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO 

Czołowym przykładem jest oprogramowanie wrocławskiej firmy 
SARUAV, w którym wykorzystywane są wysokorozdzielcze zobra-
zowania nadirowe i RGB do detekcji ludzi. W terenie, po skopiowaniu 
i zaimportowaniu zarejestrowanych zdjęć do dedykowanego opro-
gramowania, w sposób automatyczny wskazywana jest lokalizacja 
obiektów przypominających ludzi. Dokładna detekcja osób na 
zgromadzonym materiale możliwa jest po wylądowaniu BSP oraz 
zaimportowaniu danych do oprogramowania SARUAV.

Mimo tych przykładów zastosowań, człowiek wciąż pełni kluczową 
rolę w potwierdzeniu wyników otrzymanych przez algorytmy AI. 

Zadanie Dane wejściowe Pupilarne sieci, algorytmy, biblioteki

Działania na obrazach i sygnałach 
dźwiękowych, poprawienie rozdzielczości, 
odszumienie sygnałów

Obraz, sygnał

Konwolucyjne sieci neuronowe (CNN 
(ang. convolutional neural network)) 
CNN-LSTM (ang. Long Short-Term 
Memory), IGN-RNS (ang. Ignitarium’s 
Real-time Noise Suppression)

Identyfikacja obiektów na zdjęciach 
i filmie, analiza obrazów, segmentacja, 
wykrywanie aktywności

Obraz, film, sygnał
Konwolucyjne sieci neuronowe (CNN 
(ang. convolutional neural network)), 
metody YOLO, SSD. R-CNN

Systemy sterowania automatycznego, 
nawigacja

Model matematyczny, dane 
z czujników, filmy, dane z LiDAR

uczenie się przez wzmacnianie, 
sztuczne sieci neuronowe (ANN), CNN, 
rekurencyjne sieci neuronowe (RNN)

Predykcja wyników na podstawie danych 
bieżących i historycznych

Dane z czujników, archiwalne 
zobrazowania z sygnaturą 
czasową i lokalizacyjną, surowe 
dane liczbowe

Regresja liniowa, drzewa decyzyjne, 
maszyny wektorów nośnych (SVM), 
sieci neuronowe

Generowanie nowych danych, zwiększenie 
rozmiaru zbioru uczącego

Obrazy, sygnał, dane tekstowe
Modele dyfuzyjne, sieci GAN (ang. 
Generative Adversarial Networks)

ZESTAWIENIE PREZENTUJE POPULARNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ 
SI ORAZ PRZYKŁADY STOSOWANYCH PRZEZ PRAKTYKÓW ALGORYTMÓW 
DO REALIZACJI ZAPLANOWANEGO DZIAŁANIA
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FUNDACJA PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI
Platforma Przemysłu Przyszłości (PPP) to 
krajowy program, który ma na celu wsparcie 
rozwoju nowoczesnych technologii, takich jak 
sztuczna inteligencja, robotyka, automatyzacja, 
Internet rzeczy oraz przemysł 4.0. Celem pro-
gramu jest stworzenie krajowego ekosystemu 
innowacji oraz wsparcie polskiego przemysłu 
w  dostosowaniu się do wyzwań przyszłości. 
PPP także wspiera przedsiębiorstwa w moder-
nizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych 
oraz rozwoju nowych produktów i usług. 

Przygotowany przez Komisję Europejską ra-
port „Ethics of Connected and Automated 
Vehicles” przedstawia 20 rekomendacji doty-
czących bezpieczeństwa oraz etyki podczas 
badania i  rozwoju pojazdów autonomicznych 
poruszających się na drodze. Śledząc prace 
nad modyfikacjami zasad prawnych dotyczą-
cych eksploatacji autonomicznych samocho-
dów w  Europie, podobne rekomendacje mogą 
zostać przygotowane dla branży bezzałogo-
wych statków powietrznych.

Główna jednostka obliczeniowa Zalety Wady

FPGA Niskie opóźnienie, mała moc Trudne do zaprogramowania

CPU
Łatwy i elastyczny 
w programowaniu

Najniższa przepustowość

GPU Najwyższa przepustowość Wysokie zużycie energii

Opracowano na podstawie materiałów mathworks.com

KU AI 
W  odpowiedzi na budowanie nowej europejskiej 
strategii cyfrowej zakładającej zwiększenie in-
nowacyjności oraz konkurencyjności starego 
kontynentu na arenie międzynarodowej, podej-
mowanych jest szereg inicjatyw rekomendują-
cych kroki, które należy podjąć aby wyznaczyć 
kierunek rozwoju biznesu, nauki oraz legislacji 
w  obszarze sztucznej inteligencji. W  2020 roku 
Komisja Europejska opublikowała „Białą księgę 
w  sprawie sztucznej inteligencji” (ang. White pa-
per On Artificial Intelligence – A European approach 
to excellence and trust)”. Zakłada ona rozwijanie 
narzędzi sztucznej inteligencji ukierunkowanych 
dla człowieka przy uwzględnieniu kryteriów do-
skonałości i zaufania. Rekomenduje się zacieśnie-
nie współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy 

państwami członkowskimi UE oraz zwiększenie 
finansowania badań i  rozwoju sztucznej inteli-
gencji. Istotnym czynnikiem w aspekcie zaufania 
jest podkreślenie, że AI powinna być regulowana 
przez człowieka zwłaszcza w sektorach podwyż-
szonego ryzyka do których należą bezpieczeń-
stwo i  ochrona Państwa, logistyka, medycyna, 
system prawny.
W  myśl za europejskimi rekomendacjami, przy-
gotowany został dokument kierunkowy pt.: „Po-
lityka Rozwoju sztucznej inteligencji w  Polsce”. 
Wymienionych jest w nim 20 inicjatyw w ramach, 
których dostępne są znaczne środki finansowe na 
realizację prac o charakterze B+R.
Efektem prac jest utworzenie m.in. dwóch środo-
wisk rozwijania kompetencji w tym obszarze.

NCBR IDEAS
Jest to ośrodek badawczo – rozwojowy, urucho-
miony przez Narodowe Centrum Badań i  Roz-
woju (NCBR), działający w  obszarze sztucznej 
inteligencji, którego ambicją jest wsparcie 

środowisk naukowego i  biznesowego w  zakre-
sie projektów o  tematyce szeroko rozumianej 
sztucznej inteligencji. 

ZESTAWIENIE TRZECH NAJPOPULARNIEJSZYCH JEDNOSTEK OBLICZENIOWYCH  
NA KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ OPERACJE DLA ALGORYTMÓW SI. 

OPRACOWANO NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW MATHWORKS.COM

Adres internetowy: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/

PRZYKŁADEM ŁĄCZENIA 
ŚWIATA NAUKI 
I BIZNESU W POPRZEZ 
PASJĘ DO ROZWIJANIA 
INNOWACYJNYCH 
PROJEKTÓW W OPARCIU 
O METODY SZTUCZNEJ 
INTELIGENCJI,  SĄ 
OSIĄGNIĘCIA GRUPY 
NOMAGIC WARSAW 
MIMOTAURS, KTÓRZY 
RYWALIZUJĄ O TYTUŁ 
NAJLEPSZEJ DRUŻYNY 
ŚWIATA W PRESTIŻOWYM 
KONKURSIE MOHAMED  
BIN ZAYED INTERNATIONAL 
ROBOTICS CHALLENGE. 
ZDOBYLI RÓWNIEŻ 
PIERWSZE MIEJSCE 
W KONKURSIE ALPHAPILOT 
ORGANIZOWANYM PRZEZ 
LOCKHEED MARTIN.
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INNOWACYJNY  
PRODUKT – 

