
 

 

1.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

FLY JACK  

latajdronem.com.pl 

ul. Leszka 9D/1, 

44-307 Wodzisław Śląski 

nr tel.: 509-449-628 

e-mail: Biuro.flyjack@gmail.com  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 

mailto:Biuro.flyjack@gmail.com


 

 

 

2.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

KursNaDrony.pl 

SterKom 

Piotr Kleczyński 

Al. Zjednoczenia 42 lok. 15,  

01-801 Warszawa 

nr tel.: 226 378 121 

e-mail:  kurs@drony.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń 

Al. Zjednoczenia 42 lok. 15, 01-801 Warszawa 

Teren całej Polski 

Strefa TRA 138 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 

mailto:kurs@drony.pl


 

 

3.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

DRON.edu.pl 
ul.  Portowa 16, 

44-102 Gliwice 

nr tel.: +48 32 32 35 123 

e-mail:  szkolenia@dron.edu.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski oraz kraje Unii Europejskiej 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 



 

 

 

4.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Aerosystems 

 Karol Cheda 

ul. Ryżowa 44/222, 

02-495 Warszawa 

nr tel.: 695-857-850 

e-mail:  karol.cheda@akademia-uav.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń 
Szkolenia będą realizowane w różnych miejscach na terenie Polski 

Siedziba główna ul. Ryżowa 44/222, 02-495 Warszawa 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

mailto:karol.cheda@akademia-uav.pl


 

 

 

5.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

GEO-UAV  

Radosław Zych 

ul. Rosy 8, 

05-825 Kałęczyn 

nr tel.: 723-298-168 

e-mail:  radoslaw.zych@akademia-uav.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Szkolenia będą realizowane w różnych miejscach na terenie Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

mailto:radoslaw.zych@akademia-uav.pl


 

 

6.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Droneland.pl  

Szymon Łukasik 

ul. 11 Listopada 39/2, 

41-500 Chorzów 

nr tel.: 503-975-037 

e-mail: kontakt@droneland.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń 
Szkolenia będą realizowane w różnych miejscach na terenie Polski oraz Lotnisko modelarskie  

ul. Siemianowicka 103 Chorzów, 41-500 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

mailto:kontakt@droneland.pl


 

 

7.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

CamFly  

Rafał Wolak 

ul. Władysława Trylińskiego 14, 

10-683 Olsztyn 

nr tel.: 505-848-167 

e-mail: kontakt@camfly.com.pl 

             

- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

mailto:kontakt@camfly.com.pl


 

 

 

8.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Navigate Sp. z o. o. 
ul. Wadowicka 8A, 

30-415 Kraków 

nr tel.: 511-522-639 

e-mail: drony@navigate.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

mailto:drony@navigate.pl


 

 

 

9.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Michał Zawadzak 

ARDUMEDIA 

ul. Krakowska 7/21, 

31-062 Kraków 

nr tel.: 784-102-406  

e-mail: michal.zawadzak@gmail.com  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teorie zdalnie, praktyka: ul. Skotnicka, Górka Pychowicka, Kraków 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

mailto:michal.zawadzak@gmail.com


 

 

 

10.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Dilectro sp. z o.o. sp. k. 
ul. Skoroszewska 11/106, 

 02-495 Warszawa 

nr tel.: 512-196-399 

e-mail: rafal.pacula@dilectro.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Warszawa 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 

mailto:rafal.pacula@dilectro.pl


 

 

 

11.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

UASA sp. z o.o. 
ul. Krzywoustego 6, 

83-000 Pruszcz Gdański 

nr tel.:  733-525-100  

e-mail:  biuro@uasa.eu  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń ul. Krzywoustego 6, 83-000 Pruszcz Gdański 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 

mailto:biuro@uasa.eu


 

 

 

12.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Błażej Kriks   

KRX Flying 

ul. Mikołaja Reja 40/3, 

87-100 Toruń 

nr tel.: 506-708-628  

e-mail: kontakt@operatordronow.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń ul. Mikołaja Reja 40/3, 87-100 Toruń 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

mailto:kontakt@operatordronow.pl


 

