
WYTYCZNE Nr 7
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie informowania użytkowników bezzałogowych statków powietrznych o zasadach bezpiecznego 
wykonywania lotów

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 15 i 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 769 oraz z 2015 r. poz. 978) ogłasza się, co następuje:

Bezzałogowe statki powietrzne, potocznie nazywane „dronami”, w coraz szerszym zakresie są 
użytkowane na całym świecie. W Polsce również obserwowany jest wzrost zainteresowania tymi 
urządzeniami, szczególnie wśród osób latających w celach rekreacyjnych. Bezzałogowe statki powietrzne 
podlegają przepisom prawa lotniczego, a nieodpowiednio używane mogą stanowić zagrożenie dla ruchu 
lotniczego lub bezpieczeństwa publicznego. Za naruszenie przepisów w zakresie ruchu lotniczego 
bezzałogowymi statkami powietrznymi przewidziane są sankcje karne, w tym kara pozbawienia wolności. 
Dlatego bardzo ważna jest szeroka akcja informacyjna na temat zasad bezpiecznego wykonywania lotów 
tymi urządzeniami.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dostrzegając pilną konieczność edukacji użytkowników 
bezzałogowych statków powietrznych w zakresie tego gdzie, jak i na jakich zasadach można nimi 
bezpiecznie latać, przygotował materiał edukacyjny w postaci ulotki, przedstawiającej podstawowe zasady 
sportowego i rekreacyjnego wykonywania operacji lotniczych bezzałogowymi statkami powietrznymi.

§ 1. 1. Zaleca się aby przedsiębiorcy, w tym producenci, ich upoważnieni przedstawiciele lub importerzy, 
wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezzałogowe statki powietrzne dołączali do 
tych wyrobów ulotkę edukacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego określoną w załączniku do wytycznych.

2. Urząd Lotnictwa Cywilnego wyraża zgodę na pobranie ulotki informacyjnej, o której mowa w ust. 1, 
w wersji elektronicznej ze strony http://ulc.gov.pl/pl/uav i jej rozpowszechnianie pod warunkiem, że 
nie zostaną wprowadzone w niej zmiany.

§ 2. Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Ołowski

DZIENNIK URZĘDOWY
URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r.

Poz. 39
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