INNOWACYJNE 
PRZEDSIĘBIORSTWO

Wdrożenie metod 
sztucznej inteligencji 

w produkcie lub 
przedsiębiorstwie 

wymaga inwestycji 
oraz nakładu 
czasu i pracy, 

a także posiadania 
wykwalifikowanego 

personelu. Wśród 
najważniejszych 

zasobów 
przedsiębiorstwa 

realizującego 
innowacyjne produkty 
w dziedzinie SI można 

wyróżnić:

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE 
Sztuczna inteligencja wymaga wysokiej jakości 
sprzętu - wysokowydajnych klastrów oblicze-
niowych, komputerów z dużą mocą obliczeniową 
oraz pamięcią RAM. Dla projektów wykorzystu-
jących sieci neuronowe, zalecane jest posiadanie 
wydajnych kart graficznych (GPU) lub układów 
Tensor Processing Units (TPU). W zastosowaniach 
mobilnych (przetwarzanie na pokładzie) dużą 
popularnością cieszą się układy które zawierają 

zarówno procesor CPU jak i GPU, co pozwala na 
przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Są 
one przeznaczone dla zastosowań takich jak robo-
tyka, systemy wizyjne, analiza danych, czy auto-
matyzacja przemysłowa. NVIDIA Jetson jest jed-
nym na najbardziej popularnych urządzeń wśród 
deweloperów, którzy chcą uruchomić algorytmy 
SI na urządzeniach z  niskim zapotrzebowaniem 
mocy.

ZESPÓŁ 
Praca ze sztuczną inteligencją wymaga zatrud-
nienia specjalistów z różnych dziedzin: specjaliści 
od projektowania i tworzenia modeli, programiści, 
analitycy danych oraz eksperci od implementacji 

i  utrzymania systemów SI. Oprócz pilotów plat-
form bezzałogowych oraz inżynierów sprzęto-
wych, kluczowymi stanowiskami są Data Scien-
tist, Machine Learning Engineer,

DANE 
Aby algorytmy sztucznej inteligencji były sku-
teczne potrzebują wielu, wielu danych. Wśród 
nich wyróżniamy dane treningowe, które służą 
do nauki modelu, oraz dane testowe, które służą 
do oceny skuteczności modelu. W  zależności od 
rodzaju projektu i dziedziny, w której jest stoso-
wana sztuczna inteligencja, potrzebne są dane 
specjalistyczne, np. zobrazowania wielospektral-
ne, termowizyjne, RGB, dane ze spektrometrów. 
Wybrane dane można pobrać z  ogólnodostępnej 
bazy:: https://data.europa.eu/en. 
Zamiast tworzyć nowe dane, powszechną strate-
gią jest generowanie dodatkowych danych z ory-
ginalnego zestawu za pomocą Data augmentation 
z wykorzystaniem biblioteki np. Keras. Rozszerza-
nie danych jest zwykle realizowane przy użyciu 
prostych technik transformacji geometrycznej. 

Klasyczne polecenia transformacji danych stosu-
ją losowe transformacje zbioru danych (takie jak 
przycinanie, obracanie, zmiana rozmiaru, transla-
cja i odwracanie). Można również przeprowadzać 
transformacje kolorów, takie jak wahania odcienia 
i kontrastu. Aby dane mogły być przydatne w sys-
temie sztucznej inteligencji muszą być przefiltro-
wane, oczyszczone i oznakowane. Ponadto nale-
ży zapewnić aby były one spójne pod względem 
formatu, znacznika czasu oraz lokalizacji a także 
rozdzielczości, ostrości, jasności. 
W  jednym z  postulatów Białej księgi w  sprawie 
sztucznej inteligencji podkreślane jest dbanie 
i zapewnienie bezstronności zbiorów danych, wy-
korzystywanych do nauki modelu oraz publikowa-
nych dla innych użytkowników.

NARZĘDZIA I BIBLIOTEKI 
Praca programistów nie jest możliwa bez od-
powiednich narzędzi i  bibliotek oraz frame-
worków uczenia maszynowego, znajomości 
(biegłości) języków programowania (głównie 
obiektowe, testy jednostkowe), narzędzi do 

przetwarzania i  analizy danych, narzędzi do 
wizualizacji danych czy narzędzi do zarządza-
nia projektami. Oto kilka przykładów najpo-
pularniejszych narzędzi wykorzystywanych 
przez deweloperów:

●  Frameworki uczenia maszynowego: TensorFlow, PyTorch, Caffe, Scikit-learn,
●  Języki programowania: Python, R, Java, C++,
●  Przetwarzanie danych: Pandas, NumPy, SciPy,
●  Analiza danych: Matplotlib, Seaborn, Plotly,
●  Wizualizacja danych: TensorBoard, Visdom,

Oraz rozwój umiejętności miękkich w zakresie: 
krytycznego myślenia, zdolności analitycz-
nych, współpracy w zespole, adaptacji do zmian 

w  dynamicznie rozwijającym się środowisku 
oraz doskonalenia swoich umiejętności
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KURSY ONLINE 
Istnieje wiele bezpłatnych i  płatnych kursów 
online, które oferują solidne podstawy wiedzy 
o sztucznej inteligencji: „Elements of AI”  czy „In-
troduction to Machine Learning” dostępny na plat-
formie Coursera. Elements of AI to bezpłatny kurs 
stworzony przez Uniwersytet Aalto oraz firmę 
Reaktor, którego celem jest zwiększenie świado-

mości i edukacji w zakresie sztucznej inteligencji. 
Kurs składa się z  6 modułów, które pokrywają 
podstawy teorii sztucznej inteligencji, uczenia ma-
szynowego, sieci neuronowych oraz zastosowania 
sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach. Kurs 
jest dostępny online i przeznaczony dla osób bez 
doświadczenia w dziedzinie sztucznej inteligencji. 

KSIĄŻKI 
Istnieje sporo ciekawych pozycji, opisujących 
szczegółowo różne aspekty sztucznej inteligencji, 
od podstaw teoretycznych po bardziej zaawanso-
wane tematy. Przykłady to Sztuczna Inteligencja: 
Nowoczesne Podejście autorstwa Petera Norviga 

i Stuarta Russella, Sztuczna inteligencja. Wprowa-
dzenie oraz Sztuczna inteligencja. Metody i techni-
ki autorstwa Włodzimierza Kaszubskiego a także 
Deep Learning autorstwa Yoshua Bengio, Ian  
Goodfellow i Aaron Courville. 

KONFERENCJE I SPOTKANIA BRANŻOWE 
Informacje o aktualnych trendach i osiągnięciach 
w dziedzinie sztucznej inteligencji można zdobyć 
uczestnicząc w konferencjach i spotkaniach bran-
żowych. Jedną z  odbywających się w  kraju jest 

konferencja polskiego środowiska Data Science 
– Data Science Summit, infoshare artificial intelli-
gence, Droniada Tech by Politechnika Śląska oraz 
Konferencja Optoelektroniczna. 

BLOGI I PORTALE 
Warto zajrzeć na portale publikujące artykuły 
i  tematyczne case study: np. „Machine Learning 
Mastery”, DeepDrive, uczymymaszyny.pl, Anali-

tycznyumysl.pl, AI Vision, AI geek programmer, 
becominghuman.ai, Portal sztucznej inteligencji 
dostępny na gov.pl/web/ai

EDUKACJA –  
SKĄD CZERPAĆ 
WIĘCEJ WIEDZY?

Dzięki ostatniemu 
postępowi technologii 
w zakresie sztucznej 
inteligencji, staje 
się ona niezbędnym 
zakresem niemal 
każdego kierunku 
studiów inżynierskich. 
Warto jednak również 
sięgnąć po dostępne 
materiały edukacyjne:

OBRAZ WYGENEROWANY  
ZA POMOCĄ ALGORYTMU MIDJOURNEY
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CYFROWE BLIŹNIAKI
Coraz więcej branż wykorzystuje dane z dronów. 
Odpowiednio przetworzone np. w model 3D obiektu 
stają się idealnym zestawem danych do generowania 
i aktualizacji tzw. cyfrowych bliźniaków  
(ang. Digital twins).   