 

 

13.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Piotr Kasprzak 

 UAVIN 

ul. Orzechowskiego 24, 

20-429 Lublin 

nr tel.: 509-109-440 

e-mail: piotrkasprzak@uavin.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Szkolenia będą prowadzone na terenie całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

mailto:piotrkasprzak@uavin.pl


 

14.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

IRONSKY sp. z o.o. sp. k. 
ul. Bohaterów Bukowskich 4, 

64-320 Buk 

nr tel.: 663-944-151 

e-mail:  biuro@ironsky.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Szkolenia będą prowadzone na terenie całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

mailto:biuro@ironsky.pl


 

 

15.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

NOVELTY RPAS Sp. z o.o. 
ul. Toruńska 27,  

44-100 Gliwice 

nr tel.: 514-749-424 

e-mail: kontakt@noveltyrpas.com  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń ul. Toruńska 27,  44-100 Gliwice 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 

mailto:kontakt@noveltyrpas.com


 

 

 

 

16.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

SNH Michał Junik 
ul. Polna 17, 

46-046 Bierdzany 

nr tel.: 733-122-321 

e-mail: kontakt@snhdrones.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Aeroklub Wrocławski i inne miejsca w Polsce 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

mailto:kontakt@snhdrones.pl


 

 

 

17.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

c5studio Jakub Śledziowski 

 

ul.  Chmielewskiego 20c,  

70-028 Szczecin 

 

nr tel.: 608-343-376 

e-mail:  info@c5studio.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń ul.  Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

mailto:info@c5studio.pl


 

 

18.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

AIRBORN sp. z o.o. 
 

 Al. Zwycięstwa 96/98, 

81-451 Gdynia 

nr tel.:  514-500-614  

e-mail:   okl@airborn.aero  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń 
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, 

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 

mailto:okl@airborn.aero


 

 

 

 

 

 

19.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

DRAGONFLY VISION 

Jarosław Czajka 

 

 Al. 2 Maja 33/38, 

05-120 Legionowo 

nr tel.:  +48502637591 

e-mail:   office@dragonflyvision.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń  

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 



 

 

 

20.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Flytronic S. A. 
ul. Bojkowska 43, 

44-100 Gliwice 

nr tel.: +48 32 230 20 80 

e-mail: operator@flytronic.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń 
Lotnisko EPGL, lub na terenie wyznaczonym przez klienta (spełniającym wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa eksploatacji systemu). 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

mailto:operator@flytronic.pl


 

 

 

 

21.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Artur Aleszczyk 
ul. Ogrodniczki 6/25, 

15-763 Białystok 

nr tel.: 795-577-888  

e-mail: artur.aleszczyk@gmail.com  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń ul. Ogrodniczki 6/25, 15-763 Białystok 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 

 

mailto:artur.aleszczyk@gmail.com


 

 

 

 

22.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

FLY AWAY PLUS  

Cezary Dobrzyński 

ul. Lipowa 4/224, 

 15-427 Białystok 

nr tel.: 601-254-000  

e-mail: biuro@flyawayplus.eu  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całego kraju 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

mailto:biuro@flyawayplus.eu


 

 

 

 

 

 

23.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Tornado UAV S.C. 
ul. Farysa 29B,  

01-971 Warszawa 

nr tel.: (+48) 22 182-44-44 

e-mail: kontakt@tornadouav.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Lądowisko ul. Pałacowa, Warszawa 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 

 

mailto:kontakt@tornadouav.pl


 

 

 

 

 

24.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Lotom Dronem  

Śląski Ośrodek Szkoleniowy 

Łukasz Maliszewski 

ul. Prosta 8C/1, 

41-506 Chorzów 

nr tel.: 795-823-203  

e-mail: l.maliszewski@hotmail.com  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 

 

mailto:l.maliszewski@hotmail.com


 

 

 

 

