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WSTĘP

Niniejsze opracowanie identyfikuje oczekiwane przez operatorów systemów 
bezzałogowych statków powietrznych (dalej SBSP) kompetencje i kwalifikacje pilotów 
bezzałogowych statków powietrznych (dalej BSP), ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 
realizacji procesu planowania i wykonania lotów w obszarze technicznym, organizacyjnym 
i prawnym.

Opracowanie zostało przygotowane przez zespół branżowych specjalistów pod redakcją 
ekspertów Piotra Kleczyńskiego i Bartłomieja Mroczka, współtworzących branżę BSP od początków
jej istnienia w Polsce:

 Piotr Kleczyński - absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik 
Informacyjnych – specjalizacja Inżynieria Biomedyczna. Analityk zagadnień związanych 
z SBSP. Inżynier konstruktor wielowirnikowych platform latających Hornet. Właściciel 
ośrodka szkoleń lotniczych w zakresie BSP: KursNaDrony.pl. Ekspert Polskiego Centrum 
Akredytacji w zakresie SBSP. Jedna z pierwszych osób w Polsce, która uzyskała świadectwo 
kwalifikacji UAVO. Doświadczony instruktor BSP i egzaminator Lotniczej Komisji 
Egzaminacyjnej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie egzaminów do uzyskania 
Świadectwa Kwalifikacji UAVO. Konsultant krajowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa
i eksploatacji BSP w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Autor wzorcowego programu szkolenia 
ULC dla podmiotów szkolących operatorów UAVO. Prezes Stowarzyszenia Bezzałogowe 
Systemy Latające.

 Bartłomiej Mroczek - absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechaniki 
Precyzyjnej – specjalizacja Automatyka Przemysłowa. Analityk zagadnień związanych 
z SBSP. Zajmuje się szeroko pojętym doradztwem technicznym i operacyjnym w zakresie 
BSP. Opracowuje m.in. procedury zawarte w instrukcjach operacyjnych i analizy ryzyka 
operacji lotniczych SBSP wykraczających poza scenariusze standardowe. Jedna z pierwszych
osób w Polsce, która uzyskała świadectwo kwalifikacji UAVO. Doświadczony instruktor BSP 
i egzaminator Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie 
egzaminów do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji UAVO. Zarządza strefą lotniczą TRA138 
dedykowaną do lotów BSP w operacjach BVLOS.
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BSP są potocznie nazywane dronami. Pojęcie to jest szerokie i może odnosić się do 
pojazdów wodnych, podwodnych, kosmicznych, naziemnych, a w odniesieniu do BSP również do 
bojowych bezzałogowych statków powietrznych UCAV (ang. Unmanned Combat Aerial Vehicle). 
Dlatego autorzy na potrzeby niniejszego opracowania zawężają jego znaczenie do małych 
cywilnych BSP, o masie startowej poniżej 25 kg, które są obecnie dostępne na rynku bez 
specjalnych ograniczeń.

Szczegółowa analiza zapotrzebowania na nowe kwalifikacje pełne, rynkowe lub 
uregulowane w zakresie SBSP została przedstawiona przez autorów w opracowaniu: „Identyfikacja
potencjalnego zapotrzebowania na nowe specjalistyczne kwalifikacje rynkowe 
w przedsiębiorstwach i instytucjach zatrudniających zespoły osób zaangażowanych w proces 
użytkowania bezzałogowych statków powietrznych (w tym wielu BSP jednocześnie), a także 
przedstawienie procesu szkolenia oraz walidacji prowadzącej do uzyskania przykładowej 
zawodowej kwalifikacji specjalistycznej w wyżej wymienionym obszarze”.

W branży BSP kilkakrotnie następowała zmiana nomenklatury, dlatego pewne określenia 
wymagają wyjaśnienia:

1. Operator BSP (lub operator UAV) – określenie osoby, która pilotowała BSP w celach innych 
niż rekreacyjne lub sportowe i posiadała świadectwo kwalifikacji UAVO w reżimie 
nieobowiązujących już polskich przepisów prawa lotniczego.

2. Przepisy europejskie dla SBSP – to przepisy stosowane w krajach należących do Unii 
Europejskiej i przez branżę bezzałogowych statków powietrznych od 31 grudnia 2020 r. 
Zostały one opisane w rozdziale 3.

3. Operator SBSP – zgodnie z przepisami europejskimi dla SBSP, podmiot (osoba fizyczna, 
osoba prawna lub instytucja), która wykonuje operacje lotnicze z wykorzystaniem systemu 
bezzałogowego statku powietrznego (SBSP).

4. Pilot BSP – zgodnie z przepisami europejskimi dla SBSP, osoba pilotująca BSP.

5. Okres przejściowy – okres przejściowy został przewidziany w przepisach europejskich dla 
SBSP, aby umożliwić producentom SBSP, laboratoriom badawczym, jednostkom 
certyfikującym wyroby, nadzorom lotniczym, organom zarządzającym przestrzenią 
powietrzną, operatorom SBSP, pilotom BSP, adaptację do nowych przepisów. Poszczególne
terminy uwzględnione w okresie przejściowym zostały opisane w rozdziale 3.
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6. Podmiot uznany – zgodnie z nowymi przepisami jest to podmiot, który został uznany przez 
właściwy organ (w Polsce przez Prezesa ULC) do celów prowadzenia szkolenia praktycznego
i oceny umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych do celów 
scenariuszy standardowych STS, a w okresie przejściowym narodowych scenariuszy 
standardowych NSTS.

7. Operator szkolący – używana przez Departament BSP Urzędu Lotnictwa Cywilnego nazwa 
operatora SBSP, który zajmuje się szkoleniem praktycznym i oceną umiejętności 
praktycznych kandydatów na pilotów wykonujących operacje w zakresie narodowych 
scenariuszy standardowych NSTS. Operator SBSP jest wpisywany na listę operatorów 
szkolących na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Prezesa ULC.

8. Podmiot wyznaczony – zgodnie z nowymi przepisami jest to podmiot, który na mocy decyzji
administracyjnej wydanej przez Prezesa ULC, która wyznacza podmiot do zadań związanych
z egzaminowaniem z części teoretycznej w kategorii otwartej lub szczególnej. Podmiot 
wyznaczony jest kwalifikowaną jednostką w myśl art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad 
w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa 
Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 
i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (tzw. rozporządzenie bazowe).

9. Podmiot egzaminujący – używana przez Departament BSP Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
nazwa wyznaczonego podmiotu, który przeprowadza egzaminy teoretyczne do 
wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii otwartej lub egzaminy teoretyczne 
w zakresie zadeklarowanych narodowych scenariuszy standardowych NSTS.

Uwaga:
Niniejsze opracowanie dotyczy cywilnej części branży BSP oraz szkoleń BSP realizowanych dla 
Straży Pożarnej.

Thales Polska sp. z o. o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
tel.: +48 22 63 95 203
e: recepcja@thalesgroup.com , www.thalesgroup.com

POK 

http://www.thalesgroup.com/
mailto:recepcja@thalesgroup.com


10

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Na podstawie przeprowadzonego badania pt.: „Identyfikacja i analiza aktualnego rynku 
zawodowych szkoleń lotniczych w zakresie bezzałogowych statków powietrznych oraz określenie 
oczekiwanych przez operatorów (pracodawców) kompetencji i kwalifikacji pilotów BSP, ze 
szczególnym uwzględnieniem umiejętności realizacji procesu planowania i wykonania lotów 
w obszarze technicznym, organizacyjnym i prawnym”, zostało przygotowane niniejsze 
opracowanie zawierające w szczególności:

 analizę rynku BSP w Polsce;

 analizę aktów prawnych, regulujących branżę BSP w zakresie szkoleniowym;

 podmioty i instytucje mogące być zainteresowane rozszerzeniem zakresu szkoleń (w tym 
także rynkowych) lub specjalistycznymi szkoleniami lotniczymi w zakresie SBSP;

 analizę potencjalnego zapotrzebowania na scenariusze standardowe lub narodowe 
scenariusze standardowe (w rozumieniu Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji 
bezzałogowych statków powietrznych) uwzględniające specyfikę branż lub unikatowe 
potrzeby służb;

 wskazanie przyczyn, które mają wpływ na zawartość merytoryczną oraz zakres 
umiejętności praktycznych zdobytych podczas obecnie oferowanych standardowych 
szkoleń lotniczych w zakresie BSP bezzałogowych statków powietrznych;

 inne czynniki np.: wpływ zmian, ograniczeń lub brak regulacji prawnych, uwarunkowań 
technicznych i procesów organizacyjnych dotyczących branży bezzałogowych statków 
powietrznych;

 przewidywane poziomy PRK, w rozumieniu Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64) uwzględniające zakres i stopień
skomplikowania wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne u osób kończących 
specjalistyczne szkolenia lotnicze w zakresie SBSP.

Thales Polska sp. z o. o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
tel.: +48 22 63 95 203
e: recepcja@thalesgroup.com , www.thalesgroup.com

POK 

http://www.thalesgroup.com/
mailto:recepcja@thalesgroup.com


11

2. WSTĘP

W przeciągu ostatniej dekady na naszych oczach nowoczesne technologie rozwijają się 
dynamicznie. Można powiedzieć, że na początku pojawiają się pionierskie rozwiązania, a dopiero 
później tworzone są dla nich regulacje prawne, wymagania techniczne, czy procesy organizacyjne.

Nie inaczej jest w przypadku technologii BSP. Źródeł rozwoju technologii bezzałogowych 
należy szukać w wojsku, a także wśród pasjonatów i hobbistów zdalnie sterowanych modeli 
latających. To właśnie oni zaczęli adaptować i komercjalizować rozwiązania modelarskie 
i przenosić je na rynek komercyjnego wykorzystania SBSP w cywilnych sektorach gospodarki.

Początkowo drony kojarzyły się tylko i wyłącznie z filmowaniem lub robieniem zdjęć 
z powietrza. Wraz z rozwojem SBSP oraz wprowadzaniem nowych automatycznych trybów lotów 
BSP zaczęły ekspansje na inne dziedziny gospodarki. Dzięki rozwojowi i miniaturyzacji sensorów, 
mogły one być tym łatwiej integrowane z dronami.

Dalszy rozwój automatyzacji SBSP sprawił, że zawód dawnego operatora BSP (czyli osoby 
posiadającej świadectwo kwalifikacji UAVO) ewoluował do postaci dzisiejszego pilota BSP. 
W obecnych czasach sama umiejętność pilotowania nie jest już jednak wystarczająca na rynku 
pracy. Obecne trendy wskazują, że nowi adepci sztuki latania dronami muszą wykazać się bardziej 
interdyscyplinarną wiedzą i umiejętnościami. Zwłaszcza przy takim wykonywaniu operacji 
lotniczych, które cechują się dużą automatycznością lotu – nalotami fotogrametrycznymi, 
inspekcjami termowizyjnymi, czy skanowaniem laserowym (LiDAR).

Z perspektywy osoby niezaangażowanej w ww. zaawansowane operacje lotnicze, 
ograniczają się one tylko do dostarczenia BSP w rejon operacji, uruchomienia zaplanowanej 
wcześniej automatycznej misji oraz kontrolowania, czy jest ona wykonywana zgodnie z planem. 
Jest to dopiero czubek góry lodowej. Góry, która skrywa pod taflą wody nowe kwalifikacje 
i kompetencje pozwalające na pozyskanie i analizę wiarygodnych danych terenowych. Zanim do 
nich przejdziemy, musimy przyjrzeć się dostępnym „narzędziom” oraz sposobom ich prawidłowego
wykorzystania.
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Fotogrametria jest dziedziną nauki dostarczającą informacji o obiektach na podstawie 
pozyskanych obrazów. Obecnie fotogrametria jest ściśle związana z inną dziedziną nauki, jaką jest 
teledetekcja. Obie te dziedziny w wielu miejscach łączą się i uzupełniają. Zgodnie z definicją 
podaną na XVI Kongresie w Kioto w 1988 r. „Fotogrametria i Teledetekcja – to dziedzina nauk 
technicznych zajmująca się pozyskiwaniem wiarygodnych informacji o obiektach fizycznych i ich 
otoczeniu drogą rejestracji pomiaru i interpretacji obrazów lub ich reprezentacji numerycznych 
otrzymanych z sensorów niebędących w bezpośrednim kontakcie z tymi obiektami”.

Relatywnie szybki rozwój sensorów pomiarowych oraz ich miniaturyzacja sprawiają, że 
przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po dane pozyskane z dronów. Z drugiej strony operatorzy 
oraz piloci BSP coraz częściej skłaniają się do wykorzystywania lotów automatycznych, 
a w niedalekiej przyszłości autonomicznych. Pozwala to w bardzo precyzyjny, a zarazem 
powtarzalny sposób pozyskiwać dane, które później stanowią dobrą bazę do analizy. 
Powtarzalność trajektorii lotu oraz miejsc pozyskiwania danych przestrzennych tj. zdjęcia, 
termogramy lub chmura punków pozwala na szybszą i bardziej precyzyjną ich analizę.
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3. ANALIZA AKTÓW PRAWNYCH, REGULUJĄCYCH BRANŻĘ BSP W ZAKRESIE 
SZKOLENIOWYM

W roku 2013 Ministerstwo Infrastruktury opublikowało rozporządzenie regulujące 
użytkowanie BSP i wprowadziło podział operacji z ich użyciem. Podział ten był jasno określony 
względem dwóch celów operacji:

1. cel inny niż rekreacyjny lub sportowy,

2. cel rekreacyjny lub sportowy.

To właśnie załącznik nr 6 do tego rozporządzenia zapoczątkował nowy rodzaj profesji – 
operatora BSP. Przepisy załącznika wymagały świadectwa kwalifikacji UAVO dla każdej operacji 
lotniczej z użyciem BSP, której cel był inny niż rekreacyjny lub sportowy.

W 2014 r. Komisja Europejska zakomunikowała Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
znaczenie oraz potrzebę działań prawodawczych w sektorze zdalnie sterowanych statków 
powietrznych. W dniu 6 marca 2015 r. europejska społeczność lotnicza przyjęła w Rydze deklarację
prezentującą kluczowe zagadnienia z punktu widzenia lotnictwa bezzałogowego: opracowanie 
proporcjonalnych reguł uwzględniających ryzyko lotów, potrzebę wprowadzenia rozwiązań na 
szczeblu unijnym, potrzebę rozwoju technologicznego w celu pełnej integracji SBSP w europejskiej 
przestrzeni powietrznej, konieczność społecznego przyzwolenia na loty obiektów bezzałogowych, 
określenie operatorów/pilotów BSP, jako osób odpowiedzialnych za ich lot.

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), wyraziła wolę 
przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie dążenia do objęcia unijnymi regulacjami, jak 
najszerszego sektora lotnictwa bezzałogowego, w tym statków powietrznych o masie poniżej 150 
kg, które zwykło się uważać za sektor przekazany do wewnętrznych unormowań państw 
członkowskich. Był to odmienny sposób od dotychczasowo przyjętych regulacji i rozbieżny 
z przepisami państw członkowskich, które wprowadziły bardziej zaawansowane sposoby 
wykonywania operacji BSP. Do krajów tych należała również Polska.

Branża BSP jest traktowana jako jeden z filarów transformacji cyfrowej, z którą mamy 
obecnie do czynienia. Komisja Europejska oceniła, że potencjał w zakresie społecznym 
i biznesowym związany z technologią bezzałogową wymaga stworzenia spójnych przepisów 
obejmujących swoim zasięgiem wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.
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Komisja Europejska ogłosiła, że planowane jest wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie 
lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz 
zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 
1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (zwane dalej 
nowym rozporządzeniem bazowym lub NBR – ang. New Basic Regulation). Był to przełomowy akt 
dla rynku BSP, ponieważ po raz pierwszy obszar ten został uregulowany na poziomie 
ponadnarodowym.

Wprowadzenie nowego rozporządzenia bazowego miało na celu między innymi 
ujednolicenie przepisów w zakresie wykorzystywania BSP we wszystkich państwach Unii 
Europejskiej. Rozporządzenie bazowe NBR miało charakter ramowy i nie zawierało szczegółowych 
zapisów dotyczących wykonywania operacji SBSP.

Nad przepisami szczegółowymi pracowała agencja EASA i konsultowała je z narodowymi 
organami nadzoru lotniczego. W efekcie tych prac powstały dwa rozporządzenia:

1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie 
bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych 
z państw trzecich (Dz.U. L 152 z 11.6.2019) - zwane dalej rozporządzeniem 2019/945.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX
%3A32019R0945&qid=1653644378580

Rozporządzenie 2019/945 zostało znowelizowane 9 sierpnia 2020 r. i posiada wersję 
skonsolidowaną:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0945-
20200809&from=PL

obejmującą następujące zmiany:

 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1058 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie delegowane (UE) 2019/945 w odniesieniu do wprowadzenia dwóch 
nowych klas systemów bezzałogowych statków powietrznych (Dz.U. L 232 z 20.7.2020).
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 Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 
2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków 
powietrznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 152 z dnia 11 czerwca 2019 r.) (Dz.U. 
L 255 z 4.10.2019) (Dz.U. L 255 z 4.10.2019).

2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie 
przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz.U. L 152 
z 11.6.2019) – zwane dalej rozporządzeniem 2019/947.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0947&qid=1653643167563     

Rozporządzenie 2019/947 zostało znowelizowane 5 sierpnia 2021 r. i posiada wersję 
skonsolidowaną:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0947-20210805&from=PL     

obejmującą następujące zmiany:

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/639 z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do scenariuszy standardowych 
dla operacji wykonywanych w zasięgu widoczności wzrokowej lub poza zasięgiem 
widoczności wzrokowej (Dz.U. L 150 z 13.5.2020)

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/746 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do odroczenia dat rozpoczęcia 
stosowania niektórych środków w związku z pandemią COVID-19 (Dz.U. L 176 z 5.6.2020)

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1166 z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do odroczenia daty rozpoczęcia 
stosowania scenariuszy standardowych w odniesieniu do operacji wykonywanych w 
zasięgu widoczności wzrokowej lub poza zasięgiem widoczności wzrokowej (Dz.U. L 253 
z 16.7.2021)

 Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 
2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków 
powietrznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 152 z dnia 11 czerwca 2019 r.) (Dz.U. 
L 255 z 4.10.2019).
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Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pojawiały się dwa rozporządzenia przesuwające daty okresu 
przejściowego rozporządzenia 2019/947. Są to:

 wspomniane wyżej rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1166 z dnia 15 lipca 
2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do 
odroczenia daty rozpoczęcia stosowania scenariuszy standardowych w odniesieniu do 
operacji wykonywanych w zasięgu widoczności wzrokowej lub poza zasięgiem widoczności 
wzrokowej (Dz.U. L 253 z 16.7.2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1166&from=PL
oraz

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji  (UE) 2022/425 z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do odroczenia dat przejściowych
dotyczących stosowania niektórych systemów bezzałogowych statków powietrznych 
w kategorii „otwartej” oraz daty rozpoczęcia stosowania scenariuszy standardowych 
w odniesieniu do operacji wykonywanych w zasięgu widoczności wzrokowej lub poza 
zasięgiem widoczności wzrokowej (Dz.U. L 87 z 15.3.2022) – zwane dalej rozporządzeniem 
2022/425.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0425&from=PL

Rozporządzenie 2019/947 określa między innymi kwalifikacje dla kandydatów na pilotów BSP oraz 
metody walidacji wiedzy i umiejętności, prowadzące do uzyskania uprawnień pozwalających 
wykonywać loty. Organy nadzoru lotniczego każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
miały obowiązek dostosować prawo krajowe do przepisów europejskich dla SBSP. Zmiany 
istniejącego krajowego systemu prawnego miały na celu uniknięcie kolizji z przepisami 
europejskimi dla SBSP, które zaczęły obowiązywać od 31 grudnia 2020 r.