PAW E Ł  W Ó J C IK  
BUSINE S S DE V ELOPMEN T  
DIR EC TOR  
W SK Y SN A P SP.  Z  O .O .  
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Dynamicznemu rozwojowi dronów i  sen-
sorów pomiarowych towarzyszy rozwój 
technik przetwarzania danych oraz ana-
lizy obrazu z  coraz większym wsparciem 
sztucznej inteligencji (ang. AI). To szansa 
dla firm świadczących usługi dronowe, 
aby skutecznie konkurować z  tradycyjny-
mi rozwiązaniami w  sposób zautomatyzo-
wany. AI ułatwi pracę specjalistom, rze-
czoznawcom czy też analitykom. 

Po wdrożeniu algorytmów AI udostęp-
nianie usługi dronowej i  jej wyników ma 
być proste, intuicyjne i integrować się z ak-
tualnym środowiskiem pracy klienta. Stąd 
już jest krok do zastosowania cyfrowego 
bliźniaka. To cyfrowy model fizycznych 
obiektów, procesów i  systemów. Powsta-
je dzięki przetwarzaniu danych w  czasie 
rzeczywistym i  stałej aktualizacji stanu 
obiektów i  procesów. Można mieć doń do-
stęp z poziomu przeglądarki internetowej, 
co umożliwia łatwe tworzenie dokumenta-
cji oraz prowadzenie analiz. 

Należy zatem spojrzeć na ten proces 
całościowo. Loty inwentaryzacyjne za po-
mocą dronów nabiorą większego sensu, 
jeśli pozyskane dane będą systematycznie 
zasilać cyfrowy model. Odpowiednie zaś 
algorytmy AI ułatwią porównywanie ak-
tualnego stanu obiektów i elementów oraz 

wyszukiwanie uszkodzeń. Oto jak to wy-
gląda w praktyce 

„Cyfrowy bliźniak  
Portu Gdynia”
Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA i  kon-
sorcjum kierowane przez HydroBIM sp. z o.o. 
zawarły 5 sierpnia 2022 roku umowę na 
realizację sytemu zarządzania informacją 

„Cyfrowy bliźniak Portu Gdynia„. W konsor-
cjum wchodzą również firma Scan-3D Szy-
mon Bloch oraz Stowarzyszenie BIM. 

Już po samych nazwach można wywnio-
skować, że technologiami, które użyto do 
realizacji projektu były skanowanie oraz 
BIM. Celem realizacji przedsięwzięcia jest 
poprawa efektywności zarządzania infra-
strukturą portową. W  ramach projektu 
powstanie trójwymiarowy model portu, 
obejmujący dane geograficzne GIS (w  tym 
batymetrię) i  obiekty infrastruktury Por-
tu Gdynia. Firma Scan-3D odpowiada za 
dostarczenie i  aktualizację wysokiej ja-
kości danych przestrzennych oraz inwen-
taryzacje i  inspekcje z  wykorzystaniem 
technologii LiDAR oraz fotogrametrycz-
nej. Natomiast firma HydroBIM wykona 
na podstawie danych historycznych oraz 
przestrzennych modele BIM i  środowisko 
cyfrowego bliźniaka. 

ZRZUT EKRANU 
Z WIZUALIZACJI 
CYFROWEGO BLIŹNIAKA: 
MODEL 3D NABRZEŻA 
PORTOWEGO WRAZ 
Z KARTĄ DANYCH 
KONKRETNEGO OBIEKTU 
(HTTPS://HYDROBIM.PL/). 
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Główne cele cyfrowego bliźniaka w Por-
cie Gdynia to sprawne zarządzanie dany-
mi, środowisko pracy do symulacji i analiz, 
poprawa konkurencyjności, bezpieczeń-
stwa, wydajności i  niezawodności proce-
sów oraz możliwość integracji, obiegu i wi-
zualizacji danych z różnych źródeł. 

Cyfrowy bliźniak linii pro-
dukcyjnej sody w fabryce 
CIECH Soda Polska
Drony zostały użyte do pozyskania danych 
i  wykonania dokumentacji całego kom-
pleksu fabryki sody w  Inowrocławiu oraz 
wspomnianej w  tytule linii produkcyjnej. 
Pozyskane w  ten sposób zdjęcia posłużyły 
jako jedno ze źródeł w  tworzeniu cyfrowe-
go bliźniaka. 

Stworzony model po pierwsze odzwier-
ciedla obiekty znajdujące się na terenie 
zakładu, ale również umożliwia analizy 
symulacje. Cyfrowy bliźniak analizuje 
i  wskazuje najlepsze parametry pary pod 

wysokim ciśnieniem oraz bilans dwutlen-
ku węgla. 

Koncept digital twin idealnie 
wpisuje się w ideę Przemysłu 4.0, 
zwłaszcza że w pełni korzysta 
z najnowszych osiągnięć techno-
logii informatycznych
  

– podkreśla w rozmowie z Rzeczpospolitą 
Szymon Paprocki, dyrektor Process 
Automation w Siemens Polska. 

Ważnym aspektem stworzenia bliźniaka 
jest dbałość o ciągłość procesu oraz wymia-
ny informacji i  dokeumentacji pomiędzy 
pracownikami. Odpowiednie symulacje 
i  nastawienie na optymalizację zużycia 
energii już pozwalają na oszczędności za-
kładu. Dane z  różnych źródeł (maszyny, 

REALIZACJA  
POMIARÓW 

FOTOGRAMETRYCZNYCH 
NA POTRZEBY 

WYGENEROWANIA  
MODELI 3D OBIEKTÓW  

W PORCIE GDYNIA 
 (HTTPS://SCAN-3D.PL/).

FOT. SKYSNAP



147

IOT, monitoring, urządzenia mobilne) wraz 
z  technolgią cyfrowego bliźniaka, mocą 
obliczeniową w  chmurze, 5G rozwiązuje 
konkretne problemy i daje konkretne infor-
macje pozwalające podejmowanie lepszych 
decyzji. 

Cyfrowy bliźniak obiek-
tów masztowych – projekt 
B+R SkySnap i Politechniki 
Warszawskiej 
Celem projektu jest opracowanie systemu, 
który umożliwi inwentaryzację masztów 
telekomunikacyjnych w  sposób dokładny, 
zautomatyzowany, umożliwiający two-
rzenie dokumentacji w  postaci cyfrowego 
bliźniaka. Częścią usługi będzie portal 

– oprogramowanie, które umożliwi współ-
pracę wielu użytkowników na cyfrowych 
materiałach i  bazie danych o  obiektach. 
System będzie integrować dane obrazowe, 
fotogrametryczne oraz wyniki działania 
sztucznej inteligencji z  trójwymiarowym 
modelem – cyfrowym bliźniakiem. 

Główną barierą do wykonywania bar-
dziej szczegółowych pomiarów jest duża 
pracochłonność manualnych czynności 
identyfikacji elementów, odbiorników, 
anten, urządzeń telekomunikacyjnych 
oraz brak cyfrowych danych (np. projekt 
3D) na poziomie pozwalającym na szybkie 
analizy i  symulacje. SkySnap wykonuje 
obecnie pomiary inwentaryzacyjne dla 
właścicieli i  zarządców obiektów tele-
komunikacyjnych, jednak tylko w  pod-
stawowym zakresie najważniejszych 
elementów masztów. Barierą dla innych 
pomiarów takich jak np. wyszukiwanie 
uszkodzeń, anomalii, wad konstrukcyj-
nych itd. jest brak automatyzacji procesu 
oceny stanu technicznego. 