25.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

EDURISE  

Nina Matela 

ul. Jasna 26/5, 

43-190 Mikołów 

nr tel.:  739-050-565  

e-mail: kontakt@edurise.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń ul. Jasna 26/5, 43-190 Mikołów 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 



 

 

26.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

IWING Sp. z o.o. 
ul. Księżycowa 1, 

01-934 Warszawa; 

nr tel.: 512-848-359 

e-mail: biuro@iwing.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całego kraju 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 

mailto:biuro@iwing.pl


 

 

27.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Lotnicza Akademia 

Wojskowa 

ul. Dywizjonu 303/35, 

 08-521 Dęblin 

nr tel.: 515-408-987 

e-mail: uav@law.mil.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń ul. Dywizjonu 303/35, 08-521 Dęblin 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 

mailto:uav@law.mil.pl


 

 

 

  

 

28.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

P.U.H. „LIDAS”  

Damian Soczewka 

ul. Strzelca 14,  

11-034 Tomaszkowo 

nr tel.: 601-671-289 

e-mail: d.soczewka@lidas.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Aeroklub Warmińsko-Mazurski ul. Sielska 34, 10-802 Olsztyn. Teren całego kraju. 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 

mailto:d.soczewka@lidas.pl


  

 

29.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

GEO-UAV  

Justyna Zdanowska 

ul. Warecka 3/406, 

91-202 Łódź 

nr tel.:  506-937-800 

e-mail: biuro@geo-uav.eu  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całego kraju, miejsce szkolenia: Zbąszyńska 3C lok.1, 91-342 Łódź 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 

mailto:biuro@geo-uav.eu


 

 

 

  

 

30.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Uniwersytet Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 

Ul. Dewajtis 5, 

01-815 Warszawa 

nr tel.: 512-314-838 

e-mail: drony@uksw.edu.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

mailto:drony@uksw.edu.pl


 

 

 

  

 

31.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Szkoła Latania UAV 

Jarosław Poźniak 

ul. Dąbrowskiego 25,  

48-200 Prudnik 

nr tel.: 607-637-862 

e-mail: j.pozniak@szkolalataniauav.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń ul. Dąbrowskiego 25, 48-200 Prudnik 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 

mailto:j.pozniak@szkolalataniauav.pl


 

 

 

  

 

32.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Drone Operator  

Radosław Wasiluk 

Sławacinek Nowy 15A,  

21-500 Biała Podlaska 

nr tel.: 727-911-370 

e-mail: wasilukr@gmail.com  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń 
Sławacinek Nowy 15A, 21-500 Biała Podlaska; 

Szkolenia wyjazdowe- cała Polska 

Zakres kompetencji 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

mailto:wasilukr@gmail.com


 

 

 

  

 

33.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Robert Oset Coptertech 
ul. Pustynna 18F,  

30-440 Kraków 

nr tel.:  501-713-999 

e-mail:  info@coptertech.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Kraków, obszar woj. Małopolskiego 

Zakres kompetencji 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-05 

mailto:info@coptertech.pl


 

 

34.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

REDWINGS Sp. z o.o. 
ul. Ojcowska 55, 

32-043 Cianowice 

nr tel.: 501-874-688 

e-mail: jszczuczko@wp.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń ul. Ojcowska 55, 32-043 Cianowice 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 

mailto:jszczuczko@wp.pl


  

 

35.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Centrum Naukowo-

Technologiczne Systemów 

Bezzałogowych Sp. z o.o. 

ul. Przybyszowska 17, 

35-213 Rzeszów 

nr tel.: 570-876-007 

e-mail: 

szkolenia@systemybezzalogowe.pl    

- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Rzeszów, ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów oraz Boguchwała. 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

mailto:szkolenia@systemybezzalogowe.pl


 

 

  

 

36.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

BZB UAS Sp. z o.o. 
ul. Lekcyjna 142A, 

51-169 Wrocław 

nr tel.: 792-763-252 

e-mail: sales@bzbuas.com   
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń ul. Klecińska 125,  54-413 Wrocław 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

mailto:sales@bzbuas.com


 

 

 