W Polsce Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego na mocy art. 23. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 
2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112, z późn. zm.) wydał następujące wytyczne:

1. Wytyczne nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków 
powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur 
dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.
[zastąpione wytycznymi nr 7 z dnia 9 czerwiec 2021 r.]
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2. Wytyczne nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie 
sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków 
powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur 
dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych:
https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2021/35/

3. Wytyczne nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych:
https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/78/

Wymienione wyżej wytyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zastąpiły nowelizację 
ustawy Prawo lotnicze i określiły prawa i obowiązki operatorów SBSP i pilotów BSP, wprowadziły 
wymagania dla kandydatów na pilotów BSP i warunki uzyskiwania uprawnień w zakresie 
narodowych scenariuszy standardowych NSTS. Umożliwiły również przeprowadzenie konwersji 
uprawnień pilotów BSP ze świadectw kwalifikacji UAVO do uprawnień A1/A3, A2 w kategorii 
otwartej i NSTS-01/2/3/4/5/6/7/8 w kategorii szczególnej. Scenariusze standardowe, które 
obowiązują w okresie przejściowym w Polsce, zostały wprowadzone wytycznymi Prezesa ULC 
w zakresie narodowych scenariuszy standardowych (NSTS):

1. Wytyczne nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-01 dla operacji w zasięgu 
widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), 
wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej 
mniejszej niż 4 kg
https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/69/

2. Wytyczne nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02 dla operacji w zasięgu 
widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego 
kategorii wielowirnikowiec (MR), o masie startowej mniejszej niż 25 kg
https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/70/
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3. Wytyczne nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-03 dla operacji w zasięgu 
widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych 
kategorii stałopłat (A) o masie startowej mniejszej niż 25 kg
https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/71/

4. Wytyczne nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-04 dla operacji w zasięgu 
widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych 
kategorii helikopter (H), o masie startowej mniejszej niż 25 kg
https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/72/

5. Wytyczne nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-05 dla operacji poza 
zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków 
powietrznych o masie startowej mniejszej niż 4 kg, w odległości nie większej niż 2 
km od pilota bezzałogowego statku powietrznego
https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/73/

6. Wytyczne nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-06 dla operacji poza 
zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków 
powietrznych kategorii wielowirnikowiec (MR) o masie startowej mniejszej niż 25 
kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego
https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/74/

7. Wytyczne nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-07 dla operacji poza 
zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków 
powietrznych kategorii stałopłat (A) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, 
w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego
https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/75/
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8. Wytyczne nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-08 dla operacji poza 
zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków 
powietrznych kategorii helikopter (H) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, 
w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego
https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/76/

Urząd Lotnictwa Cywilnego pracuje nad aktualizacją narodowych scenariuszy i przewiduje, 
że w trzecim kwartale 2022 r. zostaną one opublikowane w Dzienniku Urzędowym ULC.
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Dzięki przepisom europejskim dla SBSP, po zakończeniu okresu przejściowego system 
szkolenia i uzyskiwania uprawnień będzie taki sam we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Da to 
dodatkowe możliwości w zakresie działalności biznesowej. Uprawnienia uzyskane w jednym kraju 
członkowskim będą pozwalać wykonywać loty BSP w pozostałych krajach członkowskich.

Rozporządzenie 2019/947 wprowadziło również jasny podział na:

 operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego (operator SBSP),

 pilota systemu bezzałogowego statku powietrznego (pilot BSP).

3.1. UPRAWNIENIA LOTNICZE PILOTÓW BSP

Wszystkie loty z użyciem SBSP, zgodnie z przepisami rozporządzenia 2019/947 mogą być 
wykonywane w trzech kategoriach. Rodzaj planowanego loty z użyciem SBSP określa, do której 
kategorii będzie należała operacja. Operacje SBSP mogą być wykonywane w kategorii:

1. Otwartej

2. Szczególnej

3. Certyfikowanej

Loty w kategorii szczególnej, w okresie przejściowym, są możliwe między innymi według  
narodowych scenariuszy standardowych NSTS. Każdy taki scenariusz obowiązuje tylko na terenie 
kraju, w którym został wprowadzony i jest to zbiór zasad wykonywania lotów BSP, określający 
obowiązki operatora SBSP, a także warunki uzyskiwania uprawnień i wymagane kompetencje 
pilota BSP.

Nowe uprawnienia pilota BSP, obowiązujące od 31 grudnia 2020 r. zostały umieszczone 
w poniższej tabeli.
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Kategoria Uprawnienie Rodzaj BSP Masa startowa Rodzaj lotu

OTWARTA
(OPEN)

A1 dowolny poniżej 500g * VLOS

A2 dowolny poniżej < 2kg *

A3 dowolny poniżej 25kg *

SZCZEGÓLNA
(SPECIFIC)

NSTS-01 dowolny poniżej 4kg VLOS + FPV

NSTS-02 MR poniżej 25kg VLOS

NSTS-03 A

NSTS-04 H

NSTS-05 dowolny poniżej 4kg BVLOS

NSTS-06 MR poniżej 25kg

NSTS-07 A

NSTS-08 H

CERTYFIKOWANA
(CERTIFIED)

Kategoria przeznaczona do wykonywania lotów BSP spełniających 
którychkolwiek z warunków określonych w artykule 6 rozporządzenia 2019/947:

 operacja nad zgromadzeniami osób,
 operacje związane z przewozem osób,
 operacje związane z przewozem materiałów niebezpiecznych, 

które – w razie wypadku – mogą stanowić wysokie ryzyko dla 
osób trzecich.

System BSP używany do realizacji wyżej wymienionych rodzajów lotów musi 
przejść certyfikację. Obecnie trwają prace legislacyjne nad określeniem procesu 
certyfikacji SBSP.

* podane masy BSP będę obowiązywać do zakończenia okresu przejściowego

Tabela 1 – charakterystyka uprawnień lotniczych w zakresie BSP obowiązujących od 31.12.2020 r.
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W zależności od skali przedsięwzięcia na tym etapie można pokusić się o nakreślenie 
naturalnego podziału operatorów w zależności od skali (wielkości) działania i realizowanych 
projektów:

1. Operator SBSP będący jednocześnie pilotem BSP:

Model najczęściej spotykany przy realizacji małych projektów, gdzie operator SBSP jest 
jednocześnie pilotem lub zatrudnia niewielką ilość pilotów. Każdy członek personelu operatora 
SBSP pełni kilka lub wszystkie funkcje w całym procesie.

Na przykład dla operatora SBSP zajmującego się fotogrametrią, każdy członek personelu jest 
odpowiedzialny za planowanie, pozyskanie, opracowanie i analizę danych przestrzennych.

2. Operator SBSP zatrudniający pilotów BSP:

Model najczęściej spotykany przy dużych projektach i w przedsiębiorstwach, dla których 
pozyskiwanie materiału z powietrza jest dodatkiem do innych czynności biznesowych (np.: 
telewizje, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa energetyczne). Operator SBSP posiada 
personel zaangażowany, który jest nastawiony na realizację konkretnych specjalizowanych zadań. 
Na przykład dla operatora SBSP zajmującego się fotogrametrią:

 pilot BSP zajmuje się planowaniem misji oraz jej nadzorowaniem poprzez łącza 
teleinformatyczne

 technik przygotowuje BSP do wykonania zaplanowanej operacji lotniczej oraz serwisuje 
przed i po jej zakończeniu

 analityk odpowiedzialny jest za opracowanie i analizę danych.

3.2. ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI

Zintegrowany System Kwalifikacji jest rozbudowanym narzędziem, przy pomocy którego 
można wprowadzać różnego rodzaje kwalifikacje. Jest on jednak jedynie fragmentem całego 
systemu związanego z uzyskiwaniem kwalifikacji, który jest regulowany między innymi przez 
poniżej wymienione przepisy:

1. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 
poz. 64),
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20160000064
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2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
o charakterze zawodowym - poziomy 1-8 (Dz.U. 2016 poz. 537), 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000537

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4 - poziom 5 (Dz.U. 2016 poz. 915), 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000915

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. 
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 
poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2218), 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20180002218

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425), 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19910950425 

6. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. 1989 nr 17 poz. 92),
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890170092

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie 
warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu 
powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych 
dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. (Dz.U. 2016 poz. 
1321),
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001321

8. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 
1668),
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668

9. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 619), 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20100960619

10. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 618),
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20100960618
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11. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. 1997 nr 141 poz. 
943),
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20100960618

12. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565), 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20050640565

13. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich 
ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017H0615%2801%29

14. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 
ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu 
zawodowym,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32009H0708%2802%29
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4. ANALIZA RYNKU SZKOLEŃ LOTNICZYCH W ZAKRESIE BSP

Po wprowadzeniu przepisów europejskich dla SBSP istniejący system szkolenia 
i egzaminowania operatorów BSP do świadectwa kwalifikacji przestał funkcjonować. Został 
zastąpiony nowym system. Warto zauważyć, że w tym systemie uzyskiwane są również 
kompetencje pilotów BSP pracujących w lotnictwie państwowym. Przykładem są funkcjonariusze 
Państwowej Straży Pożarnej. Rozdział 4.4 jest poświęcony takim szkoleniom. Personel lotnictwa 
państwowego (Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna, itp.) powinien być szkolony 
w dedykowanych, dodatkowo zweryfikowanych przez Prezesa ULC i rzetelnych ośrodkach 
szkolenia lotniczego w zakresie BSP, według sprofilowanych i zatwierdzonych programów 
szkolenia. Programy te powinno być dedykowane konkretnemu rodzajowi lotnictwa 
państwowego.

4.1. LICZBA OPERATORÓW SBSP ZAREJESTROWANYCH W POLSCE

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez autorów z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na dzień 21 
kwietnia 2022 r., całkowita liczba zarejestrowanych operatorów SBSP osiągnęła poziom: 116046. 
W tym operatorów płci żeńskiej: 8126 – co stanowi 7% całkowitej liczby zarejestrowanych 
operatorów - oraz płci męskiej: 107920 – co stanowi 93% całkowitej liczby zarejestrowanych 
operatorów. Liczba pilotów BSP poniżej 18 roku życia wynosi 1199, a średnia wieku pilotów to 35 
lat.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2019/947 każdy pilot BSP jest operatorem, ale nie 
każdy operator jest pilotem, ponieważ operatorem mogą być firmy i instytucje, które zatrudniają 
pilotów BSP. Liczba firm i instytucji, które są tylko operatorami (zarejestrowanymi w rejestrze 
ULC), osiągnęła poziom: 2476.

System rejestracji operatorów obejmuje swoim zasięgiem teren Unii Europejskiej, co 
powoduje, że operatorzy innych narodowości rejestrują się w Polsce. Warunkiem jest rejestracja 
tylko w jednym kraju, poprzez złożenie przez operatora odpowiedniego oświadczenia.  Liczba 
operatorów zarejestrowanych w rejestrze ULC, niebędących obywatelami Polski, osiągnęła 
poziom: 2664.
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Kraj z którego pochodzi operator Liczba operatorów
Poland 113381

Ukraine 1337

Russia 289

Germany 283

Belarus 183

Italy 134

Portugal 99

Netherlands (the) 51

Spain 27

Israel 20

China 19

Romania 14

Slovakia 14

Hungary 14

Lithuania 14

Belgium 13

France 13

France 13

Greece 12

Austria 12

Sweden 12

Ireland 9

Canada 9

Czech Republic 8

Bulgaria 7

Denmark 7

Norway 7

Georgia 6

Switzerland 5

Croatia 5

Australia 4

Estonia 4

Latvia 4

Iceland 3
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Cyprus 2

New Zealand 2

South Africa 2

Japan 2

Slovenia 2

Bosnia and Herzegovina 1

Finland 1

Malta 1

Iraq 0*

Guernsey 0*

Liechtenstein 0*

Luxembourg 0*

Thailand 0*

* Wartość 0 oznacza, że proces został rozpoczęty, ale nie został zakończony.

Tabela 2 - podział zarejestrowanych operatorów według narodowości

Tak duża liczba obcokrajowców wśród zarejestrowanych w Polsce operatorów może być 
spowodowana faktem, iż Urząd Lotnictwa Cywilnego, jeszcze przed wprowadzeniem przepisów 
europejskich dla BSP zapowiedział, że podstawowe uprawnienia w kategorii otwartej A1/A3 będę 
bezpłatne. Słowo zostało dotrzymane, a wieść o możliwości uzyskania uprawnień do lotów 
w kategorii otwartej na podstawie prostej procedury szkolenia i egzaminowania online rozchodzi 
się po Europie. Zwiększa to sumaryczną liczbę operatorów w bazie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
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4.1. ANALIZA RYNKU BSP POD KĄTEM LICZBY UPRAWNIEŃ

Liczba pilotów posiadających uprawnienia do wykonywania lotów w kategorii otwartej 
i szczególnej kształtuje się zgodnie z poniższą tabelą:

Kategoria Rodzaj lotu Rodzaj uprawnienia Liczba pilotów

OTWARTA
VLOS A1/A3 92816

VLOS A2 20063

SZCZEGÓLNA

VLOS+FPV NSTS-01 » BSP poniżej 4kg 16793

VLOS NSTS-02 » MR poniżej 25kg 12172

VLOS NSTS-03 » A poniżej 25kg 359

VLOS NSTS-04 » H poniżej 25kg 16

BVLOS NSTS-05 » BSP poniżej 4kg 5472

BVLOS NSTS-06 » MR poniżej 25kg 4482

BVLOS NSTS-07 » A poniżej 25kg 342

BVLOS NSTS-08 » H poniżej 25kg 6

Tabela 3 – liczba uprawnień uzyskanych przez zarejestrowanych pilotów BSP
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4.2. OPERATORZY SZKOLĄCY (OŚRODKI SZKOLENIA LOTNICZEGO W ZAKRESIE BSP)

Od 1 stycznia 2022 r. system uzyskiwania uprawnień w kategorii szczególnej przez 
kandydatów na pilotów zgodnie z rozporządzeniem 2019/947 został podzielony na:

 ocenę umiejętności praktycznych, realizowaną w toku szkolenia przez personel operatora 
szkolącego,

 nadzorowany egzamin teoretyczny realizowany przez personel podmiotu egzaminującego.

Aktualna liczba operatorów szkolących oraz liczba wyznaczonych  operatorów,  czyli  podmiotów
egzaminujących została zawarta w poniższej tabeli:

Rodzaj operatora Realizowany przez niego proces Liczba
operatorów

 Operator szkolący
Szkolenia praktyczne i ocena umiejętności

praktycznych w zakresie kategorii szczególnej do
scenariuszy NSTS

145

Operator wyznaczony
(podmiot egzaminujący)

Nadzorowany egzamin w zakresie wiedzy teoretycznej
w wymaganych dziedzinach dla podkategorii A2 i

scenariuszy standardowych NSTS
162

Tabela 4 – liczba operatorów zaangażowanych w proces szkolenia i egzaminowania

Operatorzy szkolący zostali w ramach prac nad niniejszym opracowaniem podzieleni ze 
względu na:

 miejsce siedziby:

Miasto Ilość podmiotów w mieście

Białystok 6

Bielsko-Biała 2

Bierdzany 1

Brzeźno 1

Buk 1

Bydgoszcz 3

Thales Polska sp. z o. o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
tel.: +48 22 63 95 203
e: recepcja@thalesgroup.com , www.thalesgroup.com

POK 

http://www.thalesgroup.com/
mailto:recepcja@thalesgroup.com


30

Bytom 1

Chorzów 4

Cianowice 1

Deszczno 1

Gdańsk 1

Gdynia 3

Gliwice 7

Grudziądz 1

Inowrocław 2

Józefosław 1

Kałęczyn 1

Katowice 1

Kłodzko 1

Konstancin-Jeziorna 1

Kraków 5

Krosno 1

Krzyżanowice 1

Kutno 1

Legionowo 1

Lubin 1

Lublewo Gdańskie 1

Lublin 3

Łapalice 1

Łomża 1

Łódź 2

Mikołów 1

Niegoszowice 1

Nowy Targ 1

Olsztyn 5

Pabianice 1

Piaseczno 1
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Poznań 4

Prudnik 1

Pruszcz Gdański 1

Radomsko 1

Radzymin 1

Rzepin 1

Rzeszów 4

Skomielna Biała 1

Słupsk 1

Sochonie 1

Sosnowiec 1

Suwałki 3

Szczecin 1

Ścinawa 1

Świdnik 1

Tarnów 1

Tomaszkowo 1

Toruń 1

Wałbrzych 2

Warszawa 17

Wasilków 1

Włocławek 1

Wodzisław śląski 1

Wrocław 3

Zabrze 1

Zaścianki 2

Zielonka 1

BRAK wpisu 22

RAZEM: 145
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 rodzaj prowadzonych szkoleń w zakresie scenariuszy standardowych

Numer NSTS Ilość podmiotów oferujących szkolenia w tym zakresie 

NSTS-01 137

NSTS-02 133

NSTS-03 75

NSTS-04 34

NSTS-05 134

NSTS-06 130

NSTS-07 77

NSTS-08 33

8 operatorów szkolących nie podaje danych w tym zakresie

4.3. OPERATORZY WYZNACZENI (PODMIOTY EGZAMINUJĄCE)

Operatorów wyznaczonych (podmiotów egzaminujących) jest więcej niż operatorów 
szkolących. Zgodnie z rejestrem opublikowanym przez ULC na dzień 15 kwiecień 2022 r., zostało 
zarejestrowanych 162 podmiotów egzaminujących tj. o 17 więcej niż operatorów szkolących.
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4.4. ANALIZA RYNKU SZKOLEŃ LOTNICZYCH BSP DLA STRAŻY POŻARNEJ 
REALIZOWANYCH W WYBRANYCH KRAJACH

Szkolenia lotnicze BSP realizowane w Polsce dla straży pożarnej są organizowane głównie 
przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, do których należą m.in.

 komendy wojewódzkie PSP,

 szkoły pożarnicze PSP,

 Centrum Systemów Bezzałogowych i Autonomicznych (popularnie zwane Centrum 
Dronów) należące do Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. 
Józefa Tuliszkowskiego − Państwowy Instytut Badawczy.

Szkolenia organizowane w komendach wojewódzkich oraz szkołach pożarniczych są 
najczęściej prowadzone przez ośrodki szkoleniowe wyłonione w drodze postępowania 
prowadzonego przez Komendę Główną PSP i odbywają się zgodnie z wymaganiami Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego.

Ostatnio zorganizowane przykładowe szkolenia lotnicze BSP w Polsce dla Straży Pożarnej 
umieszczono w poniższej tabeli:

Data  Organizator, zakres szkolenia

27.11–05.12.2018
11.12–20.12.2018

 Centralna Szkoła PSP w Częstochowie
 Szkolenie w zakresie obsługi i użycia bezzałogowych statków powietrznych

25–26.05.2021
 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej − PIB

 Warsztaty: Analiza ryzyka w operacjach kategorii szczególnej z użyciem 
bezzałogowych systemów powietrznych (UAS)

31.05–01.06 2021
 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

 Szkolenie doskonalące pilotów bezzałogowych statków powietrznych 
wykorzystywanych przez PSP województwa dolnośląskiego

Tabela 5 – przykładowe ostatnie szkolenia lotnicze BSP dla Straży Pożarnej
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Jako pierwszy ośrodek, z inicjatywą przygotowania i przeprowadzenia szkoleń 
dedykowanych dla operatorów służb, wystąpiło Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Komplementarność kursów przygotowanych przez CNBOP w Józefowie zapewniły 
długotrwałe analizy niezbędnych w służbie kwalifikacji i umiejętności.

Jest to pierwszy w Polsce cykl szkoleń BSP w całości przeznaczony dla służb bezpieczeństwa 
powszechnego i publicznego, takich jak straż pożarna, Straż Graniczna oraz policja. Zgodnie 
z podejściem dowódców poszczególnych formacji mundurowych biorących udział w programie, 
operowanie BSP jest traktowane, jako narzędzie do osiągania celów, a nie jako cel sam w sobie. 
Głównym założeniem szkolenia jest unifikacja jego programu dla wszystkich podmiotów podobnie 
jak wdrożenie do służby takich samych BSP, wyposażonych w takie same systemy i osprzęt 
niezbędny do ich działania i efektywnego wykorzystania. Różnice będą występowały tylko 
w przypadku procedur operacyjnych. Grupą docelową szkolenia są dowódcy lub kierownicy 
zespołów zadaniowych BSP – analitycy GIS.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia 2019/947 w CNBOP-PIB uruchomione 
zostało szkolenie „Analiza ryzyka w operacjach kategorii szczególnej z użyciem bezzałogowych 
systemów powietrznych (UAS)”.