Produktem wyjściowym powyższej ope-
racji automatycznej będzie ustandaryzo-
wana baza danych obiektów znajdujących 
się na masztach wraz z atrybutami takimi 
jak pozycja XYZ, informacja o  defekcie, 
typ, i inne parametry. Od użytkownika bę-
dzie zależało wybranie elementów, które 
mają być zinwentaryzowane lub sklasyfi-
kowane.

DRONY POZYSKAŁY 
DANE DO BUDOWY 
CYFROWEGO BLIŹNIAKA 
LINII PRODUKCYJNEJ SODY 
(HTTPS://POLSKIPRZEMYSL.
COM.PL/).]
FOT. SKYSNAP

MODEL 3D MASZTU GSM 
Z WYKRYTYMI PRZEZ 
SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ 
ANTENAMI JAKO WKŁAD 
DO CYFROWEGO BLIŹNIAKA 
(SKYSNAP)
FOT. SKYSNAP
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Wykorzystanie sztucznej 
inteligencji do usprawnie-
nia i automatyzacji inwen-
taryzacji oraz tworzenia 
raportów – SkySnap 
Dane z  dronów są dość łatwe do pozyska-
nia przy ustandaryzowanej jakości mate-
riałów. Dzięki temu można je zaprząc do 
automatycznego wykrywania pewnych 
elementów i  zastąpienia manualnych ana-
liz i pomiarów. SkySnap realizuje projekty 
B+R oraz wdrożenia systemów opartych 
o  algorytmy sztucznej inteligencji i  porta-
li do wizualizacji i integracji wyników dla 
wielu branż. 

Należy do nich budownictwo. Tworzy-
my algorytmy do wykrywania elementów 
i  obiektów na różnych budowach w  celu 
pomiaru i  monitoringu postępu prac bu-
dowlanych. 

Powstała w  ten sposób baza danych jest 
elementem, który uzupełnia model BIM, 
pozwala na aktualizację i  sprawdzenie 
harmonogramów oraz stanowi wkład do 
raportów na wielu poziomach i szczeblach 
firm budowlanych oraz ich podwykonaw-
ców. 

Takie narzędzie jest również bardzo 
skuteczne dla nadzoru inwestycji i  za-
mawiającego, którzy mogą w  ten sposób 
szybko kontrolować założenia projektowe 

i czasowe inwestycji budowlanych. Dzięki 
temu następuje ważny postęp cyfryzacji 
budownictwa oraz usprawnienie klasycz-
nych metod pomiarowych. 

Jak pokazują powyższe przykłady ele-
menty na budowie, które można uznać za 
policzalne należy uznać, że da się je wykryć 
za pomocą algorytmów na danych drono-
wych. SkySnap ma na celu udostępnienie 
usługi on-line, która będzie umożliwiała 
użytkownikowi końcowemu wykorzysta-
nie opracowanych algorytmów do detekcji 
swoich danych dronowych i  zbudowanie 
baz danych o  inwentaryzowanych obiek-
tach. W  ten sposób dedykowane rozwią-
zania dla branży budownictwa będą na 
wyciągnięcie ręki. Oprócz wymienionych 
wyżej przykładów identyfikacją są objęte: 
warstwy konstrukcyjne, latarnie, podkła-
dy kolejowe, szyny, wykopy i nasypy itp. 

Potrzeby wykorzystania sztucznej inte-
ligencji do identyfikacji konkretnych zja-
wisk lub ich skutków to nie tylko domena 
budownictwa. SkySnap realizuje również 
projekt wraz z  Politechniką Warszawską 
mający na celu inwentaryzację budynków 
i  automatyczne wykrycie elementów na 
elewacji, uszkodzeń, spękań na cele auto-
matycznej inwentaryzacji nieruchomości 
na podstawie danych z  drona. Jest to roz-
wiązanie dla firm remontowych, zarząd-
ców i właścicieli nieruchomości. 

WYKRYTE HAŁDY 
KRUSZYWA ZA POMOCĄ 

ALGORYTMÓW OPARTYCH 
O MACHINE LEARNING

WYKRYTE LINIE I SŁUPY 
ENERGETYCZNE ZA POMOCĄ 

ALGORYTMÓW OPARTYCH 
O MACHINE LEARNING
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Kolejny projekt SkySnap realizowany 
z  Zespołem Doradców Gospodarczych 
TOR oraz Politechniką Krakowską reali-
zuje opracowanie kompleksowego sys-
temu wsparcia zarządzania bezpieczeń-
stwem ruchu drogowego w mieście. Nowe 
rozwiązanie będzie wykorzystywało 
sztuczną inteligencję oraz kamery roz-
mieszczone na dronach.

Przed systemem postawiono dwa głów-
ne zadania. Pierwszym jest automatyczne 
wyszukiwanie wszystkich uczestników 
ruchu (z  pieszymi włącznie) na rejestro-
wanych za pomocą dronów nagraniach 
wideo. Drugie – to śledzenie trajektorii 
ruchu pojazdów i  pieszych w  newralgicz-
nych miejscach oraz badanie zależności 
przestrzennych między ruchem, a  infra-
strukturą drogową. 

Posiadając trajektorię i lokalizację, przy 
pomocy uczenia maszynowego “wyuczy-
my” system, dzięki któremu będziemy 
mogli wykrywać sytuacje niebezpieczne. 
Pozwoli to sprawdzić, jak często i z jakimi 
uczestnikami w  danym miejscu powstają 
niebezpieczne sytuacje. 

Na bazie tak zebranego materiału sys-
tem będzie automatycznie generował 
raporty. Posłużą one za podstawę do re-
komendacji zmian infrastrukturalnych 
lub korekt organizacji ruchu. Docelowo 
system ma działać poprzez portal inter-
netowy, tak by klient mógł samodzielnie 
wykonać nalot dronem, nagrać np. 24-go-
dzinny film i na jego podstawie wygenero-
wać raport. 

Program jest skierowany do zarząd-
ców dróg zarówno w  mniejszych, jak 
i w większych miastach, a także planistów 

miejskich. Ograniczenie liczby wypad-
ków drogowych będzie dużą korzyścią 
dla lokalnych społeczności. Oprócz sa-
mej ochrony ludzkiego życia i  zdrowia 
najważniejszą z  nich będzie bardziej 
efektywne wydawanie pieniędzy na po-
prawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Inwestycje będą mogły być planowane 
i  realizowane na miarę rzeczywistych, 
zmierzonych potrzeb, a  nie uznaniowo 
i na wyczucie.

Wykrywanie nielegalnych 
wysypisk – byteLAKE 
i Resq Foundation
Kolejnym ciekawym projektem na ryn-
ku polskim jest rozwiązanie do zliczania 
drzew, lokalizowania nielegalnych wysy-
pisk przy pomocy algorytmów sztucznej 
inteligencji i danych z dronów. Analityka 
terenów zielonych w  ramach tego projek-
tu opracowywana z  wykorzystaniem sys-
temu EWA GUARD. Rozwiązanie dostar-
cza również raporty i  analizy w  zakresie 
rolnictwa oraz zliczania zwierząt. 

Warto jeszcze wymienić projekty re-
alizowane na potrzeby PKN Orlen. Wro-
cławska firma BZB UAS zbiera dane fo-
togrametryczne rurociągów – zdjęcia są 
robione w  wysokiej rozdzielczości, które 
następnie przy pomocy specjalistycznego 
programu wykorzystującego sztuczną in-
teligencję są automatycznie analizowane 
w  zakresie potrzeb związanych z  bezpie-
czeństwem. Końcowym efektem wdro-
żenia ma być system oparty na uczeniu 
maszynowym, który będzie lokalizował 
próby ingerencji w rurociąg.        ■

WYKRYWANIE ELEMENTÓW 
NA ELEWACJI BUDYNKU: 
OKNA, ELEMENTY 
METALOWE, TYNK, 
POKRYCIE DACHOWE,  
CEGŁA

WYKRYWANIE USZKODZEŃ: 
RDZA NA PARAPETACH 

WYKRYWANIE USZKODZEŃ: 
SPĘKANIA NA ELEWACJI 
(SKYSNAP)
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PAWEŁ: Jak wygląda zastosowanie cyfrowych bliź-
niaków na polskim rynku?