37.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

TPI sp. z o.o. 
ul. Bartycka 22, 

 00-716 Warszawa 

nr tel.:  721-262-060  

e-mail: dpulikowska@tpi.com.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

mailto:dpulikowska@tpi.com.pl


 

 

 

 

38.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

KH Project 

Krzysztof Hilbrycht 

Łapalice, ul. Krótka 7,  

83-300 Kartuzy 

nr tel.: 602-249-488 

e-mail: krzysztof@hilbrycht.com  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń 
Aeroklub Gdański – Pruszcz Gdański  

Lądowisko Korne 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02  

NSTS-03  

NSTS-05  

NSTS-06  

NSTS-07 

mailto:krzysztof@hilbrycht.com


 

 

 

39.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

ATO GROUP sp. z o.o. 
ul.  Okopowa  56/1,  

 01-042 Warszawa 

nr tel.: 576-546-646 

e-mail: kontakt@uavoakademia.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski  

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02  

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05  

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08  



 

 

 

 

40.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

„Akademia Prodron” TPS 

Consulting Tomasz Siwy 

ul. Toruńska 27, 

44-100 Gliwice 

nr tel.: 514-749-424 

e-mail: akademia@prodron.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń 
Cała Polska, w tym: Katowice, Rybnik, Opole, Wrocław, Kraków, Lublin, Warszawa, Łódź, 

Bydgoszcz, Elbląg, Białystok 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04  

NSTS-05  

NSTS-06  

NSTS-07 

NSTS-08 



 

 

 

41.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Polservice sp. z o.o. 
ul.  Szafirowa 55C/8, 

44-121 Gliwice 

nr tel.: 797-222-180 

e-mail: 

sekretariat.polservice@gmail.com  

- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń  

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05  

NSTS-06  

NSTS-07 



 

 

 

42.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Europejskie Centrum 

Szkoleniowo-

Egzaminacyjne 

Pilotów Bezzałogowych 

Statków Powietrznych 

EuroDron.com.pl 

ul.  Aleja Jana Pawła 2/27, 

00-896 Warszawa 

nr tel.: 502-338-803 

e-mail: t.turek@we.edu.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń  

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05  

NSTS-06  



 

 

 

 

43.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Zakład P.U.H. 

"ELREMOT" 

Ośrodek Szkolenia 

Zawodowego 

ul. Skomielna Biała 685, 

 32-434 Skomielna Biała 

nr tel.: 607-382-868 

e-mail: elremot@gmail.com  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Działki położone w miejscowości Skomielna Biała: 4403/1, 4402, 282/4, 281/1, , 280/2, 280/3, 1232 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05  

NSTS-06 



 

 

 

 

  

 

44.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

DAP-MED-PROEJCT 

Dominika Pulikowska 

ul. Królewny Śnieżki 4, 

60-193 Poznań 

nr tel.: 512-169-008 

e-mail: dominikapulikowska@gmail.com  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń W obrębie całego terytorium RP 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05  

NSTS-06 



 

 

 

  

 

45.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Novelty RPAS Avcon 

Michał Ratajczak 

ul. Ceramiczna 1, lok. 3/04, 

20-150 Lublin 

nr tel.: 668-303-225 

e-mail: 

michal.ratajczak@noveltyrpas.com; 

biuro@aviacon.pl 

- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Lotnisko Radawiec, Motycz 21-030, Radawiec Duży 272A, 21-030 Radawiec Duży 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-04 



 

 

  

 

46.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Instytut Techniczny Wojsk 

Lotniczych 

ul. Księcia Bolesława 6, 

01-494 Warszawa 

nr tel.: 660-532-166 

e-mail: bsp@itwl.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń ul. Księcia Bolesława 6, 01-466 Warszawa 

Zakres kompetencji 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 



 

  

 

47.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Seweryn Macholla - 
nr tel.: 666-630-695 

e-mail: seweryn.macholla1@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01  

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 



 

 

 

  

 

