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wsparcie w przypadku klęski żywiołowej 

Po co nam drony? 

monitoring przyrodniczy, 
hydrologiczny, radiacyjny, leśnictwo  

sprawdzanie poziomu wody w 
zbiornikach wodnych i ich 

zanieczyszczenia, pomiar poziomu 
smogu 

geologia, diagnozowanie 
stanu środowiska 

udziału w akcjach ratowniczych 

rozpoznania obiektów budowlanych, ocena 
konstrukcji,  pomiary 

wykonywania lotów patrolowych 

fotografia, fotogrametria 

kontrolowania dróg i szlaków 
komunikacyjnych pod względem 
natężenia i utrudnień w ruchu 

Poszukiwanie osób zaginionych, dokumentowanie 
procesowe, rozpoznanie terenu  



Rynek dronów w Polsce 

Ponad 100 000 dronów (nie wliczając zabawek i modeli latających)  

6812 Świadectw kwalifikacji  

81 podmiotów szkolących 

Wartość rynku to ponad 200 000 000 zł 



Edukacja 



Przyszłość: U-Space 



W listopadzie 2016 r. w Warszawie Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk wraz z Piotrem Samsonem 
Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Patrickiem Ky Dyrektorem Wykonawczym EASA zorganizował międzynarodową 
konferencję „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”. W konferencji wzięło udział ponad trzystu 
przedstawicieli branży lotniczej z całego świata. Wynikiem konferencji było przyjęcie „Deklaracji Warszawskiej” 
wyznaczającej kierunki rozwoju i utworzenie jednolitego europejskiego rynku bezzałogowych statków powietrznych. 
Ogłoszono również rozpoczęcie prac nad koncepcją U-Space. 

Koncepcja U-Space 



U-Space jest interdyscyplinarną koncepcją infrastruktury, 

popartą aspektem ekonomicznym, mającą zapewnić 

bezpieczny, szybki i efektywny rozwój usług  

wykorzystujących bezzałogowe statki powietrzne 

realizowanych z zastosowaniem nowych technologii.  

 

Fundament koncepcji jest oparty o bezpieczny, 

automatyczny system zarządzania ruchem (odcelowo 

automatycznych) bezzałogowych statków powietrznych. 

 

Celem realizacji koncepcji jest rozwój całkowicie nowego 

sektora gospodarki.  
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Przyszłość: U-Space 

• Zasady lotów 
• Rejestracja 
• Identyfikacja 
• Certyfikacja 

 

• Prywatność  
• Bezpieczeństwo publiczne 
• Akceptacja społeczna 

• System 
• Badania 
• Rozwój 
• Certyfikacja 
• Produkcja 

Technologia 
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Jak nie powinien wyglądać U-Space… 
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