CHATGPT: Zastosowanie cyfrowych bliźniaków, 
czyli Digital Twins, na polskim rynku jest obecnie 
w fazie rozwoju, ale przewiduje się, że będzie się ono 
dynamicznie rozwijać w najbliższych latach. Digital 
Twins to cyfrowe modele rzeczywistych obiektów, 
procesów lub systemów, które pozwalają na symula-
cję i analizowanie działania tych obiektów w rzeczy-
wistych warunkach.

Obecnie, główne zastosowanie cyfrowych bliźniaków 
na polskim rynku to:

●  Przemysł 4.0 – Digital Twins są wykorzystywane 
do optymalizacji procesów produkcyjnych, plano-
wania produkcji, prognozowania awarii, itp.

●  Budownictwo – cyfrowe modele budynków służą 
do planowania i projektowania budynków, a także 
do monitorowania i zarządzania nimi po oddaniu 
do użytkowania.

●  Infrastruktura krytyczna – Digital Twins są 
wykorzystywane do monitorowania i zarządzania 
infrastrukturą krytyczną, taką jak mosty, tunele, 
linie energetyczne itp.

Cyfrowe bliźniaki wykorzystywane są również 
w innych sektorach takich jak logistyka, transport, 
medycyna, edukacja, itp. Wzrasta zainteresowanie ze 
strony firm i instytucji na polskim rynku, co przyczy-
nia się do rozwoju tej technologii.

PAWEŁ: Jak wygląda wykorzystanie sztucznej inteli-
gencji i danych z dronów na polskim rynku?

CHATGPT: Wykorzystanie sztucznej inteligencji 
i danych z dronów na polskim rynku jest obecnie 
w fazie rozwoju, ale przewiduje się, że będzie się ono 

dynamicznie rozwijać w najbliższych latach. Obecnie, 

główne zastosowania AI i danych z dronów w Polsce to:

●  Monitorowanie infrastruktury krytycznej, takiej 

jak linie energetyczne, drogi, mosty itp.

●  Inspekcje budynków i przemysłowej infrastruktury

●  Mapowanie terenów i rolnictwo precyzyjne

●  Monitorowanie środowiska i ochrona przyrody

Jednakże, sztuczna inteligencja i drony są również 

wykorzystywane w sektorach takich jak logistyka, 

bezpieczeństwo publiczne, budownictwo, geodezja, 

ubezpieczenia, itp.

Coraz więcej firm i instytucji na polskim rynku zaczy-

na dostrzegać potencjał tej technologii i inwestują 

w rozwój własnych rozwiązań z wykorzystaniem AI 

i danych z dronów. Wzrasta również zainteresowanie 

ze strony sektora prywatnego, co przyczynia się do 

rozwoju tej branży.

PAWEŁ: Dziękuję! Pozdrowienia od Kosiela z Instytu-

tu Mikromakro!

CHATGPT: Dziękuję za pytanie i pozdrowienia od 

Kosiela. Jestem tutaj, aby pomóc w każdej potrzebie. 

Jeśli masz jakieś pytanie lub potrzebujesz pomocy, 

proszę daj mi znać!

I W ZASADZIE NA POWYŻSZYM DIALOGU MOŻNA 
BY JUŻ ZAKOŃCZYĆ TEN ARTYKUŁ. ODPOWIEDZI 
SĄ ZADOWALAJĄCE, PRZEKROJOWE, PODAJĄ TEŻ 
WŁAŚCIWE DEFINICJE I PRZYBLIŻAJĄ ZASTOSO-
WANIA. NATOMIAST NIE DAJĄ WIEDZY O TYM, ŻE 
TAKIE PROJEKTY FAKTYCZNIE SĄ W JUŻ W POLSCE 
REALIZOWANE I WDRAŻANE. TU POTRZEBNA JEST 
WIEDZA „BIAŁKOWCA”.

TELEFON  
DO PRZYJACIELA

POSTANOWIŁEM ZAPYTAĆ O CYFROWE BLIŹNIAKI... AI. TO CHATGPT, ROZWIĄZANIE FIRMY 
BADAWCZEJ OPEN AI, SŁUŻĄCE DO GENEROWANIA ODPOWIEDZI W DOWOLNYM JĘZYKU 
ŚWIATA. POWSTAŁ NA PODSTAWIE OGROMNYCH ZBIORÓW DANYCH.  
UWAGA! STAN JEGO WIEDZY ODZWIERCIEDLA SYTUACJĘ Z 2020 R. ZAINTERESOWANIE TYM 
NARZĘDZIEM BYŁO TAK DUŻE NA POCZĄTKU, ŻE W CIĄGU 5 DNI SKORZYSTAŁO Z NIEGO PONAD 
MILION UŻYTKOWNIKÓW. 
PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ ODPOWIEDZI NA ZADANE PRZEZE MNIE PYTANIA  
(PISOWNIA ORYGINALNA):

KOMENTARZ
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OBLOT:  
OD POMYSŁU  
DO PRZEMYSŁU  

Z dr. hab. inż. Robertem 
Głębockim, prof. uczelni, 
kierownikiem projektu 
Ośrodka Badań Lotniczych 
i Kosmicznych OBLOT 
w Przasnyszu rozmawia  
Sławomir Kosieliński 

Pomówmy o kierunkach rozwoju dronów 
ze szczególnym uwzględnieniem syste-
mów autonomicznych. Na jakim etapie je-
steśmy? Kiedy jest miejsce na misję w peł-
ni autonomiczną? 

Pozwolę sobie tutaj na szerszą refleksję. Dro-
ny są w  obecnej chwili na takim etapie jak 
samoloty po pierwszej wojnie światowej. Są, 
działają, z dużymi możliwościami – systemy 
dla wojska, i spełniające wymagania wojska 
w jakimś zakresie. I tak jak w okresie powo-
jennym w  sferze cywilnej zaczęto się zasta-
nawiać, do czego samoloty użyć i  w  jakich 
sektorach je wykorzystać, tak dziś drony są 
w bardzo podobnej sytuacji. 

Technologia jest opanowana i  samo 
konstruowanie drona o  takich czy innych 
parametrach jest standardową pracą dla in-
żyniera – on wie, ma wytyczne, wie jak to 
zrobić, oczywiście, kiedy pojawią się nowe 
technologie będzie to robił lepiej. Natomiast 
rozwiązania cywilne potrzebują też pewnej 
infrastruktury i  moim zdaniem tutaj jest 
główne ograniczenie. Żeby móc jeździć sa-
mochodem potrzebne są drogi i stacje benzy-
nowe. Dziś jest dron i jego użytkownik, który 
gdzieś z  nim jedzie i  wykonuje jakąś pracę. 
To jest ogromne ograniczenie, natomiast in-
frastrukturalnie nie ma ani tych „dróg”, ani 

„stacji paliw”. Stan obecny jest stanem żad-
nym dla rozwoju technologii dronowej. To, 
co te drony będą mogły, to dopiero wszystko 
przed nami, bo urządzenie jest, funkcjonuje, 
może być doskonalone, natomiast pozostaje 
kwestia rozwoju infrastruktury wokół, któ-
ra dopiero otworzy im świat. 