48.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Novelty RPAS Wrocław 

Hubert Wojciechowski 

ul. Nowowiejska 4/2,  

50-314 Wrocław 

nr tel.: 570-079-210 

e-mail: wroclaw@noveltyrpas.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Okolice Wrocławia 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

 

 

  

 

49.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

AERO Maciej Skuza - 
nr tel.: 724-424-987 

e-mail: ms@aero-ms.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Cały kraj 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 



 

 

  

 

50.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Aeroklub Kujawski 
ul.  Toruńska 160,  

88-100 Inowrocław 

nr tel.: 693-353-228 

e-mail: aeroklub@aeroklub-kujawski.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń EPIN, EPTO, EPBY 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 



 

 

  

 

51.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

RC-LIPOL Piotr SINICA 
ul.  P.Skargi 2/106,  

35-202 Rzeszów 

nr tel.: 530-880-800 

e-mail: piotr@rc-lipol.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń EPIN, EPTO, EPBY 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 



 

 

 

  

 

52.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Uczelnia Techniczno- 

Handlowa 

ul.  Jutrzenki 135,  

02-231 Warszawa 

nr tel.:  577-993-696 

e-mail: bsp@uth.edu.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Warszawa i województwo mazowieckie 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

 

  

 

53.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Rzepin 

ul.  Puszczy Rzepińskiej 11,  

69-110 Rzepin 

nr tel.: 603-803-326 

e-mail: 

janusz.duszkiewicz@szczecin.lasy.gov.pl 

- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń CAŁA POLSKA 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 



 

 

 

  

 

54.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Jamag Sp. z o.o.  

prowadząca podmiot szkolący  

Europejska Akademia 

Pilotów Dronów 

ul.  Bobowa 5,  

43-300 Bielsko-Biała 

nr tel.: 500-455-610 

e-mail: jakubgadziacki@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren hali pod Dębowcem/ Hala BBOSIR, ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 



 

 

  

 

55.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

CyberCar  

Tomasz Rumiński 

ul.  Brzozowa 15/94,  

85-154 Bydgoszcz 

nr tel.: 796-766-666 

e-mail: tomasz@ruminski.eu 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Polska 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02  

NSTS-03 

NSTS-05  

NSTS-06  

NSTS-07 



 

 

 

  

 

56.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Aeroklub Nadwiślański 
Lisie Kąty 20,  

86-302 Grudziądz 

nr tel.: 607-092-600 

e-mail: wyszkolenie@lisie.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Lotnisko Lisie Kąty EPGI 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02  

NSTS-05  

NSTS-06  



 

 

 

57.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

DRONE4TECH.PL 

Mariusz Drążyk  

ul. Kaliskiego 35/60,  

 01-476  Warszawa 

nr tel.:  690-539-187  

e-mail: mariusz.drazyk@wp.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Warszawa 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02  

NSTS-05  

NSTS-06  



 

 

 

 

58.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Camdrone  

Dawid  Walczyna 

ul. Polna 66,  

  83-050 Lublewo Gdańskie 

nr tel.: 728-197-849  

e-mail: dawid.camdrone@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń GDAŃSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY ul. Trzy Lipy 3 80-172, Gdańsk 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02  

NSTS-03 

NSTS-05  

NSTS-06  

NSTS-07 



 

 

 

 

  

 

59.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Nisha  

Karol Damięcki 

ul. Armii Krajowej 4A/27, 

  05-250 Radzymin 

nr tel.: 537-665-274 

e-mail: dronologic@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Szkolenia będą prowadzone na terenie całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02  

NSTS-05  

NSTS-06  



 

 

  

 

60.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

SIMITU Sp. z o.o. 
ul. Niepodległości 57/9, 

10-044 Olsztyn 

nr tel.: 516-009-037 

e-mail: biuro@simitu.eu 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02  

NSTS-03 

NSTS-05  

NSTS-06  

NSTS-07 



 

 

 

61.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

ASP sp. z o. o 
ul. Poetów 10H/2, 

03-147 Warszawa 

nr tel.: 737-489-759 

e-mail: info@aspoland.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń 

Teren bezpośrednio przy siedzibie podmiotu 

Teren „Lądowisko modelarskie” ul. Stanisława Chudoby 25, Warszawa 

Teren „Lądowisko modelarskie” w pobliżu skrzyżowania ulic Mechoffera i ul. Ślepej 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02  