4.4.1. SZKOLENIA W NIEMCZECH

Szkolenie dronowe dla straży pożarnej i służb ratowniczych w Niemczech proponowane jest
jako specjalny, dwudniowy kurs. Jest to teoretyczne i praktyczne szkolenie podstawowe 
z bezpiecznej obsługi dronów do zastosowań cywilnych (UAS). Uwzględniając konkretne potrzeby 
i w zależności od poziomu wiedzy osób szkolonych można dobrać następujące moduły:

 Szkolenie podstawowe

 Szkolenie systemowe na używanym modelu drona

 Szkolenie poligonowe według różnych scenariuszy zastosowań

 Zarządzanie bezpieczeństwem użytkowania dronów (praca zespołowa, działanie człowieka)

 Ewentualne przeprowadzenie egzaminu na Certyfikat Kompetencji Pilota BSP, który 
umożliwia wykonywanie lotów VLOS w kategorii otwartej, do wysokości 120 m AGL
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Dzięki rozporządzeniu o ruchu lotniczym LuftVO (w wersji obowiązującej w dniu 07.04.2017
r. przez art. 2 V. z 30.03.2017 BGBl. I S. 683) ustawodawca już przyznał organom i organizacjom 
z zadaniami ochrony bezpieczeństwa (BOS) dużą swobodę w operowaniu BSP.

Ta sytuacja prawna stanowi szczególne wotum zaufania dla BOS, ponieważ są one w dużej 
mierze zwolnione z przepisów dotyczących użytku prywatnego i komercyjnego. Sytuacja prawna 
wymaga jednak odpowiedzialnego postępowania przy obsłudze bezzałogowych statków 
powietrznych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Aby 
zapewnić nadzór przez BOS, z inicjatywy Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
Budownictwa i Wspólnoty (BMI) pod przewodnictwem Federalnego Urzędu Ochrony Ludności 
w przypadku Klęsk Żywiołowych (BBK) sporządzono zalecenia dotyczące wspólnych przepisów. Ma 
to na celu zapewnienie, że planowanie operacyjne, eksploatacja i działania następcze, szkolenie 
i dalsze kształcenie, a także ćwiczenia są realizowane przez BOS zgodnie z tymi samymi 
minimalnymi standardami oraz, że w szczególności brane jest pod uwagę bezpieczeństwo lotów.

Nawet przy nowym prawie unijnym, obowiązującym od 31 grudnia 2020 r., rozporządzenie 
to będzie nadal obowiązywać BOS, pod warunkiem, że lot dronem jest konieczny i wskazany do 
realizacji zadań. Dobra znajomość systemu i regularne szkolenia (jak w przypadku wszystkich 
zasobów) są kluczowe dla bezpiecznej obsługi tych systemów.

4.4.2. SZKOLENIA W WIELKIEJ BRYTANII

Aby móc obsługiwać drony, pilot-operator dronów musi ukończyć tygodniowy kurs 
szkoleniowy oraz dodatkowe szkolenie do bardziej specjalistycznych zastosowań, takich jak 
wykonywanie lotów nocnych.

Straż pożarna West Midlands, jako pierwsza straż pożarna w Wielkiej Brytanii zaczęła 
używać operacyjnie BSP już w 2007 roku. Trudno się dziwić, że szeroki wachlarz korzyści, jakie 
oferuje ta technologia, zrewolucjonizował sposób, w jaki służby ratownicze i inne służby 
pierwszego rzutu wykonują swoje codzienne operacje.

Niektóre ze straży pożarnych w Wielkiej Brytanii, które do tej pory prowadziły projekt 
pilotażowy dronów lub wprowadziły UAV do swojej bazy operacyjnej, to:

 Straż Pożarna West Midlands

 Londyńska Straż Pożarna

 Cheshire Fire and Rescue Service (we współpracy z policją w Cheshire)
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 Straż Pożarna w Kent

 Straż Pożarna i Ratownicza w West Sussex, Greater Manchester, Suffolk, w środkowej 
i zachodniej Walii, West Yorkshire, w Dorset i Wiltshire

Nowi piloci-operatorzy dronów mogą przejść pełny program szkoleniowy online, co 
oznacza, że mogą podnieść swoje umiejętności i otrzymać akredytację. To podejście jest związane 
z minimalizacją kosztów, ale również nie wpływa na zmniejszenie obsad służbowych w czasie 
trwania szkolenia. Wystarczy jedynie dostęp do Internetu o odpowiedniej przepustowości.

W tym formacie firma COPTRZ.com oferuje obecnie bezpłatne szkolenie z obsługi dronów 
dla członków służb ratowniczych. Bez względu na to, czy wymagane jest podniesienie kwalifikacji 
istniejącego personelu, czy też zaangażowanie nowych członków zespołu, straż pożarna w Wielkiej 
Brytanii i na całym świecie może skorzystać z tej darmowej oferty.

COPTRZ.com oferuje zatwierdzony przez CAA (nadzór lotniczy) kurs akredytacyjny PfCO 
i Ofqual 4, który można ukończyć prawie w całości online. Firma ta oferuje całkowicie bezpłatną 
szkołę naziemną online dla personelu służb ratowniczych. Po ukończeniu szkoły naziemnej można 
podejść do testu praktycznego, który można zarezerwować w jednym z 11 miejsc prowadzenia 
szkoleń w Wielkiej Brytanii. COPTRZ.com oferuje również kurs Ofqual 5 Chief Pilot, skierowany do 
osób pełniących rolę Project Managera, którzy mieliby zarządzać kilkoma operatorami dronów.

4.4.3. SZKOLENIA WE WŁOSZECH

Pełną ofertę szkoleń dronowych w zarządzaniu podczas katastrof i sytuacji awaryjnych 
posiada firma Firefighting. Tematyka wybranego szkolenia może być następująca:

1. Wsparcie dla oficerów odpowiedzialnych za kierowanie akcją i wykrywanie zagrożeń 
z użyciem dronów

4. Analiza sytuacji na miejscu działań podczas operacji na dużą skalę

5. Wizualizacje 3D

6. Używanie dronów podczas gaszenia pożarów i wykrywania ognisk pożaru

7. Lokalizowanie osób

8. Transmisja obrazu w czasie rzeczywistym

9. Inspekcje z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i badanie miejsca powstania pożaru

10. Monitoring obiektów jądrowych
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11. Pomiary stężenia gazów i substancji niebezpiecznych

12. Lokalizowanie źródeł wycieku gazu

13. Możliwości zastosowania rojów dronów

4.5. PRZEGLĄD ZAKRESU KOMPETENCJI UZYSKIWANYCH NA SZKOLENIACH 
Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNYCH WYTYCZNYCH PREZESA ULC

Na dzień 21 kwietnia 2022 r. obowiązują wytyczne dla 8 narodowych scenariuszy 
standardowych, które regulują uzyskiwanie uprawnień, umożliwiających wykonywania lotów przy 
pomocy bezzałogowych statków powietrznych w kategorii szczególnej:

NSTS
Rodzaj

lotu
Rodzaj BSP 

i jego MTOM
Treść NSTS Wyszkolenie Pilota Ważność oświadczeń

01 VLOS i FPV BSP < 4kg http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/69/
Po rejestracji operatora i

uzupełnieniu profilu pilota, należy
ukończyć szkolenie on-line i zaliczyć
test on-line w zakresie podkategorii
A1/A3. Uzyskanie kompetencji A2

nie jest obowiązkowe przed
szkolenie NSTS. Po ukończeniu
szkolenia NSTS pilot uzyskuje

certyfikat wiedzy teoretycznej i
potwierdzenie ukończenia

szkolenia praktycznego w kategorii
„szczególnej”, wydane przez

wyznaczonego operatora. Na jego
podstawie pilot uzyskuje

kompetencje do realizacji lotów
zgodnych z NSTS, którego dotyczyło

szkolenie.

Operator SBSP
wykonujący loty w

kategorii szczególnej
według scenariuszy

standardowych musi
złożyć oświadczenie o

operacjach zgodnych ze
stosowanymi przez niego
scenariuszami. W okresie

przejściowym jest to
oświadczenie o

operacjach zgodnych z
narodowymi

scenariuszami
standardowymi ważnymi
2 lata (ale nie dłużej niż
do 1 stycznia 2026 r.).

02 VLOS MR < 25kg https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/70/

03 VLOS A < 25kg https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/71/

04 VLOS H < 25kg https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/72/

05
VLOS i BVLOS
do 2 km od
pilota BSP

BSP < 4kg https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/73/

06
VLOS i BVLOS
do 2 km od
pilota BSP

MR < 25kg https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/74/

07
VLOS i BVLOS
do 2 km od
pilota BSP

A < 25kg https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/75/

08
VLOS i BVLOS
do 2 km od
pilota BSP

H < 25kg https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/76/

Tabela 6 – uprawnienia w kategorii szczególnej
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5. KWALIFIKACJE RYNKOWE ZWIĄZANE Z BRANŻĄ LOTNICZĄ (W TYM Z BSP)

Pojęcie „kwalifikacji rynkowych” zostało formalnie zdefiniowanie w ustawie z dnia 22 
grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64). o Zintegrowany 
System Kwalifikacji, będzie zwany dalej ZSK. Kwalifikacje rynkowe, w tym nadawane po ukończeniu
innych, niż studia podyplomowe form kształcenia prowadzonych przez uczelnie, instytuty naukowe
PAN i instytuty badawcze, są nieuregulowane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, ich 
nadawanie odbywa się na zasadach swobody działalności gospodarczej. Są one tworzone przez 
różne środowiska (organizacje społeczne, stowarzyszenia, korporacje lub inne podmioty) na 
podstawie zgromadzonych przez nie doświadczeń. Kwalifikacja rynkowa może być włączona do 
ZSK przez ministra właściwego dla danej kwalifikacji na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Kwalifikacje rynkowe włączane do ZSK mają określony poziom PRK i są publikowane 
w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (dalej: ZRK). Zgłoszeń kwalifikacji rynkowych do ZSK 
dokonuje się na podstawie wniosku składanego przez zainteresowany podmiot do właściwego dla 
kwalifikacji ministra (w przypadku branży BSP jest to Minister Infrastruktury). Merytoryczną 
częścią wniosku jest informacja z opisem zgłaszanej kwalifikacji rynkowej zawierana 
w dedykowanym formularzu. Przykłady formularzy z opisami wzorcowych kwalifikacji rynkowych 
związanych z branżą BSP są przedstawione w rozdziale 6.

Więcej informacji na temat ZRK, a także o Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK), systematyki 
i innych rodzajów kwalifikacji, określonych w ustawie o ZSK, przedstawiono w rozdziale 7.

W ZSK na dzień 6 styczeń 2022 r. nie występują kwalifikacje związane z lotnictwem 
bezzałogowym. Można znaleźć jedynie 9 kwalifikacji związanych z lotnictwem załogowym, które 
przedstawiono w poniższej tabeli.
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Nazwa kwalifikacji
Poziom

PRK
Opis kwalifikacji

Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego 
i elektrycznego statków powietrznych (od 2019)

5
https://kwalifikacje.gov.pl/k?

id_kw=13464

Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze 
służbami żeglugi powietrznej (od 2019)

4
https://kwalifikacje.gov.pl/k?

id_kw=13465

Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji 
oraz zespołu napędowego statków powietrznych (od 2019)

5
https://kwalifikacje.gov.pl/k?

id_kw=13466

Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków 
powietrznych (od 2017)

4
https://kwalifikacje.gov.pl/k?

id_kw=13596

Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi 
powietrznej (od 2017)

4
https://kwalifikacje.gov.pl/k?

id_kw=13522

Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi
hangarowej wyposażenia awionicznego (od 2017)

5
https://kwalifikacje.gov.pl/k?

id_kw=13564

Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi
hangarowej wyposażenia awionicznego (od 2012)

5
https://kwalifikacje.gov.pl/k?

id_kw=12051

Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków 
powietrznych (od 2012)

4
https://kwalifikacje.gov.pl/k?

id_kw=12055

Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi 
powietrznej (od 2012)

4
https://kwalifikacje.gov.pl/k?

id_kw=12058

Tabela 7 – kwalifikacja związane z lotnictwem załogowym opublikowane w ZSK

Wśród potencjalnych kwalifikacji rynkowych znajdują się trzy wzorcowe, bezpośrednio 
związane z rynkiem BSP. Można się z nimi zapoznać na stronie inkubatora kwalifikacji pod 
numerami 2, 9, 23:

https://kwalifikacje.edu.pl/inkubator-kwalifikacji/
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6. WZORCOWE KWALIFIKACJE RYNKOWE ZWIĄZANE Z RYNKIEM ZAWODOWYCH 
SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

Wzorcowe kwalifikacje rynkowe związane z branżą BSP, zostały opracowane przy wsparciu 
Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu systemowego „Wspieranie realizacji II etapu 
wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz 
instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji. Zadanie 2: 
Wspieranie podmiotów zainteresowanych włączeniem do ZSK kwalifikacji nadawanych poza 
systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, w tym kwalifikacji rynkowych.

Opracowane dotychczas wzorcowe kwalifikacje rynkowe związane z branżą BSP to:

1. „Naprawa i uruchamianie wielowirnikowców bezzałogowych”.

2. „Eksploatacja i utrzymanie floty wielowirnikowców bezzałogowych w gotowości do 
wykonywania lotów”.

3. „Administrowanie systemem ochrony wydzielonej przestrzeni powietrznej przed 
nieuprawnionym wlotem bezzałogowych statków powietrznych”.

Kwalifikacje wzorcowe, podane wyżej, były opracowane przed datą obowiązywania 
przepisów europejskich dla SBSP. Dlatego też wymagania dla kandydatów ubiegających się o te 
kwalifikacje oraz wymagania dla członków komisji egzaminacyjnej zawierają wymagania związane 
z nieistniejącym już świadectwem kwalifikacji UAVO. Ponieważ są to kwalifikacje wzorcowe, 
zostały one dołączone do niniejszego opracowania w niezmienionej formie.
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6.1. NAPRAWA I URUCHAMIANIE WIELOWIRNIKOWCÓW BEZZAŁOGOWYCH – 
CHARAKTERYSTYKA KWALIFIKACJI

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnej oceny stanu 
technicznego bezzałogowych statków powietrznych typu wielowirnikowce o maksymalnej masie 
startowej 25 kg (BSP), na podstawie oględzin, pomiarów lub lotów próbnych oraz dokumentacji 
technicznej danego modelu. W razie stwierdzenia usterek (w tym niewłaściwego zachowania się 
w locie danego BSP) naprawia lub wymienia uszkodzone elementy (między innymi elektryczne, 
elektroniczne, mechaniczne), sprawdza aktualność oprogramowania podzespołów BSP, dobiera 
optymalne wartości parametrów lotu (w tym: prędkość poziomą i pionową, kąty pochylenia, 
przechylenia i odchylenia) oraz reakcji BSP na wychylenia drążków sterowniczych (EXPO, DualRate 
dla poszczególnych funkcji: THROTTLE, RUDDER, ELEVATOR, AILERON), a także optymalne wartości
układów regulacji (PID), pod kątem planowanych zastosowań danego BSP. W ramach swoich 
działań posługuje się urządzeniami pomiarowymi (zarówno do pomiarów parametrów 
geometrycznych, mechanicznych jak i elektrycznych) oraz dobiera narzędzia i materiały oraz części 
zamienne do wykonania prac. Po wykonaniu prac wykonuje lot testowy potwierdzający 
poprawność wykonanych czynności. Wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zasadami BHP, 
przepisami przeciwpożarowymi oraz przepisami Prawa lotniczego w zakresie bezzałogowych 
statków powietrznych. Osoba posiadająca kwalifikację będzie mogła samodzielnie testować, 
naprawiać i uruchamiać BSP, a także prowadzić serwis BSP.

Osoba posiadająca tę kwalifikację może serwisować BSP samodzielnie lub jako członek 
zespołu. Prace może wykonywać zarówno w ramach własnej działalności gospodarczej, jak 
i ubiegać się o stanowiska (w tym kierownicze) w podmiotach świadczących usługi serwisowe BSP 
„na zewnątrz” lub w podmiotach, gdzie są zorganizowane wewnętrzne działy serwisujące BSP, 
(w szczególności, w podmiotach posiadających floty dronów lub w podmiotach oferujących 
sprzedaż BSP wraz z serwisem, w tym gwarancyjnym). Wykonując prace serwisowe w ramach 
opisanej kwalifikacji, realizuje jednocześnie zapotrzebowanie rynkowe na możliwość naprawy (lub 
pomocy w uruchomieniu) kosztownych urządzeń latających będących obecnie w powszechnym 
użyciu.
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Zdobyciem kwalifikacji mogą być zainteresowani:

 obecni użytkownicy BSP chcący poszerzyć (lub potwierdzić) swoje kwalifikacje,

 osoby prowadzące usługi serwisowe urządzeń elektrotechnicznych, które chcą 
rozszerzyć swoją działalność także na branżę bezzałogowych statków powietrznych.

Należy zauważyć, że kandydaci przystępujący do walidacji muszą spełniać następujące 
warunki: 

1. Ukończone 18 lat

2. Świadectwo kwalifikacji UAVO co najmniej z uprawnieniem podstawowym VLOS 
i uprawnieniem dodatkowym UAV(MR)<25kg lub co najmniej uprawnienia do lotów 
w kategorii szczególnej dla operacji w warunkach VLOS bezzałogowymi statkami 
powietrznymi o masie startowej nie mniejszej niż 4kg

Szczegółowe informacje dotyczące tej kwalifikacji rynkowej znajdują się w rozdziale: 6.1.1. 
OPISYWANIE KWALIFIKACJI RYNKOWEJ – FORMULARZ KW2, dla wzorcowej kwalifikacji rynkowej 
„Naprawa i uruchamianie wielowirnikowców bezzałogowych”.