Rozwój infrastruktury – i  tu jestem bar-
dzo zgodny z  potrzebą rozwoju systemów 
autonomicznych – dopiero umożliwi roz-
wój autonomii pracy, bo to jest tak napraw-
dę przyszłością dla dronów. Duże systemy 
wymagające wsparcia operatora wymagają 
pracy ludzkiej. Cały system ekonomiczny 
na świecie jest ustawiony w  ten sposób, 
że praca ludzka jest droga. W związku z tym 
biznes bardzo chętnie korzysta z  systemów, 
gdzie potrzebny jest jeden, bardzo dobry, 
rozgarnięty pracownik i  duża ilość wie-
dzy zgromadzona przez ludzi, ale tylko raz. 
Moim zdaniem w wyścigu technologicznym, 
w  którym my jako Polska powinniśmy brać 
udział, najistotniejsza jest autonomia pracy. 
Zadania, które dron będzie mógł podejmo-
wać samodzielnie. Autonomii sprzyja rów-
nież to, że drony stosunkowo nie są drogie, 
w związku z tym ewentualna utrata nie jest 
aż tak bolesna, więc niejako łatwiej w tę tech-
nologię jest zainwestować.

Wyobraźmy sobie zatem taką misję auto-
nomiczną w idealnym świecie.

To jest troszkę kwestia technologiczna zwią-
zana z rozwojem zasięgów tych dronów, nie 
mniej jednak możemy mieć różne zlecenia 
w  sektorze cywilnym, może być to na przy-
kład stała opieka nad jakimś obszarem albo 
usługa jednorazowa. 

Jeśli jest zapotrzebowanie na monitoring 
obszarowy, drony powinny mieć do dyspozy-
cji miejsce wzlotów i lądowań, stacje dokują-
ce (trzeba wypracować algorytmy, pozwa-
lające na lądowanie w  różnych miejscach 
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i różnych warunkach, ale to jest coś, z czym 
technologia może sobie poradzić dosyć szyb-
ko), które by je obsługiwały bez udziału czło-
wieka, dron wykonuje misję autonomicznie 
zgodnie z  wcześniejszymi wytycznymi. Do-
póki dron będzie potrzebował człowieka do 
obsługi, usługa będzie droga, bo praca czło-
wieka kosztuje. Myślę, że będzie rosła ilość 
dronów, będzie rosło ich pokrycie, a  ponie-
waż zasięgi ich na razie nie są duże, wzro-
śnie również rozmieszczenie przestrzenne 
i  niezawodność urządzeń, co skutecznie ob-
niży kosztów takich urządzeń. 

Obecnie drony w użytkowaniu cywilnym 
są na etapie zaawansowanego modelarstwa. 
Większość firm w  Polsce ma stosunkowo 
małe doświadczenie, zrobiły coś, latają dro-
nem, świadczą jakąś usługę, gdzie to ope-
rator decyduje o  warunkach, a  to przecież 
wszystko można oprogramować, zoptymali-
zować i  w  pewnych warunkach dopuszczać 
loty autonomiczne. I  tutaj też jest właśnie 
duża rola autonomii pracy, założeń granicz-
nych, obliczeń, permutacji algorytmów, któ-
re sprawią, iż dron w czasie misji bez udziału 

człowieka automatycznie „dostosuje się” do 
panujących w danym momencie warunków 
zewnętrznych. 

Czego brakuje, aby faktycznie taki system 
stacji dokujących przyjmował zdefiniowa-
ne rodzaje dronów? Dziś powstają stacje 
startów i lądowań pod konkretny model. 

Oczywiście można, ale to jest zadanie raczej 
dla inżyniera a nie dla wielkiej nauki. Różni-
ca będzie tylko jedna: stałopłaty i pionowzlo-
ty, bo one mają szansę rozwoju na tym etapie. 
To nie jest ograniczenie wielkie, tylko my 
jesteśmy cały czas na etapie zaawansowane-
go modelarstwa – nie ma masowej produkcji 
czy optymalizacji. 

Czy w tej sytuacji oznacza, że jeszcze nikt 
na świecie nie wyprodukował uniwersal-
nej stacji dokującej?

Nie znam takiego przypadku, żeby była uni-
wersalna, ale to się wiąże z  czymś innym 

– taka stacja powstanie wtedy, kiedy tak na-
prawdę będziemy mieli bardziej sprecyzo-
wane zadania, jakie drony powinny pełnić. 
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Tutaj powiem szczerze, że pomysły typu wo-
żenie paczek... trochę energetyka, przeczy 
tego typu pomysłom, chociaż nie mówię, że 
są niemożliwe, ale jak na razie trochę jednak 
kłopotliwe. Myślę, że to nie w tym kierunku 
pójdzie rozwój. Według mnie drony mogą 
uzupełniać pewne braki infrastruktury 
telekomunikacyjnej, świadczyć usługi ob-
serwacji, czy jakiś interwencji docelowych 
rzeczywiście z  przeniesieniem jakiegoś ła-
dunku, ale to nie będzie bardziej efektywne 
niż transport samochodowy. Wydaje mi się, 
że najpierw konstrukcje powinny okrzep-
nąć, a  dopiero później możemy wejść wła-
śnie w  takie rozwiązania telekomunikacji, 
uzupełniać niedobory masztów, przenosić 
jakieś informacje, wspomagać przeciążone 
systemy. Z  drugiej strony jest też nadzór 
i kontrola stanu urządzeń.

Ale co nam po maszynie, która będzie nad-
zorowała powiedzmy elektrownie wia-
trowe, jeśli nie będzie wyposażona w  od-
powiednie algorytmy. Nas nie interesują 
terabajty danych, tylko końcowa informa-
cja czy problem jest, czy go nie ma... I  tak 
płynnie chciałbym przejść do sztucznej 
inteligencji. Na jakim jesteśmy obecnie 
etapie i  w  których sektorach gospodarki 
szczególnie warto inwestować w  A.I. po-
wiązane oczywiście z dronami i robotami?

Drony powinny mieć możliwość współdzia-
łania między sobą, niekoniecznie przy in-
gerencji ludzkiej. Przykładowo, jeden dron 
śledzi, obserwuje, wyszukuje jakieś obiekty, 
zaś w  momencie, kiedy obiekt zostanie zna-
leziony i  jest decyzja, że powinien być mo-
nitorowany, to w zależności od tego jakiego 
jest typu, jak szybko się porusza, podrywany 
jest drugi dron i automatycznie kontynuuje 
misję. Sztuczna inteligencja powinna roz-
wiązywać współdziałanie systemów, pracę 
wielu dronów w powietrzu – razem. I to jest 
coś, co możemy rozwijać. To pozwoliłoby 
dronom na podniesienie indywidualnego 
bezpieczeństwa lotu w  roju, a  z  drugiej 
strony zwiększyłaby się swoboda ich dzia-
łania. Wiadomo, że niezawodność układu 
ocenia się po tym, jak on został przetesto-
wany, zaś nie czy jego algorytm jest bardzo 
skomplikowany. 

Jestem zagorzałym zwolennikiem, żeby 
dron, którym steruje sztuczna inteligen-
cja, nie przetwarzał u siebie danych, tylko 
żeby jak najwięcej przesyłał ich na ziemię 
i żeby stacja robocza na ziemi, czy w chmu-
rze, zajmowała się dalszą analizą i obróbką 
tych danych, rozdzielając niejako funkcje. 
Czy Pan postrzega podobnie?