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05  

NSTS-06  

NSTS-07 

NSTS-08 



 

 

 

 

 

 

 

62.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Pelixar S.A 
ul.  Aleja Zwycięstwa 96/98, 

81-451 Gdynia 

nr tel.: 576-915-522  

e-mail:  pelixar.group@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia 

Zakres kompetencji 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02  

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05  

NSTS-06  

NSTS-07 

NSTS-08 



 

  

 

63.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

XMODEL  

Łukasz Grzybowski 

ul. Dybowskiego 1/24, 

02-776 Warszawa 

nr tel.: 501-087-818 

e-mail: lgrzybowski1@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń 
JB INVESTMENTS  

Obory k. Konstancina 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02  

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05  

NSTS-06  

NSTS-07 

NSTS-08 



 

 

 

64.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Katowicach  

ul. Krasińskiego 2, 

40-952 Katowice 

nr tel.: +4832 6037755 

e-mail: k.zawodny@zdz.katowice.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02  

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05  

NSTS-06  

NSTS-07 

NSTS-08 



 

 

 

 

 

65.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Europejskie Centrum 

Edukacji  

i Biznesu Spółka z o.o. 

al. Rzeczypospolitej 4C/172, 

80-369 Gdańsk 

nr tel.: 505-580-437 

e-mail: biuro@kursnadrona.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całego kraju 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02  

NSTS-05  

NSTS-06  



 

 

 

 

66.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Akademia Marynarki 

Wojennej 

ul. Śmidowicza 69, 

81-127 Gdynia 

nr tel.: 722-307-996 

e-mail: l.grzyb@amw.gdynia.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia lub Chwarzno-Wiczlino, 81-000 Gdynia 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02  

NSTS-03 

NSTS-05  

NSTS-06  

NSTS-07 



 

 

 

67.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Wojskowy Instytut 

Techniczny Uzbrojenia 

Prymasa St. Wyszyńskiego 7,  

05-220 Zielonka 

nr tel.: 665-400-614 

e-mail: bazelar@witu.mil.pl; 

romanowskip@witu.mil.pl 

- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń WITU, Zielonka, EPD-30 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02  

NSTS-03 

NSTS-05  

NSTS-06  

NSTS-07 

mailto:bazelar@witu.mil.pl


 

 

 

 

 

 

68.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Rafał Antosz - 
nr tel.: 696-471-990 

e-mail: r.antosz@outlook.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Cała Polska 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02  

NSTS-05  

NSTS-06  



 

 

 

69.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Instytut Silników 

Spalinowych i Napędów, 

Wydział Inżynierii Lądowej 

i Transportu, Politechnika 

Poznańska 

pl. M. Skłodowskiej Curie 5, 

60-965 Poznań 

nr tel.: 694-468-920 

e-mail: 

jedrzej.lukasiewicz@put.poznan.pl 

- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń 
Politechnika Poznańska, Piotrowo 3, Poznań, Lotnisko Aeroklubu Poznańskiego Kobylnica, 

Lotnisko Aeroklubu Poznańskiego Kobylnica, Lotnisko Aeroklubu Kąkolewo 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03  

NSTS-05  

NSTS-06 

NSTS-07 



 

 

 

 

 

70.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Politechnika Rzeszowska 
al. Powstańców Warszawy 12, 

35-959 Rzeszów 

nr tel.: 723-476-603 

e-mail: uav@prz.edu.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń 
Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej, Bezmiechowa Górna 111; 

Politechnika Rzeszowska, ul. Powstańców Warszawy 12, Rzeszów 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03  

NSTS-05  

NSTS-06 

NSTS-07 



 

 

 

 

 

 

71.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

sebastian banaszek group 
ul. Jarocka 64/2, 

10-699 Olsztyn 

nr tel.: 662-131-368 

e-mail: banaszek.sebastian@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Szkolenia realizowane są w siedzibie Klienta 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05  