6.1.1. OPISYWANIE KWALIFIKACJI RYNKOWEJ – FORMULARZ KW2

Opis kwalifikacji rynkowej (nazwa kwalifikacji): Naprawa i uruchamianie wielowirnikowców 
bezzałogowych.
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Typ wniosku
Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK
Nazwa kwalifikacji (300 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. a). Pełna nazwa kwalifikacji, która ma być widoczna 
w ZRK i być umieszczana na dokumencie potwierdzającym jej uzyskanie.
Nazwa kwalifikacji (na ile to możliwe) powinna:

- jednoznacznie identyfikować kwalifikację,
- różnić się od nazw innych kwalifikacji,
- różnić się od nazwy zawodu, stanowiska pracy lub tytułu zawodowego, uprawnienia,
- być możliwie krótka,
- nie zawierać skrótów,
- być oparta na rzeczowniku odczasownikowym, np. „gromadzenie”, „przechowywanie”, 

„szycie”.
Naprawa i uruchamianie wielowirnikowców bezzałogowych
Skrót nazwy (150 znaków)
Pole nieobowiązkowe.
Serwisant wielowirnikowców bezzałogowych
Rodzaj kwalifikacji
Wskazanie czy kwalifikacja jest: kwalifikacją pełną, czy kwalifikacją cząstkową.
Kwalifikacja cząstkowa
Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 4). Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
Krótka charakterystyka kwalifikacji oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu 
potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji (4000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. d). Wybrane informacje o kwalifikacji skierowane do 
osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji oraz do pracodawców, które pozwolą im szybko 
ocenić, czy dana kwalifikacja jest właśnie tą, której poszukują.
Krótka charakterystyka może odpowiadać na pytanie: „Jakie działania lub zadania jest w stanie 
podejmować osoba posiadająca daną kwalifikację?”.
Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnej oceny stanu technicznego 
bezzałogowych statków powietrznych typu wielowirnikowce o maksymalnej masie startowej 25 
kg (BSP), na podstawie oględzin, pomiarów lub lotów próbnych oraz dokumentacji technicznej 
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danego modelu. W razie stwierdzenia usterek (w tym niewłaściwego zachowania się w locie 
danego BSP) naprawia lub wymienia uszkodzone elementy (między innymi elektryczne, 
elektroniczne, mechaniczne), sprawdza aktualność oprogramowania podzespołów BSP, dobiera 
optymalne wartości parametrów lotu (w tym: prędkość poziomą i pionową, kąty pochylenia, 
przechylenia i odchylenia) oraz reakcji BSP na wychylenia drążków sterowniczych (EXPO, 
DualRate dla poszczególnych funkcji: THROTTLE, RUDDER, ELEVATOR, AILERON) a także 
optymalne wartości układów regulacji (PID), pod kątem planowanych zastosowań danego BSP. 
W ramach swoich działań posługuje się urządzeniami pomiarowymi (zarówno do pomiarów 
parametrów geometrycznych, mechanicznych jak i elektrycznych) oraz dobiera narzędzia 
i materiały oraz części zamienne do wykonania prac. Po wykonaniu prac wykonuje lot testowy 
potwierdzający poprawność wykonanych czynności. Wszystkie czynności wykonuje zgodnie 
z zasadami BHP, przepisami przeciwpożarowymi oraz przepisami Prawa lotniczego w zakresie 
bezzałogowych statków powietrznych. Osoba posiadająca kwalifikację będzie mogła 
samodzielnie testować, naprawiać i uruchamiać BSP, a także prowadzić serwis BSP.
Osoba posiadająca tę kwalifikację może serwisować BSP samodzielnie lub jako członek zespołu. 
Prace może wykonywać zarówno w ramach własnej działalności gospodarczej, jak i ubiegać się 
o stanowiska (w tym kierownicze) w podmiotach świadczących usługi serwisowe BSP „na 
zewnątrz” lub w podmiotach, gdzie są zorganizowane wewnętrzne działy serwisujące BSP, 
(w szczególności, w podmiotach posiadających floty dronów lub w podmiotach oferujących 
sprzedaż BSP wraz z serwisem, w tym gwarancyjnym). Wykonując prace serwisowe w ramach 
opisanej kwalifikacji, realizuje jednocześnie zapotrzebowanie rynkowe na możliwość naprawy 
(lub pomocy w uruchomieniu) kosztownych SBSP będących obecnie w powszechnym użyciu.
Orientacyjny koszt uzyskania dokumentu: 4000 zł netto.
Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. c). Przeciętna liczba godzin, które trzeba poświęcić na
osiągnięcie efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji oraz na ich walidację (1 
godzina = 60 minut).
W pierwszej kolejności warto ustalić orientacyjny nakład pracy dla poszczególnych zestawów 
efektów uczenia się. orientacyjny nakład pracy dla kwalifikacji odpowiada sumie nakładu pracy 
potrzebnego do uzyskania wyodrębnionych w niej zestawów efektów uczenia się.
240 godzin
Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji (2000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. f). Informacja na temat grup osób, które mogą być 
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szczególnie zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji, np. osoby zarządzające 
nieruchomościami, specjaliści z zakresu telekomunikacji, kobiety powracające na rynek pracy.
Zdobyciem kwalifikacji mogą być zainteresowani:

 obecni użytkownicy BSP chcący poszerzyć (lub potwierdzić) swoje kwalifikacje,
 osoby prowadzące usługi serwisowe urządzeń elektrotechnicznych, które chcą rozszerzyć

swoją działalność, także na branżę bezzałogowych statków powietrznych.
Osoby, które mogą być zainteresowane uzyskaniem tej kwalifikacji, można także 

podzielić ze względu na charakter zatrudnienia. Posiadanie tej kwalifikacji umożliwia zarówno 
wykonywanie prac serwisowych BSP w ramach własnej działalności gospodarczej, jak i ubieganie
się o stanowiska (w tym kierownicze) w podmiotach zajmujących się serwisem (lub handlem 
i serwisem urządzeń – serwis gwarancyjny) urządzeń elektrotechnicznych w zakresie BSP, oraz 
w podmiotach wykorzystujących BSP w swojej działalności operacyjnej (w szczególności, 
w podmiotach posiadających floty dronów).
Należy zaznaczyć poniższe pole, jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)
x Kwalifikacja może być przydatna dla uczniów szkół branżowych lub techników kształcących się 
w określonych zawodach Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r.
W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe kształcenie odbywa się w oparciu o podstawy 
programowe określone w rozporządzeniu MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw 
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych 
umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. Poz. 
991). Część godzin zajęć może zostać przeznaczona na realizację obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych przygotowujących uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej 
w ZSK, związanej z nauczanym zawodem (§ 4 ust 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 
szkół (Dz. U. poz. 639)).
Należy wskazać zawody (zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. 
w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316)), w przypadku których zasadne 
jest przygotowywanie uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej objętej wnioskiem.
Wskazanie zawodów szkolnictwa zawodowego, z którymi związana jest kwalifikacja
Jeżeli w punkcie 7a wskazano przydatność kwalifikacji, to z rozwijanej listy branż i zawodów 
należy wybrać te zawody, z którymi związana jest wnioskowana kwalifikacja
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TECHNIK ELEKTRYK 311303
TECHNIK AWIONIK 315316
TECHNIK MECHANIK LOTNICZY 315317
Wymagane kwalifikacje poprzedzające (2000 znaków)
Pole nieobowiązkowe. Kwalifikacje pełne i cząstkowe, które musi posiadać osoba ubiegająca się 
o kwalifikację, by przystąpić do procesu weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się wymaganych
dla kwalifikacji.
Świadectwo kwalifikacji UAVO co najmniej z uprawnieniem podstawowym VLOS i dodatkowym 
UAV(MR)<25kg lub co najmniej uprawnienia do lotów w kategorii szczególnej dla operacji 
w warunkach VLOS bezzałogowymi statkami powietrznymi o masie startowej nie mniejszej niż 
4kg
W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji (2000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust.1 pkt 2) lit. g). Określenie (w razie potrzeby) warunków, które 
musi spełniać osoba, aby przystąpić do walidacji i móc uzyskać kwalifikację (np. wymagany 
poziom wykształcenia).
Podczas określania tych warunków warto mieć na uwadze, że nie są one tożsame z warunkami 
zatrudnienia (np. ważnymi badaniami lekarskimi). Doświadczenie zawodowe powinno być 
wskazywane jako warunek jedynie w uzasadnionych przypadkach – kompetencje wynikające 
z praktyki zawodowej powinny być odzwierciedlone przede wszystkim w efektach uczenia się 
wymaganych dla kwalifikacji.
Wskazane warunki przystąpienia do walidacji powinny być możliwe do zweryfikowania.

 Ukończone 18 lat
 Świadectwo kwalifikacji UAVO co najmniej z uprawnieniem podstawowym VLOS 

i uprawnieniem dodatkowym UAV(MR)<25kg lub co najmniej uprawnienia do lotów 
w kategorii szczególnej dla operacji w warunkach VLOS bezzałogowymi statkami 
powietrznymi o masie startowej nie mniejszej niż 4kg

Zapotrzebowanie na kwalifikację (10000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust.1 pkt 2) lit. i). Wykazanie, że kwalifikacja odpowiada na aktualne 
oraz przewidywane potrzeby społeczne i gospodarcze (regionalne, krajowe, europejskie).
Możliwe jest odwołanie się do opinii organizacji gospodarczych, trendów na rynku pracy, 
prognoz dotyczących rozwoju technologii, a także strategii rozwoju kraju lub regionu.

Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych około 18 200 pilotów - operatorów 
bezzałogowych statków powietrznych, wykorzystujących drony do celów 
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komercyjnych/zawodowych, posiadających świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych 
statków powietrznych. Obok nich jest także znaczna grupa osób wykorzystujących bezzałogowce
do celów sportowych i rekreacyjnych. Liczba użytkowników stale rośnie.

Urząd Lotnictwa Cywilnego szacuje, że w pierwszym półroczu funkcjonowania przepisów 
krajowych wydanych na podstawie rozporządzeń europejskich (ROZPORZĄDZENIE 
DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych 
systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw 
trzecich i ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. 
w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków 
powietrznych), w systemie rejestracji i e-learningu zarejestruje się około 30 000 osób. ULC bierze
pod uwagę liczbę osób posiadających świadectwo kwalifikacji UAVO na dzień wejścia w życie 
nowych przepisów (około 18 200 operatorów z uprawnieniami) oraz szacowaną liczbę nowych 
użytkowników bezzałogowych statków powietrznych w Polsce, która będzie musiała się 
zarejestrować (dla kategorii otwartej). Szacunkowe wartości zostały podane przez Departament 
Bezzałogowych Statków Powietrznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w dniu 14 sierpnia 2020.

Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Department of Defence Report to Congress, 
Washington 2009, Unmanned System Integrated Roadmap FY 2009-2034 zakłada się, że do roku 
2030, rynek BSP będzie podzielony następująco:

1. 37% - obserwacja Ziemi może być największym rynkiem w dużej mierze dlatego, że 
w rzeczywistości zawiera wiele rynków w jednym,

2. 13% - telekomunikacja,
3. 13% - patrolowanie stref przybrzeżnych,
4. 12% - patrolowanie pożarów lasów,
5. 11% - patrolowanie granic,
6. 6% - monitorowanie rurociągów,
7. 5% - monitorowanie sieci energetycznych,
8. 3% - egzekwowanie prawa.

Wg Białej Księgi Rozwoju Bezzałogowych Statków Powietrznych rynek bezzałogowych 
statków powietrznych będzie się stale rozwijał. W 2017 roku w Europie w użytku cywilnym 
znajdowało się około 1 mln BSP. Natomiast szacuje się, że w 2026 roku liczba ich wzrośnie do 
ponad 2 mln. Stale zwiększająca się liczba użytkowników, a co za tym idzie eksploatowanych 
przez nich dronów, pociąga za sobą narastającą potrzebę wykonywania coraz większej liczby 
napraw i przeglądów już użytkowanych BSP oraz uruchamiania (doboru nastaw dedykowanych 
do konkretnych zadań) nowo zakupionych BSP. Jest to niezbędne w celu zagwarantowania 
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bezpieczeństwa innych użytkowników przestrzeni powietrznej (zarówno lotów bezzałogowych 
jak i załogowych) oraz ochrony zdrowia i życia osób, a także obiektów znajdujących się na ziemi 
w rejonie wykonywania lotów BSP (np.: w przypadku awarii BSP podczas lotu i upadku 
z wysokości). Dynamiczny rozwój technologii bezzałogowych i kwestia zapewnienia 
bezpieczeństwa lotów jest już problemem międzynarodowym. Znajduje to odzwierciedlenie 
zarówno w prawodawstwie krajowym, jak i międzynarodowym (np.: EASA na poziomie UE). 
Niniejszą kwalifikacją mogą być zainteresowani wszyscy użytkownicy BSP, zarówno indywidualni 
(w tym prowadzący działalność gospodarczą), jak i instytucjonalni - podmioty wykorzystujące 
BSP do działalności gospodarczej (np. przedsiębiorstwa filmowe i fotograficzne, geodezyjne, 
rolnicze, energetyczne, kurierskie, ochroniarskie, monitorujące, ratownicze, itp.) lub do działań 
operacyjnych (np.: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska, 
Straż Graniczna, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Służba Celno-Skarbowa, Wojsko 
Polskie, itp.).
Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK 
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się (3000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. k). Wyjaśnienie, czym kwalifikacja różni się od 
wybranych kwalifikacji o zbliżonym charakterze. Punktem odniesienia powinny być kwalifikacje 
funkcjonujące w ZSK. Ponadto wskazanie kwalifikacji wpisanych do ZRK, które zawierają co 
najmniej jeden taki sam zestaw efektów.

Kwalifikacja wykazuje pewne wspólne lub podobne efekty do kwalifikacji ujętych w ZRK 
we wskazanych poniżej zawodach:

TECHNIK ELEKTRYK 311303 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE ELE.02. 
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych ELE.05. 
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Kwalifikacje wykazują podobieństwo w zakresie obsługi urządzeń elektronicznych, 
a w szczególności paneli sterowania oraz elementów zasilających (akumulatorów). Wykazują 
również podobieństwo w zakresie umiejętności właściwego magazynowania elementów 
elektronicznych oraz zasilających.

TECHNIK AWIONIK 315316 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE TLO.01. 
Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków 
powietrznych.

Kwalifikacje wykazują podobieństwo w zakresie obsługi systemów określających kąty 
orientacji przestrzennej, układów stabilizacji i sterowania BSP oraz niektórych urządzeń 
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wykonawczych.
TECHNIK MECHANIK LOTNICZY 315317 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE 

TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego 
statków powietrznych.

Kwalifikacje wykazują podobieństwo w zakresie obsługi elementów mechanicznych (np.: 
konstrukcji nośnej, śmigieł) i zespołów napędowych bezzałogowych statków powietrznych oraz 
niektórych urządzeń wykonawczych.

Wskazane powyżej zawody mogą stanowić podstawę uzyskania elementarnej wiedzy 
teoretycznej i umiejętności praktycznych do ubiegania się o niniejszą kwalifikację. Jednak ze 
względu na swój charakter nie przygotowują one do specyficznej pracy z bezzałogowymi 
statkami powietrznymi. Technik elektryk uzyskuje niezbędne efekty kształcenia w zakresie 
ELE.02.4. Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, które w 
przyszłości mogą być przydatne przy obsłudze napędu BSP. Natomiast Technik awionik będzie 
posiadał kwalifikacje w zakresie TLO.01.3. Obsługa techniczna statków powietrznych w zakresie 
wyposażenia awionicznego i elektrycznego, niezbędne do wykonywania obsług BSP. Podobnie 
Technik mechanik lotniczy w zakresie TLO.03.3 Obsługa techniczna płatowca i jego instalacji oraz
obsługa zespołów napędowych statków powietrznych.

Kwalifikacja wykazuje pewne podobieństwa do kwalifikacji “Eksploatacja i utrzymanie 
floty wielowirnikowców bezzałogowych w gotowości do wykonywania lotów” w zakresie 
sprawdzenia działania BSP w locie oraz testowania i oceny stanu technicznego BSP. 
W przeciwieństwie do kwalifikacji “Eksploatacja i utrzymanie floty bezzałogowych 
wielowirnikowców” w gotowości do wykonywania lotów” posiadacz niniejszej jest gotowy do 
naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów. Natomiast nie posiada wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych do zarządzania gotowością operacyjną do lotów floty BSP.

Część efektów uczenia się zawartych we wszystkich zestawach może być osiągana w toku
studiów na kierunkach związanych z lotnictwem i kosmonautyką, zarządzaniem ruchem 
lotniczym, transportem, mechatroniką czy robotyką. Jednak osiąganie efektów uczenia się 
zdefiniowanych dla powyższej kwalifikacji w toku studiów uwarunkowane jest doborem treści 
kształcenia przez poszczególne uczelnie oraz poziomem przygotowania praktycznego 
absolwentów.
Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)
X Kwalifikacja zawiera wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia z „dodatkowymi 
umiejętnościami zawodowymi” w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
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Dodatkowe umiejętności zawodowe
Należy wybrać z listy „dodatkowe umiejętności zawodowe” (określone w rozporządzeniu 

MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych 
zawodów szkolnictwa branżowego, załącznik Nr 33) zawierające wspólne lub zbliżone zestawy 
efektów kształcenia z zestawami efektów uczenia się określonymi w kwalifikacji rynkowej.
Wskazanie „dodatkowych umiejętności zawodowych” w zakresie wybranych zawodów 
szkolnictwa branżowego zawierających wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia
(Branża – Zawód – Umiejętność)
Jeżeli w punkcie 11a udzielono pozytywnej odpowiedzi, to z rozwijanej listy branż, zawodów 
i dodatkowych umiejętności zawodowych należy wybrać te umiejętności, które zawierają 
wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia z wnioskowaną kwalifikacją
BRANŻA ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA (ELM) - mechatronik, technik mechatronik - 
programowanie manipulatorów i robotów.
BRANŻA TELEINFORMATYCZNA (INF) - technik informatyk, technik programista - programowanie
mikrokontrolerów i prostych układów scalonych.
Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji (4000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. j). Omówienie perspektyw zatrudnienia i dalszego 
uczenia się, najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju osobistego i zawodowego osób 
zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji.
Możliwe jest wskazanie przykładowych stanowisk pracy, na które będzie mogła aplikować osoba
posiadająca daną kwalifikację.
Osoba posiadająca kwalifikację może samodzielnie wykonywać prace serwisowe BSP zarówno 
w ramach wykonywanej własnej działalności gospodarczej, jak i ubiegać się o stanowiska (w tym 
kierownicze) w podmiotach zajmujących się serwisem urządzeń elektrotechnicznych w zakresie 
BSP lub w podmiotach wykorzystujących BSP w swojej działalności operacyjnej (w szczególności, 
w podmiotach posiadających floty dronów).
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację (10000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust.1 pkt 2) lit. h). Określenie wymagań stanowiących podstawę do 
przeprowadzania walidacji w różnych instytucjach. Wymagania powinny dotyczyć:

 metod stosowanych w walidacji – służących weryfikacji efektów uczenia się wymaganych
dla kwalifikacji, ale także (o ile to potrzebne) identyfikowaniu i dokumentowaniu efektów
uczenia się;
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 osób projektujących i przeprowadzających walidację;
 sposobu prowadzenia walidacji oraz warunków organizacyjnych i materialnych, 

niezbędnych do prawidłowego prowadzenia walidacji.
Wymagania dotyczące walidacji mogą być wskazane dla pojedynczych zestawów efektów 
uczenia się lub dla całej kwalifikacji.
Wymagania mogą być uzupełnione o dodatkowe wskazówki dla instytucji oraz osób 
projektujących i przeprowadzających walidacje, a także dla osób ubiegających się o uzyskanie 
kwalifikacji.
1.1. Metody walidacji.

W czasie walidacji należy zastosować wszystkie wymienione metody:
 test teoretyczny;
 obserwacja w warunkach symulowanych;
 obserwacja w warunkach rzeczywistych;
 wywiad swobodny.

1.2. Zasoby kadrowe.
Instytucja certyfikująca powołuje komisję, która odpowiada za przebieg weryfikacji 

efektów uczenia się. Komisja walidacyjna składa się z co najmniej trzech członków.
Przewodniczący komisji musi spełniać łącznie następujące warunki:

 mieć wykształcenie wyższe techniczne, potwierdzone stosownym dyplomem uzyskania 
tytułu co najmniej inżyniera;

 posiadać świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych 
z uprawnieniem dodatkowym w kategorii MR do 25 kg lub co najmniej uprawnienia do 
lotów w kategorii szczególnej dla operacji w warunkach VLOS bezzałogowymi statkami 
powietrznymi o masie startowej nie mniejszej niż 4kg;

 mieć udokumentowane powołanie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na 
Egzaminatora Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie UAVO, przez co najmniej 30 
miesięcy, w okresie 8 lat poprzedzających objęcie funkcji przewodniczącego komisji;

 mieć udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku 
kierowniczym lub w organach podmiotów działających w branży BSP, w okresie 8 lat 
poprzedzających objęcie funkcji przewodniczącego komisji;
Osoby spełniające w/w warunki mogą pełnić obowiązki każdego z n.w. członków komisji.
Drugi członek komisji musi spełniać warunki j.w., lub łącznie co najmniej następujące 

warunki:
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 mieć ukończoną szkołę ponadpodstawową lub wyższą o kierunku technicznym, 
potwierdzoną stosownym świadectwem, zaświadczeniem o uzyskaniu absolutorium lub 
dyplomem;

 posiadać świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych 
z uprawnieniem dodatkowym w kategorii MR do 25 kg lub co najmniej uprawnienia do 
lotów w kategorii szczególnej dla operacji w warunkach VLOS bezzałogowymi statkami 
powietrznymi o masie startowej nie mniejszej niż 4kg;

 mieć udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy jako instruktor (INS) 
prowadzący szkolenia UAVO, w tym w kategorii MR do 25kg lub prowadził szkolenia 
w zakresie teorii i praktyki przez co najmniej 3 lata, co najmniej w kategorii szczególnej 
dla operacji w zasięgu wzroku VLOS, w okresie 8 lat poprzedzających objęcie funkcji 
członka komisji.
Trzeci członek komisji musi spełniać warunki j.w., lub łącznie co najmniej następujące 

warunki:
mieć co najmniej wykształcenie średnie, potwierdzone stosownym świadectwem;
posiadać świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych 

z uprawnieniem dodatkowym w kategorii MR do 25 kg;
mieć udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w branży BSP jako 

operator BSP lub jako osoba naprawiająca lub konstruująca BSP, okresie 8 lat poprzedzających 
objęcie funkcji członka komisji.

Kolejni członkowie komisji muszą spełniać jeden z w/w zestawów warunków 
(określonych dla przewodniczącego albo drugiego, albo trzeciego członka komisji).
1.3. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do 
prawidłowego prowadzenia walidacji.