Ja to widzę trochę inaczej, jako współdzia-
łanie dronów między sobą. Czyli leci dron 

„obliczeniowiec”, który ma na sobie odpo-
wiednia moc obliczeniową, on nie musi być 
dynamiczny, zwinny, nie musi mieć kamer, 
i  leci wraz z  rojem dziesięciu innych, które 
zbierają dane, jest komunikacja między nimi, 
nie musimy tego nigdzie wysyłać daleko, ob-
ciążać np. sieci komórkowych i wtedy mamy 
takie latające centrum – choć dopuszczam, 

że w  dalszym rozwoju, jeżeli pozyska infor-
mację o sprzyjających warunkach, może wy-
lądować, by nie zużywać swojej energii lub 
kiedy występuje problem komunikacyjny, 
podążać za rojem w  ustalonej odległości za-
pewniającej maksimum łączności. 

Bardzo mi się podoba ta idea, ale tu bra-
kuje mi systemu redundantnego, żeby 
ten „obliczeniowiec” natychmiast wysyłał 
dane gdzieś dalej, na przykład do chmury...

Tak, ale pamiętajmy, że wtedy mamy już jed-
no źródło, że jeżeli w  zadaniu pozostałych 
przyjmijmy jest skanowanie jakiegoś pola 
czy infrastruktury krytycznej, to to robią. 

„Obliczeniowiec” ma inne zadania – odebrać 
dane i  przekazać je dalej. Jeśli są jakieś de-
cyzje do podjęcia na jego pokładzie, wtedy 
je podejmuje – na przykład coś wylicza – 
i przesyła dane przetworzone.

W  czasie Droniady 2021 sprawdzaliśmy 
co jest lepsze – przetwarzanie brzegowe, 
kiedy dron dostaje informację, część prze-
twarza i wysyła do chmury, czy bezpośred-
nie przesyłanie do chmury. I  właściwie 
bardzo szybko okazało się, że ilość danych, 
które zbierały maszyny przy obecnym sta-
nie technologii transmisji danych, nie jest 
w stanie być przesłana do chmury. Trzeba 
tę informacje siatkować i  właśnie takie 
przetwarzanie brzegowe budowanie mo-
delu w chmurze i porównanie z tym, co ten 
dron zebrał jest efektywniejsze.

Podział zadań i  specjalizacji optymalizuje 
działanie w zespole. 

Przejrzałem Pana dorobek naukowy z  za-
interesowaniem, i  wiem, że połowę za-
wodowego życia związał Pan z  wojskiem, 
szczególnie z  pociskami inteligentnymi, 
nad którymi prowadził Pan badania. Jakie 
Pana zdaniem są różnice – inteligentne 
pociski manewrujące vs drony kamikadze, 
czyli drony warmate? 

W  momencie, kiedy mówimy o  technolo-
giach rakietowych czy sterowanej amunicji 
artyleryjskiej, to zazwyczaj, szczególnie 
technologie rakietowe, służą raczej do zwal-
czania czegoś, co się porusza, co jest w miarę 
szybkie, na przykład samolot, czołg, jakiś 
pojazd, okręt i tu trzeba coś, co będzie miało 
przewagę prędkości. Natomiast jeśli mówi-
my o  atakowaniu celów o  niedużej prędko-
ści lub stacjonarnych, no to pamiętajmy, iż 
jest to kwestia już tak naprawdę pewnych 
obliczeń ekonomicznych. Oczywiście drona 
łatwiej zniszczyć, dron z  kolei nie wymaga 
infrastruktury, którą można zaatakować. Tu 
nie ma armaty, wyrzutni, do której można 
strzelić. Więc pod tym względem, jeżeli cho-
dzi o użycie, jest mniej groźny dla tego, któ-
ry go wysyła. Nawet jeśli mamy jakieś wy-
rzutnie inicjujące start tych dronów, to nie 
są to konstrukcje które można namierzyć 
w  podczerwieni, nie można ocenić trajek-
torii balistycznej po której lecą, w  związku 
z  tym zjawiają się nieoczekiwanie i  w  pew-
nych obszarach mają przewagę. Jest jeszcze 
jedna różnica na korzyść dronów. Kiedy 

JESTEŚMY CAŁY 
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PRODUKCJI CZY 
OPTYMALIZACJI
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wystrzelimy rakietę, już jej nie zatrzyma-
my, dron zaś może przez pewien czas krążyć 
w  powietrzu i  reagować dopiero na rozkaz 
dowódcy danego obszaru. 

W którym momencie inżynierowie, firmy 
zbrojeniowe zaczęły myśleć o  takiej wła-
śnie zmianie – bo przecież jest to bardzo 
radykalna zmiana pola walki, wybierać 
cel będąc de facto dopiero nad nim?

Myślę, że tak jak wszystko, ma to taki ewo-
lucyjny charakter. Wojny asymetryczne 
(z  Talibami) miały swój duży wkład w  inne 
postrzeganie rozwiązań pola walki. Kładzio-
no ogromny nacisk na rozpoznanie, rodziła 
się właśnie wtedy technologia dronowa dzię-
ki miniaturyzacji elektroniki i  zaczęła być 
wykorzystywana jako technologia do rozpo-
znania. No a skoro już latamy nad celem i go 
widzimy, a to czym latamy nie jest takie dro-
gie, to możemy byśmy coś tam przyczepili 
i zrealizowali cel misji bez konieczności uży-
wania sprzętów wymagających mniejszych 
odległości, większych, widocznych. Moim 
zdaniem, właśnie od tego momentu ten po-
mysł ewoluował.

Wróćmy do działań w Ośrodku Badań Lot-
niczych i Kosmicznych OBLOT. 

Zbudowaliśmy go z  głównym nastawie-
niem na systemy bezzałogowe plus małe 
lotnictwo załogowe – tradycja zobowiązuje, 
w  końcu jesteśmy częścią Wydziału Mecha-
nicznego Energetyki i  Lotnictwa Politechni-
ki Warszawskiej. Jednakże specjalnie roz-
dzieliłem pomieszczenia, chciałem bowiem, 
żeby była część przeznaczona tylko dla 
dronów – większość tej inwestycji związana 
jest z  dronami, ponieważ uważam, że wła-
śnie tutaj Polska ma szanse rozwojowe. To 
jest technologia, która dopiero się rozwija. 
Nie trzeba mieć dużych fabryk i  czterdzie-
stoletniego know how, to jest tak naprawdę 
przyszłość i będę się starał, żeby na wydzia-
le specjalność dronowa jako taka była coraz 
bardziej eksponowana, żeby studenci znali 
coraz lepiej systemy bezzałogowe, specyfikę 
tego sektora i żeby w przyszłości pojawił się 
taki kierunek studiów, może najpierw jako 
studia podyplomowe. Chciałbym, żeby dro-
niarstwo ogrywało coraz większą rolę, tak, 
jak będzie odgrywało też w tym świecie lot-
niczym w Polsce.

Czyli przede wszystkim stawiamy na edu-
kację, prace badawcze, a  komercjalizacja 
i  powiązanie z  przemysłem to dopiero 
w drugim etapie. 

Tak. Ale nie oszukujmy się. Jeżeli chodzi 
o  drony, to dopiero ten przemysł musimy 
zbudować. W  Polsce nie ma przemysłu dro-
nowego i przecież niewiele jest go na świecie. 
Oczywiście pomijam duże fabryki zbroje-
niowe czy jedną chińską firmę produkującą 
ogromne ilości. Mamy do czynienia z  dużą 
ilością start-up-ów, niedużych firm, nato-
miast specjalnie przemysłu dronowego na 
wyższym poziomie w Polsce nie ma. Na ryn-
ku cywilnym raczej firmy świadczą usługi 
niż produkują. To przed nami. 

Jednym z  pomysłów jest wspólny dron 
dla służb – jeden, dwa rodzaje – oczywiście 
wówczas trzeba by wypracować kompromis 
między stronami – i jego produkcja w liczbie 
kilkuset rocznie. Można byłoby połączyć 
siły małych producentów, z  których każdy 
znalazłby swoje miejsce i  oczywiście musi 
być jeden integrator, który będzie koordyno-
wał produkcję i świadczył niezbędne usługi 
serwisowe. Wówczas duża liczba małych 
firm będzie sprzyjała również innowacjom. 