NSTS-06 



 

 

 

 

72.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Łukasz Grzelak  - 
nr tel.: 607-995-281 

e-mail: Lukasz.grzelak@hotmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Polska 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05  

NSTS-06 



 

 

 

 

 

 

73.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Jarosław Ołdakowski - 
nr tel.:  606-920-030  

e-mail: Jarekoldakowski@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Polska 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05  

NSTS-06 



 

 

 

 

 

74.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Adam Młynarczyk - 
nr tel.: 609-486-308  

e-mail: adml@amu.edu.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Poznań oraz teren całego kraju 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 



 

 

 

 

75.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Tomasz Dziemiańczuk - 
nr tel.: 604-088-599 

e-mail: t.dziemian@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 



 

 

 

 

 

76.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Uniwersytet Technologiczno-

Przyrodniczy im. Jana 

i Jędrzeja Śniadeckich 

w Bydgoszczy 

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 

85-796 Bydgoszcz 

nr tel.: +48880225675  

e-mail: drony@utp.edu.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Bydgoszcz 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

 

 

 

77.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Michał Sadyś - 
nr tel.: 509-601-440 

e-mail: michal.sadys@hotmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Wrocław 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 



 

 

 

 

  

 

 

 

78.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Placówka Kształcenia 

Ustawicznego „Logos” 

Centrum Edukacyjne 

Ul. Wyszyńskiego 6/44, 

18-400 Łomża 

nr tel.:  692-128-573 

e-mail:  jan.romanczuk@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Polska 

Zakres kompetencji 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

  

 

79.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Instytut Kształcenia FORMA 

w Suwałkach 

Ul. Emilii Plater 18A, 

16-400 Suwałki 

nr tel.: 530-030-020 

e-mail: sekretariat@forma.edu.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Ul. Emilii Plater 18A, 16-400 Suwałki 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii 

„otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych w kategorii 

„szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 



 

80.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

ALPA Group Polska  

sp. z o.o. 

(dawniej Air Dron Polska 

s.c.) 

Ul. Sosnowa 11, 

62-513 Brzeźno 

nr tel.: 723-773-775 

e-mail: szkolenia.airdron@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

 

 

 

 

81.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Chowaniec Tomasz - 
nr tel.: 790-531-888 

e-mail: chowaniec.t@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej” 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

 

  

 

 

 

82.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Geoline Sp. z o.o. 
Ul. Knurowska 8, 

41-800 Zabrze 

nr tel.:  500-151-500 

e-mail:  geoline@geoline.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

 

 

 

 

83.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Era Dronów  

Grzegorz Czerwczak 

Ul. Kiełpin 14D, 

66-446 Deszczno 

nr tel.:  795-455-057 

e-mail:  g.czerwczak@eradronow.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

 

 

 

84.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Wydział Geodezji i 

Kartografii Politechnika 

Warszawska 

 

Pl. Politechniki 1, 

00-661 Warszawa 

 

nr tel.:  668-617-200 

e-mail:  uav.geolab@pw.edu.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

 

 

85.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Michał Wilanowski 
Ul. Braci Wagów 1/4, 

02-791 Warszawa 

nr tel.: 695-855-271 

e-mail: wilanowski.michal@gmail.com  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Warszawa 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 



 

 

 

86.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Akademia UAV Sp. z o.o. 
Ul. Juliusza Słowackiego 24, 

35-060 Rzeszów 

nr tel.: 723-298-168 

e-mail: biuro@akademia-uav.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 



 

 

 

 

87.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

„Marzenie 77 i 7 życzeń” 

Marzena Szustek 

ul. Długa 4B, 

58-309 Wałbrzych  

nr tel.: 661-962-881 

e-mail: operator@droni.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

 

 

 

88.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Mateusz Kolasiński  -  
nr tel.: 793-928-868 

e-mail: matthewcolss@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

 

 

 

89.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Mostovia Sp. z o.o.  
Ul. Lipowa 3/510, 

30-702 Kraków 

nr tel.: 506-173-000 

e-mail: 

krzysztof.chowaniec@mostovia.pl 

- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

 

 

 

90.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Gerard Szustek  - 
nr tel.: 606-643-053 

e-mail: gerard.szustek@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

 

 

 

91.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

RTK System Sp. z o.o.  
Ul. Czeladzka 37/172,  

41-214 Sosnowiec 

nr tel.: 884-300-003 

e-mail: biuro@rtks.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

 

 

 

92.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S.A.   