Warunkiem dopuszczenia do obserwacji w warunkach symulowanych jest zaliczenie 
testu teoretycznego. Dokument poświadczający zaliczenie testu teoretycznego ważny jest przez 
12 miesięcy.

Instytucja prowadząca walidację zapewnia:
 salę egzaminacyjną (z zapleczem sanitarnym) do przeprowadzenia pisemnego testu 

teoretycznego lub bezpieczny system online z funkcją elektronicznego potwierdzenia 
tożsamości kandydata;

 pomieszczenie do sprawdzenia praktycznych efektów uczenia się zgodne z wymogami 
BHP i PPOŻ);
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 formularz przyjęcia sprzętu do naprawy i dokumentowania procesu naprawy;
 karta naprawy wydawana wraz z naprawionym sprzętem;
 stanowisko warsztatowe do przeprowadzenia sprawdzenia efektów uczenia się w drodze

obserwacji w warunkach symulowanych, dokumenty w wersji drukowanej lub 
elektronicznej (katalog części zamiennych do co najmniej 4 rodzajów BSP), kompletne 
BSP wraz z instrukcjami obsługi (co najmniej cztery rodzaje różniące się masą startową, 
funkcjonalnością oraz stopniem zaawansowania):
1) wielowirnikowiec o masie startowej nie większej niż 600g, zbudowany na bazie ramy 

montowanej z płaskich elementów wykonanych z laminatu szklanego lub węglowego, 
wyposażony co najmniej w cztery wirniki ze śmigłami o minimalnej średnicy 5”;

2) wielowirnikowiec o masie startowej nie większej niż 2 kg, zbudowany na bazie ramy ze
składanymi ramionami (plastikowej, kompozytowej lub mieszanej);

3) wielowirnikowiec o masie startowej nie mniejszej niż 600g i nie większej niż 5kg, 
zbudowany na bazie ramy skorupowej (monolitycznej: plastikowej, kompozytowej lub 
mieszanej), wyposażony co najmniej w cztery wirniki ze śmigłami o minimalnej średnicy 9”;

4) wielowirnikowiec o masie startowej nie mniejszej niż 5 kg i nie większej niż 25 kg, 
zbudowany na bazie ramy złożonej z części centralnej oraz mocowanych do niej ramion 
wykonanych z elementów profilowych (o przekroju np.: okrągłym, eliptycznym, kwadratowym, 
prostokątnym, wielokątnym) wyposażony co najmniej w cztery wirniki ze śmigłami o minimalnej 
średnicy 12”;

 Elementy BSP, narzędzia, urządzenia pomiarowe i komputery, materiały eksploatacyjne 
i pomocnicze dla osób przystępujących do walidacji;

 Stanowisko warsztatowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt pozwalający na 
testowanie wymienionych lub naprawionych elementów takie jak:

1) trójosiowy miernik wibracji o częstotliwości rejestracji co najmniej 1kHz,
2) hamownia silników BLDC, umożliwiająca płynne i skokowe obciążenie badanego 

silnika,
3) stanowisko pomiarowe do badania zespołów napędowych (sterownik silnika + 

silnik + śmigło, umożliwiające zadawanie prędkości obrotowej (z wyjściem, PWM, 
CAN, I2C, UART, RS232) i pomiar następujących parametrów napędu: pomiar 
napięcia, pomiar prądu, pomiar mocy elektrycznej dostarczonej do silnika, pomiar
siły ciągu, pomiar momentu reakcyjnego, pomiar prędkości obrotowej na śmigle, 
pomiar prędkości strumienia zaśmigłowego, pomiar mocy mechanicznej, pomiar 
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efektywności, pomiar sprawności napędu.
 Stanowisko do napraw urządzeń elektronicznych zawierające co najmniej: dwie stacje 

lutownicze z płynną regulacją i stabilizacją temperatury oraz wymiennymi grotami 
o różnych rozmiarach i kształtach, stację gorącego powietrza (hot air) z płynną regulacją 
i stabilizacją temperatury oraz przepływu powietrza.

 Zasilacz stabilizowany o regulowanym napięciu w zakresie 0 - 60V i ograniczeniu prądu 
0 - 0A;

 Rejon lotów BSP (w tym miejsce startu i lądowania oraz pole manewrowe) do 
przeprowadzenia sprawdzenia efektów uczenia się w drodze obserwacji w warunkach 
rzeczywistych, wyznaczony i zabezpieczony z uwzględnieniem przepisów Prawa 
Lotniczego i wytycznych Prezesa ULC (np.: w postaci strefy geograficznej wydzielonej na 
czas walidacji z ogólnodostępnej przestrzeni powietrznej);

 Co najmniej dwa wielowirnikowce z aparaturami zdalnego sterowania pracującymi 
w trybie uczeń trener do przeprowadzenie egzaminów w warunkach rzeczywistych 
w locie;

 Infrastruktura do zapewnienia ładowania akumulatorów zasilających (np.: z gniazdka 
sieciowego 230V AC, z agregatu prądotwórczego, wystarczająca liczba naładowanych 
akumulatorów).
2. Etap identyfikowania i dokumentowania:

Nie określa się wymogów dla etapu identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.
Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy) (1000 znaków)
Jeśli ustanowiono w danym sektorze lub branży Sektorową Ramę Kwalifikacji, to wypełnienie 
tego pola jest obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 4). Podaj propozycję odniesienia do poziomu 
odpowiednich Sektorowych Ram Kwalifikacji, jeśli są one włączone do ZSK.
Nie dotyczy
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się (2000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 3) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1) lit. a). Zwięzła, ogólna 
charakterystyka wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez określenie działań, do 
których podjęcia będzie przygotowana osoba posiadająca daną kwalifikację.
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się powinna nawiązywać do charakterystyki 
odpowiedniego poziomu PRK, w szczególności odpowiadać na pytania o przygotowanie osoby 
posiadającej kwalifikację do samodzielnego działania w warunkach mniej lub bardziej 
przewidywalnych, wykonywania działania o różnym poziomie złożoności, podejmowania 
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określonych ról w grupie, ponoszenia odpowiedzialności za jakość i skutki działań (własnych lub 
kierowanego zespołu).

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnej oceny stanu 
technicznego BSP typu wielowirnikowce o maksymalnej masie startowej 25 kg w oparciu 
o dokumentację techniczną danego modelu, wykonania niezbędnych pomiarów oraz lotów 
testowych. W razie stwierdzenia usterek naprawia lub wymienia uszkodzone elementy, 
sprawdza aktualność oprogramowania podzespołów BSP, dobiera dla danego BSP: wartości 
parametrów lotu (w tym: prędkość poziomą i pionową, kąty pochylenia, przechylenia 
i odchylenia), reakcję na wychylenia drążków sterowniczych (EXPO, DualRate dla poszczególnych
funkcji: THROTTLE, RUDDER, ELEVATOR, AILERON) a także optymalne wartości układów regulacji
(PID). W ramach swoich działań samodzielnie organizuje swoje stanowisko pracy, posługuje się 
urządzeniami pomiarowymi (zarówno do pomiarów parametrów geometrycznych, 
mechanicznych jak i elektrycznych), dobiera narzędzia i materiały (w tym części zamienne) 
niezbędne do wykonania prac. Po wykonaniu prac potrafi samodzielnie sprawdzić w locie 
poprawność wykonanych czynności. Wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zasadami BHP, 
przepisami przeciwpożarowymi i przepisami Prawa lotniczego w zakresie bezzałogowych 
statków powietrznych.
Wyodrębnione zestawy efektów uczenia się
Wykaz zestawów efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, zawierający: numer 
porządkowy (1, 2, …), nazwy zestawów, orientacyjne odniesienie każdego zestawu do poziomu 
PRK oraz orientacyjny nakład pracy potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia w każdym 
zestawie.
Nazwa zestawu powinna:

− nawiązywać do efektów uczenia się wchodzących w skład danego zestawu lub 
odpowiadać specyfice wchodzących w jego skład efektów uczenia się,

− być możliwie krótka,
− nie zawierać skrótów,

gdy jest to możliwe, być oparta na rzeczowniku odczasownikowym, np. „gromadzenie”, 
„przechowywanie”, „szycie”.
01. Testowanie i ocena stanu technicznego wielowirnikowca bezzałogowego
(4 PRK, 80 godz.)
02. Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów wielowirnikowca bezzałogowego                 
(4 PRK, 80 godz.)
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03. Sprawdzenie prawidłowości działania wielowirnikowca bezzałogowego w locie                        
(4 PRK, 80 godz.)
Łącznie 240 godzin.
Poszczególne efekty uczenia się w zestawach
Zestaw efektów uczenia się to wyodrębniona część efektów uczenia się wymaganych dla danej 
kwalifikacji. Poszczególne efekty uczenia się powinny być wzajemnie ze sobą powiązane, 
uzupełniające się oraz przedstawione w sposób uporządkowany (np. od prostych do bardziej 
złożonych).
Poszczególne efekty uczenia się są opisywane za pomocą: umiejętności (tj. zdolności 
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów) oraz kryteriów weryfikacji, które 
doprecyzowują ich zakres oraz określają niezbędną wiedzę i kompetencje społeczne.
Poszczególne efekty uczenia się powinny być:

− jednoznaczne – niebudzące wątpliwości, pozwalające na zaplanowanie i 
przeprowadzenie walidacji, których wyniki będą porównywalne, oraz dające możliwość 
odniesienia do poziomu PRK,

− realne – możliwe do osiągniecia przez osoby, dla których dana kwalifikacja jest 
przewidziana,

− możliwe do zweryfikowania podczas walidacji,
− zrozumiałe dla osób potencjalnie zainteresowanych kwalifikacją.

Podczas opisywania poszczególnych efektów uczenia się korzystne jest stosowanie czasowników
operacyjnych (np. „rozróżnia”, „uzasadnia”, „montuje”).

Zestaw efektów 
uczenia się:

01. Testowanie i ocena stanu technicznego wielowirnikowca 
bezzałogowego

Umiejętności Kryteria weryfikacji
1.1. Przyjmuje BSP 
do naprawy

 Opisuje usterkę i zachowanie wielowirnikowca bezzałogowego na
podstawie informacji uzyskanych od operatora z uwzględnieniem 
informacji o okolicznościach lotu, w czasie którego doszło do 
awarii lub zaobserwowano wadliwe działanie wielowirnikowca

 Wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem wielowirnikowca 
bezzałogowego do naprawy

1.2. Dokonuje 
oględzin stanu 

 Opisuje organizację stanowiska pracy, w tym dobór urządzeń 
pomiarowych i narzędzi do przeprowadzenia oględzin 
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technicznego BSP z 
uwzględnieniem 
dokumentacji 
technicznej danego 
modelu

wielowirnikowca bezzałogowego i jego naprawy oraz materiały 
pomocnicze

 Organizuje stanowisko pracy, w tym dobór urządzeń 
pomiarowych i narzędzi do przeprowadzenia oględzin 
wielowirnikowca bezzałogowego i jego naprawy oraz materiały 
pomocnicze

 Omawia urządzenia wykonawcze wielowirnikowca 
bezzałogowego (np.: kamerę, czujniki specjalistyczne, zasobnik)

 Sprawdza urządzenia wykonawcze bezzałogowego 
wielowirnikowca (np.: kamerę, czujniki specjalistyczne, zasobnik)

 Omawia aparaturę sterującą i kondycję akumulatorów 
zasilających wielowirnikowiec bezzałogowy

 Sprawdza aparaturę sterującą i kondycję akumulatorów 
zasilających wielowirnikowiec bezzałogowy

 Przegląda wielowirnikowiec bezzałogowy pod kątem uszkodzeń 
mechanicznych

 Sprawdza aktualność oprogramowania wielowirnikowca 
bezzałogowego

 Określa uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu 
wielowirnikowca bezzałogowego i wpisuje je w dokumentację 
naprawy

1.3. Sprawdza 
poprawność nastaw,
wskazań i 
parametrów BSP

 Omawia nastawy odpowiedzialne za stabilizację wielowirnikowca 
bezzałogowego w powietrzu

 Sprawdza nastawy odpowiedzialne za stabilizację 
wielowirnikowca bezzałogowego w powietrzu

 Omawia prawidłowość doboru parametrów definiowanych, 
dostępnych dla operatora, z poziomu aplikacji sterującej 
i monitorującej stan wielowirnikowca bezzałogowego

 Sprawdza prawidłowość doboru parametrów definiowanych, 
dostępnych dla operatora, z poziomu aplikacji sterującej 
i monitorującej stan wielowirnikowca bezzałogowego

 Weryfikuje zachowanie czujników pomiarowych (w tym:  
sensorów inercyjnych przyspieszenia liniowego i prędkości 
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kątowej oraz magnetometru) w komputerze pokładowym 
wielowirnikowca bezzałogowego

 Kalibruje wizyjny system omijania przeszkód
 Dokumentuje wyniki testów i oceny stanu technicznego 

wielowirnikowca bezzałogowego
Zestaw efektów 
uczenia się:

02. Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów wielowirnikowca 
bezzałogowego

Umiejętności Kryteria weryfikacji
2.1. Wymienia lub 
naprawia 
uszkodzone 
elementy

 Kwalifikuje uszkodzone elementy do naprawy lub wymiany
 Naprawia uszkodzone elementy z wykorzystaniem narzędzi 

i materiałów pomocniczych
 Wymienia uszkodzone elementy na nowe z wykorzystaniem 

narzędzi i materiałów pomocniczych
2.2. Sprawdza 
poprawność 
wymiany lub 
naprawy 
uszkodzonego 
elementu

 Omawia zasadność wyboru metody pomiarowej do weryfikacji 
prawidłowości wymiany lub naprawy elementu

 Wykorzystuje metody pomiarowe do weryfikacji prawidłowości 
wymiany lub naprawy elementu

 Weryfikuje zachowanie (na „stole warsztatowym”) wymienionego
lub naprawionego elementu

Zestaw efektów 
uczenia się:

03. Sprawdzenie prawidłowości działania wielowirnikowca 
bezzałogowego w locie

Umiejętności Kryteria weryfikacji
3.1. Przygotowuje 
BSP do lotu 
próbnego

 Omawia, jak należy sprawdzać, czy podsystemy zgłaszają 
gotowość do pracy

 Sprawdza, czy system zgłasza gotowość do pracy, 
wyszczególniając sprawdzane podsystemy

 Wypełnia listę kontrolną (checklistę) potwierdzając właściwe 
działanie podsystemów wielowirnikowca bezzałogowego

3.2. Wykonuje lot 
próbny

 Wykonuje wstępny rozruch i weryfikację wielowirnikowca 
bezzałogowego bez śmigieł

 Testuje zachowanie wielowirnikowca bezzałogowego w locie
 Dokumentuje efekty przeprowadzonego lotu próbnego po 

wykonanej naprawie
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3.3. Wydaje sprawny
BSP wraz z 
dokumentacją 
naprawy

 Wypełnia kartę naprawy
 Przekazuje klientowi wskazówki eksploatacyjne, zwracając jego 

uwagę na bezpieczeństwo użytkowania wielowirnikowca 
bezzałogowego

Wnioskodawca
Pole obowiązkowe (art. 83 ust. 1 pkt 7). Z listy rozwijanej w formularzu w ZRK należy wybrać 
podmiot wnioskodawcy.

Minister właściwy
Pole obowiązkowe (art. 16 ust. 1). Należy wskazać odpowiedniego ministra, który zdaniem 
wnioskodawcy jest właściwy do rozpatrzenia wniosku i po włączeniu kwalifikacji do ZSK 
powinien odpowiadać za kwalifikację.
Minister Infrastruktury
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego 
ważności (2000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. b). W przypadku kwalifikacji nadawanej na czas 
określony wskaż, po jakim czasie konieczne jest odnowienie ważności kwalifikacji oraz określ 
warunki, jakie muszą być spełnione, aby ważność dokumentu została przedłużona.
Certyfikat jest ważny 3 lata.
W celu odnowienia ważności certyfikatu potwierdzającego kwalifikację “Naprawa 
i uruchamianie wielowirnikowców bezzałogowych” należy:

1. Posiadać świadectwo kwalifikacji UAVO z ważnym uprawnieniem podstawowym VLOS 
i dodatkowym UAV(MR)<25kg lub co najmniej uprawnienia do lotów w kategorii 
szczególnej dla operacji w warunkach VLOS bezzałogowymi statkami powietrznymi 
o masie startowej nie mniejszej niż 4kg.

1. Przejść szkolenie unifikujące w zakresie efektów uczenia się składających się na 
kwalifikację. Szkolenie musi zawierać:

a. część teoretyczną (w wymiarze co najmniej 4h),
a. część praktyczną warsztatową (w wymiarze co najmniej 4h),
a. część praktyczną w locie (w wymiarze co najmniej 4h).

Szkolenie musi być przeprowadzone przez instytucję certyfikującą lub upoważniony przez
nią podmiot szkoleniowy.

1. Zaliczyć egzamin (przedłużający lub wznawiający) w zakresie następujących efektów 
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uczenia się:
 Dokonuje oględzin stanu technicznego BSP z uwzględnieniem dokumentacji technicznej 

danego modelu (1.2)
 Wymienia lub naprawia uszkodzone elementy (2.1)
 Przygotowuje BSP do lotu próbnego (3.1)
 Wykonuje lot próbny (3.2)

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. b). Np. dyplom, świadectwo, certyfikat, 
zaświadczenie.
Certyfikat
Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji (2500 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. e). Podaj, o jakie uprawnienia może się ubiegać osoba
po uzyskaniu kwalifikacji. Jeśli z uzyskaniem kwalifikacji nie wiąże się uzyskanie uprawnień, 
należy wpisać "Nie dotyczy".
Nie dotyczy
Kod dziedziny kształcenia
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt. 7). Kod dziedziny kształcenia, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.).
523 Elektronika i automatyzacja
Kod PKD
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 7). Kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
95.12 - naprawa i konserwacja sprzętu

Tabela 8 – formularz, dla wzorcowej kwalifikacji rynkowej „Naprawa i uruchamianie 
wielowirnikowców bezzałogowych”
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6.2. EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE FLOTY WIELOWIRNIKOWCÓW 
BEZZAŁOGOWYCH W GOTOWOŚCI DO WYKONYWANIA LOTÓW – 
CHARAKTERYSTYKA KWALIFIKACJI

Osoba posiadająca kwalifikację monitoruje aktualne przepisy lotnicze w kwestii zgodności 
floty wielowirnikowców bezzałogowych (BSP) z wymogami technicznymi i prawnymi, dotyczącymi 
tej kategorii BSP lub używania jej do konkretnych rodzajów lotów. Jest przygotowana do 
samodzielnego przeprowadzania procedur formalnych dotyczących BSP w Urzędzie Lotnictwa 
Cywilnego (ULC) i w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Osoba posiadająca kwalifikację 
jest przygotowana do samodzielnej oceny gotowości do lotu wielowirnikowców bezzałogowych na 
podstawie oględzin lub lotów próbnych, dokumentacji technicznej danego modelu oraz historii 
serwisowej danego BSP. Osoba taka stwierdza poprawność doboru, stan i przydatność do lotów 
pakietów zasilających oraz śmigieł, elementów układu zasilania, zespołów napędowych, ramy 
nośnej, oraz urządzeń wykonawczych współpracujących z danym wielowirnikowcem 
bezzałogowym. Prowadzi rejestr nalotów i czynności eksploatacyjnych. Nadzoruje proces 
przechowywania i bieżącej konserwacji BSP. W razie stwierdzenia konieczności dokonania 
przeglądów okresowych lub usterek wymagających specjalistycznych napraw kieruje dany BSP do 
wyspecjalizowanego serwisu. Aktualizuje oprogramowanie podzespołów BSP i dobiera właściwe 
parametry nastaw. Nadzoruje i monitoruje proces ładowania (w tym dobiera parametry procesu 
ładowania/rozładowania), przechowywania i kierowania do utylizacji akumulatorów zasilających 
BSP. W ramach swoich działań dobiera narzędzia, urządzenia pomiarowe i części zamienne 
niezbędne do utrzymania floty wielowirnikowców bezzałogowych w gotowości do lotów. 
Wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zapisami Instrukcji Operacyjnej (INOP), zasadami BHP 
oraz przepisami Prawa Lotniczego w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. W razie 
konieczności proponuje zmiany w zapisach Instrukcji Operacyjnej. 