Tu też istotna jest rola start-up-ów, ale za-
uważmy, działają one z  reguły przy jakimś 
dużym „organizmie”. Czasem branża jest na 
tyle interesująca, że komuś dużemu opłaca 
się zainwestować i  zrobić dużą firmę, ale 
tak naprawdę start-up jest od tego, żeby wy-
myślał nowe innowacyjne rozwiązania, lu-
dziom zaangażowanym w taki projekt łatwo 
przychodzi przerzucanie się z jednej techno-
logii na drugą, mają oni większą motywację 
niż pracujący chociażby w korporacji, a swo-
je efekty pracy komercjalizuje dopiero w du-
żym podmiocie.

Jednym słowem, czym ma być OBLOT?

My chcielibyśmy być przede wszystkim za-
pleczem wspierającym takie działania. Czyli, 
jeżeli potrzebują polatać, przetestować – 
mogą to zrobić u nas, potrzebują mieć strefę 
zamkniętą – proszę bardzo, jeśli potrzebna 
jest strefa serwisowa – jak najbardziej słu-
żymy zapleczem. Oczywiście mile widziana 
jest współpraca z  uczelnią, która swoje siły 
intelektualne angażuje w  ten sektor, no 
i  też, że start-up-y, które się pojawią, będą 
się rozwijać. I w przyszłości – taki model też 
widzę – gdyby jednak państwo miało jednak 
poważne programy badawcze, mogłoby zle-
cić takiemu ośrodkowi jak nasz, żeby pewne 
technologie testował i  rozwijał. Ale to jest 
decyzja polityczna. 

Jeżeli mówimy o  dużych rodzimych fir-
mach, to jednak są to firmy państwowe, to 
jest jednak polityka, która za tym stoi. Tak 
czy inaczej OBLOT się rozwija. Oczywiście 
nie wszystko będziemy robić w Przasnyszu. 

Zaletą jest lotnisko i infrastruktura, gdzie 
można pewne badania wykonać, natomiast 
to jest narzędzie. Nie jest obligatoryjnym, 
że tam muszą się koncentrować nasze dzia-
łania. Chociażby sprawy, które się dzieją na 
wydziale w  jakieś części tylko są realizowa-
ne w  Przasnyszu. Natomiast jest to bardzo 
wygodne miejsce do wszelkiego rodzaju 
prób i  testów, zaś jednocześnie bezpieczne 
z  racji lokalizacji lotniska – tylko startując 
na zachód mamy miasto, pozostałe zaś kie-
runki to pola i lasy, gdzie skutki ewentualnej 
awarii są zdecydowanie mniejsze. Chcemy 
podjąć współpracę z ULC i PAŻP, żeby też tro-
chę im pomóc i samemu skorzystać w sensie 
prawno-strukturalnym, by pewne rozwiąza-
nia mogły zaistnieć.        ■

WYWIAD ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA KALETA 

NA PODSTAWIE ROZMOWY SŁAWOMIRA 

KOSIELIŃSKIEGO I PROF. ROBERTA GŁĘBOCKIEGO 
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Na rynku obserwujemy jak jedne firmy 
wychodzą ze startupowej „doliny śmierci”, 
inne właśnie tam docierają. Naturalnie wy-
łonili się liderzy w każdym obszarze rynku 
opisanym w  naszym raporcie. Niektórzy 
mają szansę na międzynarodowy sukces. 
Z  uwagą obserwujemy obszar dostaw dro-
nami, jak również sektor energetyczny i ry-
nek bezpieczeństwa wewnętrznego. 

W  tym pierwszym przypadku ciekawy 
będzie dalszy rozwój Farada Group. Co-
dziennie z warszawskich Siekierek startuje 
dron z  transportami medycznymi do szpi-
tali w  Sochaczewie i  Pułtusku. Wkrótce 
pojawią się nowe trasy, być może nawet za 
granicą. W  sektorze energetycznym reali-
zowane są misje przez Polskie Sieci Elektro-
energetyczne na dystansie 330 kilometrów. 
Jeszcze w  tym roku obloty obejmą trasy re-
kordowe 500 kilometrów. Natomiast dzięki 
oprogramowaniu SARUAV, wykorzystują-
cym elementy sztucznej inteligencji, organi-
zacje poszukiwawczo-ratownicze jak Biesz-
czadzka Grupa GOPR, odnotowują pierwsze 
sukcesy w odnajdowaniu zaginionych osób 
z wykorzystaniem BSP. 

Nie ma już wątpliwości, że siłą napędową 
tego rynku są dane. Zasilają one modele cy-
frowych bliźniaków, są podstawą uczenia 
maszynowego oraz cyfrowego budownic-
twa w metodyce BIM. Nowością jest koncep-
cja zasilania danymi systemów klasy ERP 
bezpośrednio z dronów. Kierunki dalszego 
rozwoju wskazują na priorytet przetwa-
rzania brzegowego (ang. edge computing), 
aczkolwiek gdy zwiększy się przepustowość 
sieci komórkowych, być może zwycięży 

przetwarzanie chmurowe (ang. cloud com-
puting). 

Aby jednak ta cyfrowa natura bezzało-
gowców objawiła się w  pełni, należy za-
dbać o  ich niezawodność i  bezpieczeństwo 
realizacji misji w  przestrzeni powietrznej 
współdzielonej ze załogowymi statkami 
powietrznymi. Służą temu procesy certy-
fikacji sprzętu i  analizy ryzyka metodyką 
SORA. Zajmuje się tym nasza Jednostka Cer-
tyfikująca. 

Kiedy zatem nadejdą zmiany? Po spełnie-
niu trzech powiązanych z sobą warunków: . 
 1.   Gdy EASA będzie w dalszym ciągu roz-

wijać przepisy, aby jak najlepiej sprzyja-
ły rynkowi i powszechnemu wykorzy-
staniu danych z dronów w gospodarce. 
Wyzwaniem przed jakim stoi europejska 
agencja będzie dostosowanie regulacji 
prawnych do rozwoju internetu rzeczy, 
(IOT) którego częścią są także drony.

2.  Gdy firmy dronowe wsłuchają się w  po-
trzeby informacyjne klientów. Kluczem 
jest zrozumienie, że bezzałogowce są 
zaawansowanym narzędziem. Należy 
dążyć do zmiany nastawienia względem 
klienta - nie pytać się gdzie może wyko-
rzystać drony, ale słuchać, jakich infor-
macji potrzebuje o swoim biznesie. 

3.  Gdy klienci zmienią postrzeganie bez-
załogowców jako tańszego zamienni-
ka w  skali 1:1 załogowych śmigłowców 
czy płatowców. Nie można wszystkich 
sensorów upakować w  dronie, trzeba 
szukać innego podejścia do zbierania da-
nych.                        ■
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Raport powstał w ramach przygotowań do X Droniady (Droniada.eu) na podstawie 
badania stopni zaawansowania technologicznego i biznesowego rynku dronowego 
według autorskiej metody Sławomira Kosielińskiego i Pawła Waligóry  
z Fundacji Instytut Mikromakro, tzw. INDEKSU KOWALA.  
Adresem publikacyjnym raportu „Burza” i INDEKSU KOWALA jest publicystyczna 
strona internetowa Fundacji Instytut Mikromakro: 5zywiolow.pl.

Partnerem Tytularnym badania i wydania raportu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytut Lotnictwa (ilot.lukasiewicz.gov.pl).

Fundacja „Instytut Mikromakro” 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. „Programmamus futura” – oto nasze motto.  
Dążymy do społecznej akceptacji dronów, robotów i innych technologii  
przemysłu przyszłości.
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