Ul. Warszawska 165, 

05-520 Konstancin-Jeziorna 

nr tel.: +48222421145 

e-mail: bsp@pse.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń 
Lokalizacje siedzib spółki oraz tereny w jurysdykcji Polskich Sieci Elektroenergetycznych na 

obszarze całego kraju. 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

 

93.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

FLYkris - Krzysztof Cieślik 
ul.  Piotra Bartoszcze 18, 

88-100 Inowrocław 

nr tel.: 507-203-138 

e-mail:  flykriscieslik@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Inowrocław 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

94.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Spec Ochrona Piotr Kiercel 
Ul. Rybacka 1A, 

15-521 Zaścianki 

nr tel.: 698-623-965 

e-mail:  biuro@specochrona.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 



 

95.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Benefits4Business  

Joanna Marzok 

Gen. Sylwestra Kaliskiego 53/60, 

01-476 Warszawa 

nr tel.: 508-324-004 

e-mail: dronypro@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

 

96.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Suwalska Szkoła Lotnicza 
Ul. Wojczyńskiego 1, 

16-400 Suwałki 

nr tel.: 602-273-255 

e-mail: lotnisko.suwalki@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całego kraju 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

  

 

97.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Zespół Szkół Akademickich 

im. Obrońców Wisły 1920 

roku 

Ul. Okrzei 94A, 

87-800 Włocławek 

nr tel.: 728-578-557 

e-mail:  dyrektor@zsa.wloclawek.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń 1. Lotnisko Kruszyn 

2. Park im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 



 

 

 

98.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Politechnika Śląska 
Ul. Akademicka 2A, 

44-100 Gliwice 

nr tel.: 696-462-971 

e-mail:  jaroslaw.kozuba@polsl.pl 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Gliwice, Katowice i inne lokalizacje województwa śląskiego 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-04 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

NSTS-08 



 

 

 

99.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Wodne Pogotowie 

Ratunkowe 

Os. Witosa 19/4, 

34-400 Nowy Targ 

nr tel.: 606-458-060 

e-mail:  

drony@wodnepogotowieratunkowe.org.pl 

- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

  

 

100.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Piotr Chrzanowski - 

nr tel.: 504-090-973 

e-mail:  

piotr.m.chrzanowski@gmail.com 

- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 

 



 

 

 

101. 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Aviation Technik Sp. z o.o. 
Ul. Jagiellońska 69/2, 

85-027 Bydgoszcz 

nr tel.: 525-223-549 

e-mail: biuro@aviationtechnik.pl  
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Teren całej Polski 

Zakres kompetencji 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-03 

NSTS-05 

NSTS-06 

NSTS-07 



 

 

 

102.  

 

 

Nazwa wyznaczonego 

podmiotu 
Adres siedziby Kontakt 

Nr EDG lub KRS 

(w przypadku uznanego 

podmiotu) 

Rafał Pełka 
Ul. Przedborska 288, 

97-500 Radomsko 

nr tel.: 793-004-002 

e-mail:  cudowneujecia@gmail.com 
- 

 

Opis działalności szkoleniowej 

Miejsce prowadzenia szkoleń Ul. Przedborska 288, 97-500 Radomsko 

Zakres kompetencji 

Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji pilota 

bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 

kategorii „otwartej”. 

Szkolenie do uzyskania kompetencji pilota dla realizacji krajowych scenariuszy standardowych 

w kategorii „szczególnej”: 

NSTS-01 

NSTS-02 

NSTS-05 

NSTS-06 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