Osoba posiadająca kwalifikację może wykonywać w/w czynności samodzielnie lub jako 
członek zespołu. Może ubiegać się o stanowiska (w tym kierownicze) w podmiotach posiadających 
floty wielowirnikowców bezzałogowych, gdzie będą organizowane wewnętrzne działy ich 
utrzymania, lub w specjalistycznych podmiotach świadczących „na zewnątrz” usługi utrzymania 
floty BSP w gotowości do lotów. Prace może wykonywać także na własny rachunek, samodzielnie 
prowadząc działalność gospodarczą w tym zakresie.
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W zależności od rodzajów bezzałogowych statków powietrznych składających się na daną 
flotę, może zajść konieczność zdobycia innych kwalifikacji lub uprawnień.

Zdobyciem kwalifikacji mogą być zainteresowani:

 obecni użytkownicy BSP chcący poszerzyć (lub potwierdzić) swoje obecne kwalifikacje, oraz
osoby zainteresowane technologią BSP, chcące zdobyć nowe kwalifikacje;

 osoby pracujące/służące obecnie (lub chcące podjąć pracę) w instytucjach 
wykorzystujących BSP do działań operacyjnych (np.: Policja, Straż Pożarna, Wojsko Polskie, 
itp.);

 osoby zainteresowane świadczeniem usług zewnętrznych (outsourcing) na rzecz:

◦ podmiotów wykorzystujących BSP do działalności gospodarczej (np. firmy filmowe 
i fotograficzne, geodezyjne, rolnicze, energetyczne, kurierskie, ochroniarskie, 
monitorujące, itp.),

◦ podmiotów instytucjonalnych do działań operacyjnych (np.: Policja, Państwowa Straż 
Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Graniczna, Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Służba Celno-Skarbowa, Wojsko Polskie, władz lokalnych, itp.).

Wymogi poprzedzające przystąpienie do walidacji to posiadanie Świadectwa kwalifikacji 
UAVO z uprawnieniem podstawowym BVLOS i co najmniej uprawnieniem dodatkowym UAV<5kg 
lub co najmniej uprawnienia do lotów w kategorii szczególnej dla operacji w warunkach BVLOS, 
oraz

1. Posiadanie co najmniej 3 lat doświadczenia w wykonywaniu działań/pracy w branży BSP 
w zakresie świadczenia usług lotniczych lub prowadzenia szkoleń lub egzaminów UAVO, 
dodatkowo potwierdzone posiadaniem świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowych 
statków powietrznych z ważnym (w okresie co najmniej 3 lat) uprawnieniem 
podstawowym  BVLOS (w tym także ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie) z co najmniej 
uprawnieniem dodatkowym UAV<5kg lub co najmniej uprawnienia do lotów w kategorii 
szczególnej dla operacji w warunkach BVLOS;

lub

2. Posiadanie co najmniej 3 lat doświadczenia w wykonywaniu działań/prac związanych 
z zarządzaniem elementami przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa, w tym także w pracy 
w strukturach FIS lub AMC.
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Szczegółowe informacje dotyczące tej kwalifikacji rynkowej znajdują się w tabeli zamieszczonej 
w rozdziale 6.2.1. OPISYWANIE KWALIFIKACJI RYNKOWEJ – FORMULARZ KW9, dla wzorcowej 
kwalifikacji rynkowej „Eksploatacja i utrzymanie floty wielowirnikowców bezzałogowych 
w gotowości do wykonywania lotów”.

6.2.1. OPISYWANIE KWALIFIKACJI RYNKOWEJ – FORMULARZ KW9

Opis kwalifikacji rynkowej (nazwa kwalifikacji): Eksploatacja i utrzymanie floty wielowirnikowców 
bezzałogowych w gotowości do wykonywania lotów.

Typ wniosku
Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK
Nazwa kwalifikacji (300 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. a). Pełna nazwa kwalifikacji, która ma być widoczna 
w ZRK i być umieszczana na dokumencie potwierdzającym jej uzyskanie.

Nazwa kwalifikacji (na ile to możliwe) powinna:
− jednoznacznie identyfikować kwalifikację,
− różnić się od nazw innych kwalifikacji,
− różnić się od nazwy zawodu, stanowiska pracy lub tytułu zawodowego, uprawnienia,
− być możliwie krótka,
− nie zawierać skrótów,
− być oparta na rzeczowniku odczasownikowym, np. „gromadzenie”, „przechowywanie”, 

„szycie”.
Eksploatacja i utrzymanie floty wielowirnikowców bezzałogowych w gotowości do wykonywania 
lotów
Skrót nazwy (150 znaków)
Pole nieobowiązkowe.

Specjalista ds. utrzymania gotowości floty wielowirnikowców bezzałogowych do lotów
Rodzaj kwalifikacji
Wskazanie, czy kwalifikacja jest: kwalifikacją pełną, czy kwalifikacją cząstkową.
Kwalifikacja cząstkowa
Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 4). Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
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5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
Krótka charakterystyka kwalifikacji oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu 
potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji (4000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. d). Wybrane informacje o kwalifikacji skierowane do 
osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji oraz do pracodawców, które pozwolą im szybko 
ocenić, czy dana kwalifikacja jest właśnie tą, której poszukują.
Krótka charakterystyka może odpowiadać na pytanie: „Jakie działania lub zadania jest w stanie 
podejmować osoba posiadająca daną kwalifikację?”.

Osoba posiadająca kwalifikację monitoruje aktualne przepisy lotnicze w kwestii 
zgodności floty wielowirnikowców bezzałogowych (BSP) z wymogami technicznymi lub 
formalnymi dotyczącymi tej kategorii BSP lub używania jej do konkretnych rodzajów lotów. Jest 
przygotowana do samodzielnego przeprowadzania procedur formalnych dotyczących BSP 
w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC) i w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Osoba 
posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnej oceny gotowości do lotu 
wielowirnikowców bezzałogowych na podstawie oględzin lub lotów próbnych, dokumentacji 
technicznej danego modelu oraz historii serwisowej danego BSP. Osoba taka stwierdza 
poprawność doboru, stan i przydatność do lotów pakietów zasilających oraz śmigieł, elementów 
układu zasilania, zespołów napędowych, ramy nośnej, oraz urządzeń wykonawczych 
współpracujących z danym wielowirnikowcem bezzałogowym. Prowadzi rejestr nalotów 
i czynności eksploatacyjnych. Nadzoruje proces przechowywania i bieżącej konserwacji BSP. 
W razie stwierdzenia konieczności dokonania przeglądów okresowych lub usterek 
wymagających specjalistycznych napraw kieruje dany BSP do wyspecjalizowanego serwisu. 
Aktualizuje oprogramowanie podzespołów BSP i dobiera właściwe parametry nastaw. Nadzoruje
i monitoruje proces ładowania (w tym dobiera parametry procesu ładowania/rozładowania), 
przechowywania i kierowania do utylizacji akumulatorów zasilających BSP. W ramach swoich 
działań dobiera narzędzia, urządzenia pomiarowe i części zamienne niezbędne do utrzymania 
floty wielowirnikowców bezzałogowych w gotowości do lotów. Wszystkie czynności wykonuje 
zgodnie z zapisami Instrukcji Operacyjnej (INOP), zasadami BHP oraz przepisami Prawa 
Lotniczego w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. W razie konieczności proponuje 
zmiany w zapisach Instrukcji Operacyjnej.

Osoba posiadająca kwalifikację może wykonywać w/w czynności samodzielnie lub jako 
członek zespołu. Może ubiegać się o stanowiska (w tym kierownicze) w podmiotach 
posiadających floty wielowirnikowców bezzałogowych, gdzie będą organizowane wewnętrzne 
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działy ich utrzymania, lub w specjalistycznych podmiotach świadczących „na zewnątrz” usługi 
utrzymania floty BSP w gotowości do lotów. Prace może wykonywać także na własny rachunek, 
samodzielnie prowadząc działalność gospodarczą w tym zakresie.

W zależności od rodzajów typów bezzałogowych statków powietrznych składających się 
na daną flotę, może zajść konieczność zdobycia innych kwalifikacji lub uprawnień.
Orientacyjny koszt uzyskania dokumentu: 4000 zł
Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. c). Przeciętna liczba godzin, które trzeba poświęcić na
osiągnięcie efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji oraz na ich walidację 
(1 godzina = 60 minut).
W pierwszej kolejności warto ustalić orientacyjny nakład pracy dla poszczególnych zestawów 
efektów uczenia się. orientacyjny nakład pracy dla kwalifikacji odpowiada sumie nakładu pracy 
potrzebnego do uzyskania wyodrębnionych w niej zestawów efektów uczenia się.
240 godzin
Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji (2000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. f). Informacja na temat grup osób, które mogą być 
szczególnie zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji, np. osoby zarządzające 
nieruchomościami, specjaliści z zakresu telekomunikacji, kobiety powracające na rynek pracy.

Zdobyciem kwalifikacji mogą być zainteresowani:
 obecni użytkownicy BSP chcący poszerzyć (lub potwierdzić) swoje obecne kwalifikacje, 

oraz osoby zainteresowane technologią BSP, chcące zdobyć nowe kwalifikacje;
 osoby pracujące/służące obecnie (lub chcące podjąć pracę) w instytucjach 

wykorzystujących BSP do działań operacyjnych (np.: Policja, Straż Pożarna, Wojsko 
Polskie, itp.);

 osoby zainteresowane świadczeniem usług zewnętrznych (outsourcing) na rzecz:
 podmiotów wykorzystujących BSP do działalności gospodarczej (np. firmy filmowe 

i fotograficzne, geodezyjne, rolnicze, energetyczne, kurierskie, ochroniarskie, 
monitorujące, itp.),

 podmiotów instytucjonalnych do działań operacyjnych (np.: Policja, Państwowa Straż 
Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Graniczna, Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska, Służba Celno-Skarbowa, Wojsko Polskie, władz 
lokalnych, itp.).

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)
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x Kwalifikacja może być przydatna dla uczniów szkół branżowych lub techników kształcących się 
w określonych zawodach Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r.
W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe kształcenie odbywa się w oparciu o podstawy 
programowe określone w rozporządzeniu MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw 
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych 
umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. Poz. 
991). Część godzin zajęć może zostać przeznaczona na realizację obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych przygotowujących uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej 
w ZSK, związanej z nauczanym zawodem (§ 4 ust 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 
szkół (Dz. U. poz. 639).
Należy wskazać zawody (zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. 
w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316)), w przypadku których zasadne 
jest przygotowywanie uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej objętej wnioskiem.
Wskazanie zawodów szkolnictwa zawodowego, z którymi związana jest kwalifikacja
Jeżeli w punkcie 7a wskazano przydatność kwalifikacji, to z rozwijanej listy branż i zawodów 
należy wybrać te zawody, z którymi związana jest wnioskowana kwalifikacja
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH 315406
TECHNIK ELEKTRYK 311303
TECHNIK AWIONIK 315316
TECHNIK MECHANIK LOTNICZY 315317
Wymagane kwalifikacje poprzedzające (2000 znaków)
Pole nieobowiązkowe. Kwalifikacje pełne i cząstkowe, które musi posiadać osoba ubiegająca się 
o kwalifikację, by przystąpić do procesu weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się wymaganych
dla kwalifikacji.
Świadectwo kwalifikacji UAVO z uprawnieniem podstawowym BVLOS i co najmniej 
uprawnieniem dodatkowym UAV<5kg lub co najmniej uprawnienia do lotów w kategorii 
szczególnej dla operacji w warunkach BVLOS
W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji (2000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust.1 pkt 2) lit. g). Określenie (w razie potrzeby) warunków, które 
musi spełniać osoba, aby przystąpić do walidacji i móc uzyskać kwalifikację (np. wymagany 
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poziom wykształcenia).
Podczas określania tych warunków warto mieć na uwadze, że nie są one tożsame z warunkami 
zatrudnienia (np. ważnymi badaniami lekarskimi). Doświadczenie zawodowe powinno być 
wskazywane jako warunek jedynie w uzasadnionych przypadkach – kompetencje wynikające 
z praktyki zawodowej powinny być odzwierciedlone przede wszystkim w efektach uczenia się 
wymaganych dla kwalifikacji.
Wskazane warunki przystąpienia do walidacji powinny być możliwe do zweryfikowania.

1. Posiadanie co najmniej 3 lat doświadczenia w wykonywaniu działań/pracy w branży BSP 
w zakresie świadczenia usług lotniczych lub prowadzenia szkoleń lub egzaminów UAVO, 
dodatkowo potwierdzone posiadaniem świadectwo kwalifikacji operatora 
bezzałogowych statków powietrznych z ważnym (w okresie co najmniej 3 lat) 
uprawnieniem podstawowym  BVLOS (w tym także ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie) 
z co najmniej uprawnieniem dodatkowym UAV<5kg lub co najmniej uprawnienia do 
lotów w kategorii szczególnej dla operacji w warunkach BVLOS;
lub

2. Posiadanie co najmniej 3 lat doświadczenia w wykonywaniu działań/prac związanych 
z zarządzaniem elementami przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa, w tym także 
w pracy w strukturach FIS lub AMC.
W czasie weryfikacji kandydat musi posiadać ważne uprawnienia podstawowe BVLOS 

i dodatkowe UAV<5kg oraz aktualne orzeczenie lotniczo-lekarskie lub co najmniej uprawnienia 
do lotów w kategorii szczególnej dla operacji w warunkach BVLOS.
Zapotrzebowanie na kwalifikację (10000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust.1 pkt 2) lit. i). Wykazanie, że kwalifikacja odpowiada na aktualne 
oraz przewidywane potrzeby społeczne i gospodarcze (regionalne, krajowe, europejskie).
Możliwe jest odwołanie się do opinii organizacji gospodarczych, trendów na rynku pracy, 
prognoz dotyczących rozwoju technologii, a także strategii rozwoju kraju lub regionu.

Bezzałogowe statki powietrzne są coraz powszechniej wykorzystywane zarówno 
w sektorze cywilnym jak i sektorach związanych ze służbami państwowymi. Rozwój branży 
można obserwować zarówno w kontekście znacznego przyrostu liczby pilotów-operatorów 
bezzałogowych statków powietrznych, jak i upowszechniania się technologii bezzałogowych do 
wykonywania prac/zadań, które do tej pory były realizowane przy użyciu załogowych statków 
powietrznych lub technologii naziemnych. Okazuje się, że użycie bezzałogowców w takich 
sytuacjach jest znacznie bardziej ekonomiczne – skraca czas wykonywania zadania, jest tańsze 
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i zapewnia nie gorszą lub wyższą jakość efektów wykonanej pracy.
Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych około 18.200 operatorów bezzałogowców 

wykorzystujących je do celów zawodowych (komercyjnych), posiadających świadectwa 
kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych. Obok nich jest także znaczna grupa
osób wykorzystujących je do celów sportowych i rekreacyjnych. Liczba użytkowników stale 
rośnie. Przewiduje się, że od 1.01.2021 do 30.06.2021 w Polsce zostanie zarejestrowanych 
30.000 nowych pilotów BSP.

Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Department of Defence Report to Congress, 
Washington 2009, Unmanned System Integrated Roadmap FY 2009-2034 zakłada się, że do roku 
2030, rynek bezzałogowców będzie podzielony następująco:

 37% - obserwacja Ziemi może być największym rynkiem w dużej mierze dlatego, że 
w rzeczywistości zawiera wiele rynków w jednym,

 13% - telekomunikacja,
 13% - patrolowanie stref przybrzeżnych,
 12% - patrolowanie pożarów lasów,
 11% - patrolowanie granic,
 6% - monitorowanie rurociągów,
 5% - monitorowanie sieci energetycznych,
 3% - egzekwowanie prawa.

W każdym z w/w obszarów będzie się rozwijało coraz więcej wyspecjalizowanych 
podmiotów (lub działów danej instytucji), posiadających floty bezzałogowych statków 
powietrznych (od kilku, kilkunastu sztuk wzwyż) i zatrudniających wielu pilotów-operatorów, 
wykonujących zadania (misje) przy pomocy SBSP z danej floty. Tendencja taka jest widoczna już 
dziś, szczególnie w branży energetycznej, geodezyjnej, w służbach państwowych (wojsko, 
policja, straż pożarna itp.) oraz innych podmiotach świadczących usługi lotnicze z użyciem 
bezzałogowych statków powietrznych, posiadających różne jednostki latające do różnych zadań, 
używane przez kilku pilotów-operatorów. Należy także założyć dalszy rozwój technologii 
wykorzystujących bezzałogowe statki powietrzne (w tym wiele jednostek jednocześnie), których 
misje realizowane są automatycznie, bez przypisania konkretnego pilota-operatora do jednej 
jednostki latającej. W tym kontekście należy zauważyć konieczność utrzymywania gotowości 
floty BSP do lotów setek lub tysięcy jednostek w jednym czasie.

Generuje to konieczność rozwiązywania nowych problemów związanych 
z utrzymywaniem posiadanej floty bezzałogowych statków powietrznych w gotowości do 

Thales Polska sp. z o. o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
tel.: +48 22 63 95 203
e: recepcja@thalesgroup.com , www.thalesgroup.com

POK 

http://www.thalesgroup.com/
mailto:recepcja@thalesgroup.com


69

działania (analogicznie jak w przypadku innych, funkcjonujących od lat branż, np.: lotnictwo 
załogowe, transport itp.). Wymaga to nowych, obecnie niespotykanych (lub unikatowych i nie 
zweryfikowanych wcześniej) umiejętności. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest 
wyszkolenie kadr, które będą posiadały kwalifikacje w zakresie eksploatacji, konserwacji 
i utrzymania floty bezzałogowych statków powietrznych w gotowości do lotów, oraz 
opracowanie kryteriów walidacji dla takiej kompetencji.

Jest to także niezbędne w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni 
powietrznej (dotyczy zarówno lotów bezzałogowych jak i załogowych) oraz w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osób lub mienia, znajdujących się na ziemi w rejonie wykonywania lotów przez 
bezzałogowe statki powietrzne (np. w przypadku awarii podczas lotu i upadku z wysokości). 
Kwestia ta znajduje odzwierciedlenie zarówno w prawodawstwie krajowym jak 
i międzynarodowym (np. EASA na poziomie UE).
Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK 
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się (3000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. k). Wyjaśnienie, czym kwalifikacja różni się od 
wybranych kwalifikacji o zbliżonym charakterze. Punktem odniesienia powinny być kwalifikacje 
funkcjonujące w ZSK. Ponadto wskazanie kwalifikacji wpisanych do ZRK, które zawierają co 
najmniej jeden taki sam zestaw efektów.

Część efektów uczenia się zawartych we wszystkich zestawach może być osiągana w toku
studiów o kierunkach związanych z lotnictwem i kosmonautyką, sterowaniem ruchem lotniczym,
transportem, geodezją i kartografią.  Jednak osiąganie efektów uczenia się zdefiniowanych dla 
powyższej kwalifikacji w toku studiów uwarunkowane jest doborem treści kształcenia przez 
poszczególne uczelnie oraz poziomem przygotowania praktycznego absolwentów.

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH 315406 KWALIFIKACJA 
WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze 
służbami żeglugi powietrznej.

Powyższa kwalifikacja zawodowa posiada niektóre efekty kształcenia, które są zbliżone 
i mogą być przydatne w celu uzyskania kwalifikacji.

Umiejętności w zakresie - Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami 
żeglugi powietrznej  posiada następujące zbliżone efekty:

 TLO.02.2. Podstawy działania lotniskowych służb operacyjnych
◦ efekt nr 6: stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych
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 TLO.02.3. Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
◦ efekt nr 10: charakteryzuje rodzaje informacji dotyczących działań operacyjnych 

związanych z funkcjonowaniem portów lotniczych
◦ efekt nr 11: charakteryzuje rodzaje zagrożeń związanych z obsługą portów lotniczych

 TLO.02.4. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym
◦ efekt nr 1: posługuje się lotniskową dokumentacją operacyjną, mapami lotniczymi 

i planami lotnisk
◦ efekt nr 4: stosuje procedury operacyjne obowiązujące w portach lotniczych
◦ efekt nr 5: korzysta z systemów informacji stosowanych w lotnictwie
◦ efekt nr 17: wykorzystuje technologie informatyczne podczas eksploatacji portów 

lotniczych
TECHNIK ELEKTRYK 311303 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE ELE.02. Montaż, 
uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych ELE.05. Eksploatacja 
maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
Kwalifikacje wykazują podobieństwo w zakresie obsługi urządzeń elektronicznych, 
a w szczególności paneli sterowania oraz elementów zasilających (akumulatorów). Wykazują 
również podobieństwo w zakresie umiejętności właściwego magazynowania elementów 
elektronicznych oraz zasilających.
TECHNIK AWIONIK 315316 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE TLO.01. 
Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków 
powietrznych
Kwalifikacje wykazują podobieństwo w zakresie obsługi systemów określających kąty orientacji 
przestrzennej, układów stabilizacji i sterowania BSP oraz niektórych urządzeń wykonawczych.
TECHNIK MECHANIK LOTNICZY 315317 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE TLO.03. 
Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków 
powietrznych.
Kwalifikacje wykazują podobieństwo w zakresie obsługi elementów mechanicznych (np.: 
konstrukcji nośnej, śmigieł) i zespołów napędowych bezzałogowych statków powietrznych oraz 
niektórych urządzeń wykonawczych.
Kwalifikacja wykazuje pewne podobieństwa do kwalifikacji “Naprawa i uruchamianie 
wielowirnikowców bezzałogowych” w zakresie testowania i oceny stanu technicznego oraz 
sprawdzenia działania w locie wielowirnikowców bezzałogowych. Jednak ta kwalifikacja nie 
potwierdza efektów uczenia się związanych z naprawą elementów wielowirnikowców 
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bezzałogowych.
Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)
⬜ Kwalifikacja zawiera wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia z „dodatkowymi 
umiejętnościami zawodowymi” w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Dodatkowe umiejętności zawodowe
Należy wybrać z listy „dodatkowe umiejętności zawodowe” (określone w rozporządzeniu MEN 
z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów 
szkolnictwa branżowego, załącznik Nr 33) zawierające wspólne lub zbliżone zestawy efektów 
kształcenia z zestawami efektów uczenia się określonymi w kwalifikacji rynkowej.
Wskazanie „dodatkowych umiejętności zawodowych” w zakresie wybranych zawodów 
szkolnictwa branżowego zawierających wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia
(Branża – Zawód – Umiejętność)
Jeżeli w punkcie 11a udzielono pozytywnej odpowiedzi, to z rozwijanej listy branż, zawodów 
i dodatkowych umiejętności zawodowych należy wybrać te umiejętności, które zawierają 
wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia z wnioskowaną kwalifikacją
BRANŻA ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA (ELM)  - mechatronik, technik mechatronik - 
programowanie manipulatorów i robotów.
BRANŻA TELEINFORMATYCZNA (INF) - technik informatyk, technik programista - programowanie
mikrokontrolerów i prostych układów scalonych.
Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji (4000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. j). Omówienie perspektyw zatrudnienia i dalszego 
uczenia się, najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju osobistego i zawodowego osób 
zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji.
Możliwe jest wskazanie przykładowych stanowisk pracy, na które będzie mogła aplikować osoba
posiadająca daną kwalifikację.
Posiadanie tej kwalifikacji umożliwi ubieganie się o stanowiska (w tym kierownicze) w 
podmiotach wykorzystujących BSP w swojej działalności gospodarczej, w szczególności, w 
podmiotach posiadających floty wielowirnikowców bezzałogowych. Można tu wskazać np. firmy 
geodezyjne, energetyczne, kurierskie, monitorujące, itp. Dodatkowo zdobyciem tej kwalifikacji 
mogą być zainteresowane osoby pracujące/służące obecnie (lub chcące podjąć pracę) 
w instytucjach wykorzystujących BSP do działań operacyjnych (np.: Policja, Straż Pożarna, 
Wojsko Polskie, itp.).
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Posiadacz kwalifikacji może prowadzić działalność na własny rachunek i świadczyć usługi 
zewnętrzne (outsourcing) na rzecz w/w podmiotów.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację (10000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust.1 pkt 2) lit. h). Określenie wymagań stanowiących podstawę do 
przeprowadzania walidacji w różnych instytucjach. Wymagania powinny dotyczyć:

− metod stosowanych w walidacji – służących weryfikacji efektów uczenia się wymaganych
dla kwalifikacji, ale także (o ile to potrzebne) identyfikowaniu i dokumentowaniu efektów
uczenia się;

− osób projektujących i przeprowadzających walidację;
− sposobu prowadzenia walidacji oraz warunków organizacyjnych i materialnych, 

niezbędnych do prawidłowego prowadzenia walidacji.
Wymagania dotyczące walidacji mogą być wskazane dla pojedynczych zestawów efektów

uczenia się lub dla całej kwalifikacji.
Wymagania mogą być uzupełnione o dodatkowe wskazówki dla instytucji oraz osób 
projektujących i przeprowadzających walidacje, a także dla osób ubiegających się o uzyskanie 
kwalifikacji.
1.1. Metody walidacji.

W czasie walidacji należy zastosować wszystkie wymienione metody:
 test teoretyczny;
 studium przypadku;
 obserwacja w warunkach symulowanych;
 obserwacja w warunkach rzeczywistych;
 wywiad swobodny.

1.2. Zasoby kadrowe.
Komisja walidacyjna składa się z co najmniej trzech członków:

Przewodniczący komisji musi spełniać łącznie następujące warunki:
1. mieć wykształcenie wyższe techniczne, potwierdzone stosownym dyplomem uzyskania 

tytułu co najmniej inżyniera (VI poziom PRK);
2. posiadać świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych 

z uprawnieniem podstawowym BVLOS i dodatkowym co najmniej UAV<5kg lub co 
najmniej uprawnienia do lotów w kategorii szczególnej dla operacji w warunkach BVLOS;

3. mieć udokumentowane powołanie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na 
Egzaminatora Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie UAVO, przez co najmniej 30 
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miesięcy, w okresie 8 lat poprzedzających objęcie funkcji przewodniczącego komisji;
lub
co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu działań/prac związanych 

z zarządzaniem elementami przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa, w tym także w pracy 
w strukturach FIS lub AMC, w okresie 8 lat poprzedzających objęcie funkcji przewodniczącego 
komisji, oraz posiadać uprawnienie dodatkowe INS UAVO.

4. mieć udokumentowane minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku 
kierowniczym lub w organach podmiotów działających w branży BSP lub w innych 
gałęziach branży lotniczej, w okresie 8 lat poprzedzających objęcie funkcji 
przewodniczącego komisji.

Osoby spełniające w/w warunki mogą pełnić obowiązki każdego z n.w. członków komisji.
Drugi członek komisji musi spełniać warunki j.w., lub łącznie co najmniej następujące warunki:

1. mieć ukończoną szkołę ponadpodstawową lub wyższą o kierunku technicznym, 
potwierdzoną stosownym świadectwem, zaświadczeniem o uzyskaniu absolutorium lub 
dyplomem;

2. posiadać świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych 
z uprawnieniem podstawowym BVLOS i dodatkowym co najmniej UAV<5kg lub co 
najmniej uprawnienia do lotów w kategorii szczególnej dla operacji w warunkach BVLOS;

3. mieć udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy jako instruktor (INS) 
prowadzący szkolenia UAVO, z uprawnieniem podstawowym BVLOS lub prowadził 
szkolenia w zakresie teorii i praktyki przez co najmniej 3 lata, co najmniej w kategorii 
szczególnej dla operacji poza zasięgiem wzroku BVLOS, w okresie 8 lat poprzedzających 
objęcie funkcji członka komisji.

Trzeci członek komisji musi spełniać warunki j.w., lub łącznie co najmniej następujące warunki:
1. mieć co najmniej wykształcenie średnie, potwierdzone stosownym świadectwem;
2. posiadać świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych 

z uprawnieniem podstawowym BVLOS i dodatkowym co najmniej UAV<5kg lub co 
najmniej uprawnienia do lotów w kategorii szczególnej dla operacji w warunkach BVLOS;

3. mieć udokumentowane:
1. co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w branży BSP jako operator BSP lub 

jako osoba naprawiająca lub konstruująca BSP, okresie 8 lat poprzedzających 
objęcie funkcji członka komisji;
lub

2. co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu działań/prac związanych 
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z zarządzaniem elementami przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa, w tym 
także w pracy w strukturach FIS lub AMC, w okresie 8 lat poprzedzających objęcie
funkcji członka komisji.

Kolejni członkowie komisji muszą spełniać jeden z w/w zestawów warunków (określonych dla 
przewodniczącego albo drugiego, albo trzeciego członka komisji).
1.3. Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do 
prawidłowego prowadzenia walidacji.
Instytucja prowadząca walidację zapewnia:

 salę egzaminacyjną (z zapleczem sanitarnym) do przeprowadzenia pisemnego testu 
teoretycznego lub bezpieczny system online z funkcją elektronicznego potwierdzenia 
tożsamości kandydata;

 instrukcję operacyjną uzupełnioną o wszystkie informacje potrzebne do 
przeprowadzenia walidacji i zawierającą listę BSP używanych do walidacji;

 pomieszczenie do sprawdzenia praktycznych efektów uczenia się zgodne z wymogami 
BHP i PPOŻ);

 stanowisko warsztatowe do przeprowadzenia sprawdzenia efektów uczenia się w drodze
obserwacji w warunkach symulowanych, dokumenty w wersji drukowanej lub 
elektronicznej (instrukcje obsługi dla co najmniej 3 rodzajów BSP tworzących flotę 
dronów przygotowanych do walidacji)

 kompletne BSP (co najmniej trzy rodzaje różniące się masą startową, funkcjonalnością, 
stopniem zaawansowania):

1. wielowirnikowiec o masie startowej nie większej niż 2 kg, zbudowany na bazie ramy ze 
składanymi ramionami (plastikowej, kompozytowej lub mieszanej);

2. wielowirnikowiec o masie startowej nie większej niż 5kg, zbudowany na bazie ramy 
skorupowej (monolitycznej: plastikowej, kompozytowej lub mieszanej), wyposażony co 
najmniej w cztery wirniki ze śmigłami o minimalnej średnicy 9”;

3. wielowirnikowiec o masie startowej nie mniejszej niż 5 kg i nie większej niż 25 kg, 
zbudowany na bazie ramy złożonej z części centralnej oraz mocowanych do niej ramion 
wykonanych z elementów profilowych (o przekroju np.: okrągłym, eliptycznym, 
kwadratowym, prostokątnym, wielokątnym) wyposażony co najmniej w cztery wirniki ze 
śmigłami o minimalnej średnicy 12”;

 elementy zabezpieczające BSP i jego wyposażenie, narzędzia, urządzenia pomiarowe 
i komputery, materiały eksploatacyjne i pomocnicze dla osób przystępujących do 
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walidacji;
 co najmniej dwa rodzaje ładowarek do akumulatorów litowo-polimerowych wraz z 

instrukcjami obsługi;
 co najmniej dwa rodzaje aparatur zdalnego sterowania (tzw. kciukowa i pulpitowa);
 zestaw akumulatorów o różnym stopniu użycia (również akumulatory, które powinny być 

przeznaczone do utylizacji);
 zestaw śmigieł o różnym stopniu zużycia (również śmigła, które powinny być 

przeznaczone do utylizacji);
 zestaw urządzeń wykonawczych (m. in.: kamera światła widzialnego, zasobnik CARGO, 

oświetlacz LED), które mogą być zamontowane do poszczególnych BSP przygotowanych 
do walidacji;

 rejon lotów BSP (w tym miejsce startu i lądowania oraz pole manewrowe) do 
przeprowadzenia sprawdzenia efektów uczenia się w drodze obserwacji w warunkach 
rzeczywistych, wyznaczony i zabezpieczony z uwzględnieniem przepisów Prawa 
Lotniczego i wytycznych Prezesa ULC (np.: w postaci strefy powietrznej wydzielonej na 
czas walidacji z ogólnodostępnej przestrzeni powietrznej);

 opis misji testowych służących do walidacji zestawu 3: “Sprawdzanie poprawności 
działania bezzałogowych statków powietrznych w locie”

 co najmniej dwa zestawy BSP z aparaturami zdalnego sterowania pracujące w trybie 
uczeń trener do przeprowadzenie egzaminów w warunkach rzeczywistych w locie·

 infrastruktura do zapewnienia ładowania akumulatorów zasilających (np.: z gniazdka 
sieciowego 230V AC, z agregatu prądotwórczego, wystarczająca liczba naładowanych 
akumulatorów).

2. Etap identyfikowania i dokumentowania:
Nie określa się wymogów dla etapu identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.
Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy) (1000 znaków)
Jeśli ustanowiono w danym sektorze lub branży Sektorową Ramę Kwalifikacji, to wypełnienie 
tego pola jest obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 4). Podaj propozycję odniesienia do poziomu 
odpowiednich Sektorowych Ram Kwalifikacji, jeśli są one włączone do ZSK.
Nie dotyczy
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się (2000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 3) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1) lit. a). Zwięzła, ogólna 
charakterystyka wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez określenie działań, do 
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których podjęcia będzie przygotowana osoba posiadająca daną kwalifikację.
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się powinna nawiązywać do charakterystyki 
odpowiedniego poziomu PRK, w szczególności odpowiadać na pytania o przygotowanie osoby 
posiadającej kwalifikację do samodzielnego działania w warunkach mniej lub bardziej 
przewidywalnych, wykonywania działania o różnym poziomie złożoności, podejmowania 
określonych ról w grupie, ponoszenia odpowiedzialności za jakość i skutki działań (własnych lub 
kierowanego zespołu).

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego monitorowania 
aktualnych przepisów lotniczych w kwestii zgodności floty wielowirnikowców bezzałogowych 
z wymogami technicznymi lub formalnymi dotyczącymi tej kategorii BSP lub używania jej do 
konkretnych rodzajów lotów. Jest przygotowana do samodzielnego przeprowadzania procedur 
formalnych dotyczących BSP w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC) i w Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej (PAŻP).

Jest przygotowana do samodzielnej oceny: gotowości do lotu, bieżącej konserwacji 
i możliwości eksploatacji BSP, w oparciu o dokumentację techniczną i historię serwisową. 
Stwierdza poprawność doboru, stan i przydatność do lotów akumulatorów oraz śmigieł. 
Monitoruje stan elementów układu zasilania, zespołów napędowych, ramy nośnej oraz urządzeń
wykonawczych współpracujących z danym SBSP. Osoba taka wykonuje także loty próbne. 
Prowadzi rejestr nalotów i czynności eksploatacyjnych. Nadzoruje proces przechowywania 
i bieżącej konserwacji BSP. Nadzoruje terminowość dokonania przeglądów okresowych oraz 
kieruje niesprawne BSP, na diagnostykę lub usunięcie usterek, do wyspecjalizowanych 
podmiotów (lub wyspecjalizowanych działów w danym podmiocie). Monitoruje aktualność 
oprogramowania podzespołów BSP i dobiera właściwe parametry nastaw układów: 
monitorujących stan BSP, sterujących i stabilizujących jego lot. Nadzoruje i monitoruje proces 
ładowania (w tym dobiera parametry procesu ładowania/rozładowania), przechowywania 
i kierowania do utylizacji zużytych akumulatorów zasilających. W ramach swoich działań dobiera 
narzędzia, urządzenia pomiarowe i części zamienne niezbędne do utrzymania floty BSP 
w gotowości do lotów. Wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zapisami instrukcji operacyjnej 
(INOP), z zasadami BHP, przepisami przeciwpożarowymi oraz przepisami Prawa Lotniczego. 
W razie konieczności proponuje zmiany w zapisach instrukcji operacyjnej.
Wyodrębnione zestawy efektów uczenia się
Wykaz zestawów efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, zawierający: numer 
porządkowy (1, 2, …), nazwy zestawów, orientacyjne odniesienie każdego zestawu do poziomu 
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PRK oraz orientacyjny nakład pracy potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia w każdym 
zestawie.
Nazwa zestawu powinna:

− nawiązywać do efektów uczenia się wchodzących w skład danego zestawu lub 
odpowiadać specyfice wchodzących w jego skład efektów uczenia się,

− być możliwie krótka,
− nie zawierać skrótów,

gdy jest to możliwe, być oparta na rzeczowniku odczasownikowym, np. „gromadzenie”, 
„przechowywanie”, „szycie”.
01. Zarządzenie gotowością operacyjną do lotów floty wielowirnikowców bezzałogowych            
(5 PRK, 160 godz.)
02. Utrzymywanie składników floty wielowirnikowców bezzałogowych w gotowości do użycia      
(4 PRK, 50 godz.)

03. Sprawdzanie poprawności działania wielowirnikowców bezzałogowych w locie             
(4 PRK, 30 godz.)
Łącznie 240 godzin.

Poszczególne efekty uczenia się w zestawach
Zestaw efektów uczenia się to wyodrębniona część efektów uczenia się wymaganych dla danej 
kwalifikacji. Poszczególne efekty uczenia się powinny być wzajemnie ze sobą powiązane, 
uzupełniające się oraz przedstawione w sposób uporządkowany (np. od prostych do bardziej 
złożonych).
Poszczególne efekty uczenia się są opisywane za pomocą: umiejętności (tj. zdolności 
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów) oraz kryteriów weryfikacji, które 
doprecyzowują ich zakres oraz określają niezbędną wiedzę i kompetencje społeczne.
Poszczególne efekty uczenia się powinny być:

− jednoznaczne – niebudzące wątpliwości, pozwalające na zaplanowanie i 
przeprowadzenie walidacji, których wyniki będą porównywalne, oraz dające możliwość 
odniesienia do poziomu PRK,

− realne – możliwe do osiągnięcia przez osoby, dla których dana kwalifikacja jest 
przewidziana,

− możliwe do zweryfikowania podczas walidacji,
− zrozumiałe dla osób potencjalnie zainteresowanych kwalifikacją.

Podczas opisywania poszczególnych efektów uczenia się korzystne jest stosowanie czasowników
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operacyjnych (np. „rozróżnia”, „uzasadnia”, „montuje”).
Zestaw efektów 
uczenia się:

01. Zarządzanie gotowością operacyjną do lotów floty wielowirnikowców
bezzałogowych

Umiejętności Kryteria weryfikacji
1.1. Monitoruje 
zgodność floty BSP z 
wymogami 
technicznymi 
i prawnymi

 Weryfikuje procedury i zawartość instrukcji operacyjnej 
z aktualnymi przepisami;

 Wprowadza zalecenia techniczne i eksploatacyjne dla 
użytkowników sprzętu (elementów floty BSP) i uwzględnia je 
w instrukcji operacyjnej;

 Omawia procedurę rejestracji BSP w ULC;
 Sprawdza oznaczenia (np.: numery rejestracyjne, tabliczki 

znamionowe) wymagane w przepisach lotniczych.
1.2. Nadzoruje stan 
techniczny floty BSP 
w oparciu o 
dokumentację 
techniczną i 
instrukcję 
operacyjną oraz 
wywiad z 
operatorami 
(pilotami) BSP

 Prowadzi ewidencję sprzętu;
 Prowadzi rejestr przeglądów okresowych i napraw;
 Analizuje zgłoszone przez operatora SBSP lub pilota BSP uwagi, co

do zauważonych nieprawidłowości w działaniu sprzętu;
 Kwalifikuje usterki do wymiany lub naprawy w specjalizowanym 

podmiocie;
 Kieruje sprzęt do przeglądów okresowych w specjalistycznym 

podmiocie;
 Sprawdza dodatkowe wyposażenie wymagane w przepisach 

lotniczych dla konkretnego sprzętu latającego;
 Nadzoruje stan magazynu części eksploatacyjnych/zamiennych.

1.3. Nadzoruje 
personel 
upoważniony do 
używania 
poszczególnych 
elementów floty BSP

 Sprawdza ważność uprawnień w świadectwach kwalifikacji 
operatorów BSP;

 Sprawdza ważność badań lotniczo-lekarskich pilotów BSP, jeśli są 
wymagane;

 Sprawdza ważność polis ubezpieczeniowych OC dla operatorów 
(pilotów BSP) oraz dla sprzętu (AC);

 Sprawdza znajomość instrukcji operacyjnej przez operatorów 
(pilotów BSP);

 Przeprowadza szkolenia dla operatorów (pilotów BSP) 
uwzględniające zmiany techniczne, organizacyjne, formalne 
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i prawne.
1.4. Określa zasady 
przechowywania 
BSP i jego 
elementów 
eksploatacyjnych

 Omawia sposób przechowywania wielowirnikowców 
bezzałogowych, aparatur sterujących i urządzeń wykonawczych;

 Omawia sposób przechowywania akumulatorów (miejsce 
i przepisy ppoż. oraz zasady ich prawidłowej eksploatacji).

Zestaw efektów 
uczenia się:

02. Utrzymywanie składników floty wielowirnikowców bezzałogowych 
w gotowości do użycia

Umiejętności Kryteria weryfikacji
2.1. Kontroluje 
elementy BSP

 Sprawdza stan techniczny i oczyszcza śmigła;
 Ocenia kondycję mechaniczną elementów wielowirnikowców 

bezzałogowych (w tym aparatur sterujących i urządzeń 
wykonawczych) oraz sprawdza stan mocowań i połączeń 
gwintowanych;

 Sprawdza stan techniczny wielowirnikowców bezzałogowych 
(w tym: śmigła, akumulatory, silniki, ramy, podwozia, czujniki, 
światła nawigacyjne);

 Sprawdza aparatury sterujące, podglądy/tablety i ich 
współdziałanie z wielowirnikowcami bezzałogowymi;

 Sprawdza urządzenia wykonawcze i ich współdziałanie 
z wielowirnikowcami bezzałogowymi;

 Sprawdza aktualność oprogramowania oraz aktualizuje je w razie 
potrzeby.

2.2. Kontroluje 
akumulatory 
zasilające elementy 
BSP

 Sprawdza zasilacze i ładowarki do akumulatorów;
 Sprawdza parametry i stan akumulatorów, które zasilają: 

wielowirnikowce bezzałogowe, aparatury sterujące, 
monitory/tablety i inne elementy wyposażenia floty;

 Ocenia stan akumulatorów i sprzętu elektronicznego pod kątem 
przekazania zużytych elementów do utylizacji;

 Ładuje akumulatory do kolejnego lotu;
 Ustawia napięcia właściwe do przechowywania akumulatorów 

w magazynie (tryb storage).
Zestaw efektów 03. Sprawdzanie poprawności działania wielowirnikowców 
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uczenia się: bezzałogowych w locie
Umiejętności Kryteria weryfikacji
3.1. Przygotowuje 
BSP do misji

 Konfiguruje BSP do misji;
 Wykonuje próbny rozruch zestawów (bez zamontowanych 

śmigieł) i sprawdza wymaganą funkcjonalność.
3.2. Wykonuje misję 
testową, 
sprawdzającą zestaw
BSP w locie

 Sprawdza zachowanie BSP z uwzględnieniem kluczowych 
elementów potrzebnych do realizacji misji;

 Sprawdza prawidłowość działania funkcji FailSafe, które mogą być
ustawione przez operatora BSP;

 Przeprowadza próby funkcjonalne urządzeń wykonawczych;
 Przygotowuje dokumentację misji testowej.

Wnioskodawca
Pole obowiązkowe (art. 83 ust. 1 pkt 7).Z listy rozwijanej w formularzu w ZRK należy wybrać 
podmiot wnioskodawcy.

Minister właściwy
Pole obowiązkowe (art. 16 ust. 1). Należy wskazać odpowiedniego ministra, który zdaniem 
wnioskodawcy jest właściwy do rozpatrzenia wniosku i po włączeniu kwalifikacji do ZSK 
powinien odpowiadać za kwalifikację.
Minister Infrastruktury
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego 
ważności (2000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. b). W przypadku kwalifikacji nadawanej na czas 
określony wskaż, po jakim czasie konieczne jest odnowienie ważności kwalifikacji oraz określ 
warunki, jakie muszą być spełnione, aby ważność dokumentu została przedłużona.
Certyfikat jest ważny 3 lata.
W celu odnowienia ważności certyfikatu należy:

1. Posiadać świadectwo kwalifikacji UAVO z ważnym uprawnieniem podstawowym BVLOS 
lub co najmniej uprawnienia do lotów w kategorii szczególnej dla operacji w warunkach 
BVLOS.

2. Przejść szkolenie unifikujące w zakresie efektów uczenia się składających się na 
kwalifikację. Szkolenie musi zawierać:

a. część teoretyczną (w wymiarze co najmniej 7h),
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a. część praktyczną warsztatową (w wymiarze co najmniej 3h),
a. praktyczną w locie (w wymiarze co najmniej 2h).

Szkolenie musi być przeprowadzone przez instytucję certyfikującą lub upoważniony przez
nią podmiot szkoleniowy.

1. Zaliczyć egzamin (przedłużający lub wznawiający) w zakresie następujących efektów 
uczenia się:

- Monitoruje zgodność floty BSP z wymogami technicznymi, formalnymi i 
prawnymi (1.1);

- Określa zasady przechowywania BSP i jego elementów eksploatacyjnych (1.4);
- Kontroluje elementy BSP (2.1);
- Przygotowuje BSP do misji (3.1);
- Wykonuje misję testową, sprawdzającą zestaw BSP w locie (3.2);

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. b). Np. dyplom, świadectwo, certyfikat, 
zaświadczenie.
Certyfikat
Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji (2500 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. e). Podaj, o jakie uprawnienia może się ubiegać osoba
po uzyskaniu kwalifikacji. Jeśli z uzyskaniem kwalifikacji nie wiąże się uzyskanie uprawnień, 
należy wpisać "Nie dotyczy".
Nie dotyczy
Kod dziedziny kształcenia
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt. 7). Kod dziedziny kształcenia, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.).
525 Pojazdy mechaniczne, statki i samoloty
Kod PKD
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 7). Kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Tabela 9 – formularz, dla wzorcowej kwalifikacji rynkowej „Eksploatacja i utrzymanie floty 
wielowirnikowców bezzałogowych w gotowości do wykonywania lotów”
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6.3. ADMINISTROWANIE SYSTEMEM OCHRONY WYDZIELONEJ PRZESTRZENI 
POWIETRZNEJ PRZED NIEUPRAWNIONYM WLOTEM BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW 
POWIETRZNYCH.

Osoba posiadająca kwalifikację samodzielnie wdraża, testuje i nadzoruje system 
wykrywania lub neutralizacji bezzałogowych statków powietrznych (zwany potocznie systemem 
antydronowym), a w razie możliwości prawnych przeprowadza próby neutralizacji 
nieuprawnionych bezzałogowych statków powietrznych w sytuacji naruszenia chronionej 
przestrzeni powietrznej (przez np.: przechwycenie, zestrzelenie, unieszkodliwienie). Ocenia 
architekturę, funkcjonalność i przydatność systemu antydronowego. Podejmuje decyzje pod presją
na podstawie informacji z systemu antydronowego o zagrożeniach bezpieczeństwa lotniczego 
i klasyfikuje je pod kątem naruszenia wydzielonego obszaru. Sprawdza działanie systemu 
antydronowego w rzeczywistych warunkach wykorzystując w tym celu flotę bezzałogowych 
statków powietrznych odpowiedniego rodzaju (np: samolot, wielowirnikowiec) o wymaganych 
parametrach (między innymi: masa startowa, prędkość przelotowa, prędkość 
wznoszenia/opadania, rodzaj systemu zdalnego sterowania, funkcjonalność autopilota). 
Koordynuje pracę zespołu operatorów (pilotów) testujących ten system. Posiada aktualną wiedzę 
dotyczącą techniki związanej z bezzałogowymi statkami powietrznymi ich zasadę działania, 
a przede wszystkim możliwości i ograniczenie techniczne. Podczas pracy posługuje się wiedzą na 
temat: systemów wymiany danych lotniczych, regulacji prawnych, standardów i procedur 
związanych z zarządzaniem przestrzenią powietrzną oraz stosuje dobre praktyki w zakresie 
bezzałogowych statków powietrznych. Przygotowuje, weryfikuje, a w razie potrzeby modyfikuje 
procedury bezpieczeństwa, które są podstawą do stałej ochrony wydzielonego obszaru przestrzeni
powietrznej, biorąc pod uwagę mające zastosowanie wymogi prawne. Weryfikuje procedury 
raportowania incydentu lub wypadku lotniczego z udziałem nieuprawnionego bezzałogowego 
statku powietrznego do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie m.in. u operatorów usług 
kluczowych, w tym zwłaszcza w zakresie transportu lotniczego, w organach administracji 
publicznej (np.: PAŻP, ULC), w portach lotniczych oraz na lotniskach państwowych i prywatnych 
oraz lądowiskach, jak również w służbach specjalnych. Osoba posiadająca kwalifikację może być 
zatrudniona w operacyjnych centrach bezpieczeństwa – SOC (ang. Security Operations Center), 
których utworzenie jest obowiązkiem operatorów usług kluczowych oraz wynika z dobrych praktyk
rynkowych.
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Osobami szczególnie zainteresowanymi uzyskaniem kwalifikacji mogą być osoby opiniujące,
audytujące, kierujące podmiotami w zakresie administrowania systemami antydronowymi, 
zatrudnionymi w szczególności w:

1. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

2. Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

3. Służby Wywiadu Wojskowego,

4. Agencji Wywiadu,

5. Policji,

6. Straży Granicznej,

7. Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej,

8. oraz innych instytucji administracji rządowej realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa
państwa.

Uzyskaniem kwalifikacji mogą być również zainteresowani:

1. kontrolerzy ruchu lotniczego,

2. pracownicy operatorów infrastruktury krytycznej,

3. pracownicy służby zarządzania przestrzenią powietrzną,

4. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania kryzysowego,

5. pracownicy agencji ochrony osób i mienia,

6. projektanci bezzałogowych systemów lotniczych,

7. konstruktorzy bezzałogowych statków powietrznych,

8. operatorzy (piloci) bezzałogowych statków powietrznych,

9. producenci, dostawcy i dystrybutorzy systemów antydronowych,

10. operatorzy zarządzający flotami bezzałogowych statków powietrznych,

11. pracownicy firm doradczych w zakresie lotnictwa cywilnego i państwowego.
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Kandydaci przystępujący do walidacji muszą spełniać następujące warunki:

1. Ukończone 18 lat

2. Posiadać Świadectwo kwalifikacji UAVO z uprawnieniem podstawowym BVLOS 
i dodatkowym  co najmniej UAV<5kg lub co najmniej uprawnienia do lotów w kategorii 
szczególnej dla operacji w warunkach BVLOS

Szczegółowe informacje dotyczące tej kwalifikacji rynkowej znajdują się w rozdziale 6.3.1.  
OPISYWANIE KWALIFIKACJI RYNKOWEJ – FORMULARZ KW23, dla wzorcowej kwalifikacji rynkowej 
„Administrowanie systemem ochrony wydzielonej przestrzeni powietrznej przed nieuprawnionym 
wlotem bezzałogowych statków powietrznych”.

6.3.1. OPISYWANIE KWALIFIKACJI RYNKOWEJ – FORMULARZ KW23

Opis kwalifikacji rynkowej (nazwa kwalifikacji): Administrowanie systemem ochrony 
wydzielonej przestrzeni powietrznej przed nieuprawnionym wlotem bezzałogowych statków 
powietrznych:
Typ wniosku
Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK
Nazwa kwalifikacji (300 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. a). Pełna nazwa kwalifikacji, która ma być widoczna 
w ZRK i być umieszczana na dokumencie potwierdzającym jej uzyskanie.
Nazwa kwalifikacji (na ile to możliwe) powinna:

− jednoznacznie identyfikować kwalifikację,
− różnić się od nazw innych kwalifikacji,
− różnić się od nazwy zawodu, stanowiska pracy lub tytułu zawodowego, uprawnienia,
− być możliwie krótka,
− nie zawierać skrótów,
− być oparta na rzeczowniku odczasownikowym, np. „gromadzenie”, „przechowywanie”, 

„szycie”.
Administrowanie systemem ochrony wydzielonej przestrzeni powietrznej przed 
nieuprawnionym wlotem bezzałogowych statków powietrznych
Skrót nazwy (150 znaków)
Pole nieobowiązkowe.
Administrator systemu ochrony wydzielonej przestrzeń powietrznej  przed bezzałogowymi 
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statkami powietrznymi
Rodzaj kwalifikacji
Wskazanie, czy kwalifikacja jest: kwalifikacją pełną, czy kwalifikacją cząstkową.
Kwalifikacja cząstkowa
Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 4). Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
6 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
Krótka charakterystyka kwalifikacji oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu 
potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji (4000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. d). Wybrane informacje o kwalifikacji skierowane do 
osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji oraz do pracodawców, które pozwolą im szybko 
ocenić, czy dana kwalifikacja jest właśnie tą, której poszukują.
Krótka charakterystyka może odpowiadać na pytanie: „Jakie działania lub zadania jest w stanie 
podejmować osoba posiadająca daną kwalifikację?”.

Osoba posiadająca kwalifikację samodzielnie wdraża, testuje i nadzoruje system 
wykrywania i neutralizacji bezzałogowych statków powietrznych (zwany potocznie systemem 
antydronowym), a w razie możliwości prawnych przeprowadza próby neutralizacji 
nieuprawnionych bezzałogowych statków powietrznych w sytuacji naruszenia chronionej 
przestrzeni powietrznej (przez np.: przechwycenie, zestrzelenie, unieszkodliwienie). Ocenia 
architekturę, funkcjonalność i przydatność systemu antydronowego. Podejmuje decyzje pod 
presją na podstawie informacji z systemu antydronowego o zagrożeniach bezpieczeństwa 
powietrznego i klasyfikować je pod kątem naruszenia wydzielonego obszaru. Sprawdza działanie
systemu antydronowego w rzeczywistych warunkach wykorzystując w tym celu flotę 
bezzałogowych statków powietrznych odpowiedniego rodzaju (np: samolot, wielowirnikowiec) 
o wymaganych parametrach (między innymi: masa startowa, prędkość przelotowa, prędkość 
wznoszenia/opadania, rodzaj systemu zdalnego sterowania, funkcjonalność autopilota). 
Koordynuje pracę zespołu operatorów (pilotów) testujących ten system. Posiada aktualną 
wiedzę dotyczącą techniki związanej z bezzałogowymi statkami powietrznymi, ich zasadę 
działania, a przede wszystkim możliwości i ograniczenie techniczne. Podczas pracy posługuje się 
wiedzą na temat: systemów wymiany danych lotniczych, regulacji formalno-prawnych, 
standardów i procedur związanych z zarządzaniem przestrzenią powietrzną oraz stosuje dobre 
praktyki w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. Przygotowuje, weryfikuje, a w razie 
potrzeby modyfikuje procedury bezpieczeństwa, które są podstawą do stałej ochrony 
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wydzielonego obszaru przestrzeni powietrznej, biorąc pod uwagę wymagania odpowiednich 
norm prawnych, w tym ustawy prawo lotnicze. Weryfikuje procedury raportowania incydentu 
lub wypadku lotniczego z udziałem nieuprawnionego bezzałogowego statku powietrznego do 
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie m.in. u operatorów usług 
kluczowych, w tym zwłaszcza w zakresie transportu lotniczego, w organach administracji 
publicznej (np.: PAŻP, ULC), w portach lotniczych oraz na lotniskach państwowych i prywatnych 
oraz lądowiskach, jak również w służbach specjalnych. Osoba posiadająca kwalifikację może być 
zatrudniona w operacyjnych centrach bezpieczeństwa - SOC (Security Operations Center), 
których utworzenie jest obowiązkiem operatorów usług kluczowych oraz wynika z dobrych 
praktyk rynkowych.

Orientacyjny koszt uzyskania dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wynosi 
16000 zł netto.
Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. c). Przeciętna liczba godzin, które trzeba poświęcić na
osiągnięcie efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji oraz na ich walidację 
(1 godzina = 60 minut).
W pierwszej kolejności warto ustalić orientacyjny nakład pracy dla poszczególnych zestawów 
efektów uczenia się. orientacyjny nakład pracy dla kwalifikacji odpowiada sumie nakładu pracy 
potrzebnego do uzyskania wyodrębnionych w niej zestawów efektów uczenia się.
295 godzin
Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji (2000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. f). Informacja na temat grup osób, które mogą być 
szczególnie zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji, np. osoby zarządzające 
nieruchomościami, specjaliści z zakresu telekomunikacji, kobiety powracające na rynek pracy.

Osobami szczególnie zainteresowanymi uzyskaniem kwalifikacji mogą być osoby 
opiniujące, audytujące, kierujące podmiotami w zakresie administrowania systemami 
antydronowymi, zatrudnionymi w szczególności w:

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 Służby Wywiadu Wojskowego,
 Agencji Wywiadu,
 Policji,
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 Straży Granicznej,
 Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej,
 oraz innych instytucji administracji rządowej realizujących zadania na rzecz 

bezpieczeństwa państwa.

Uzyskaniem kwalifikacji mogą być również zainteresowani:
 kontrolerzy ruchu lotniczego,
 pracownicy operatorów infrastruktury krytycznej,
 pracownicy służby zarządzania przestrzenią powietrzną,
 pracownicy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania kryzysowego,
 pracownicy agencji ochrony osób i mienia,
 projektanci bezzałogowych systemów lotniczych,
 konstruktorzy bezzałogowych statków powietrznych
 operatorzy (piloci) bezzałogowych statków powietrznych,
 producenci, dostawcy i dystrybutorzy systemów antydronowych,
 operatorzy zarządzający flotami bezzałogowych statków powietrznych,
 pracownicy firm doradczych w zakresie lotnictwa cywilnego i państwowego.

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)
x Kwalifikacja może być przydatna dla uczniów szkół branżowych lub techników kształcących się 
w określonych zawodach Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r.
W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe kształcenie odbywa się w oparciu o podstawy 
programowe określone w rozporządzeniu MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw 
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych 
umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 
991).
Część godzin zajęć może zostać przeznaczona na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
przygotowujących uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w ZSK, związanej 
z nauczanym zawodem (§ 4 ust 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 
kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639)).
Należy wskazać zawody (zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego określoną 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. 
w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316)), w przypadku których zasadne 
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jest przygotowywanie uczniów do uzyskania kwalifikacji rynkowej objętej wnioskiem.
Wskazanie zawodów szkolnictwa zawodowego, z którymi związana jest kwalifikacja
Jeżeli w punkcie 7a wskazano przydatność kwalifikacji, to z rozwijanej listy branż i zawodów 
należy wybrać te zawody, z którymi związana jest wnioskowana kwalifikacja
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH 315406
Wymagane kwalifikacje poprzedzające (2000 znaków)
Pole nieobowiązkowe. Kwalifikacje pełne i cząstkowe, które musi posiadać osoba ubiegająca się 
o kwalifikację, by przystąpić do procesu weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się wymaganych
dla kwalifikacji.
Świadectwo kwalifikacji UAVO z uprawnieniem podstawowym BVLOS i dodatkowym co najmniej
UAV<5kg lub co najmniej uprawnienia do lotów w kategorii szczególnej dla operacji 
w warunkach BVLOS
W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji (2000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust.1 pkt 2) lit. g). Określenie (w razie potrzeby) warunków, które 
musi spełniać osoba, aby przystąpić do walidacji i móc uzyskać kwalifikację (np. wymagany 
poziom wykształcenia).
Podczas określania tych warunków warto mieć na uwadze, że nie są one tożsame z warunkami 
zatrudnienia (np. ważnymi badaniami lekarskimi). Doświadczenie zawodowe powinno być 
wskazywane jako warunek jedynie w uzasadnionych przypadkach – kompetencje wynikające 
z praktyki zawodowej powinny być odzwierciedlone przede wszystkim w efektach uczenia się 
wymaganych dla kwalifikacji.
Wskazane warunki przystąpienia do walidacji powinny być możliwe do zweryfikowania.

 Ukończone 18 lat
 Świadectwo kwalifikacji UAVO z uprawnieniem podstawowym BVLOS i dodatkowym  co 

najmniej UAV<5kg lub co najmniej uprawnienia do lotów w kategorii szczególnej dla 
operacji w warunkach BVLOS

Zapotrzebowanie na kwalifikację (10000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust.1 pkt 2) lit. i). Wykazanie, że kwalifikacja odpowiada na aktualne 
oraz przewidywane potrzeby społeczne i gospodarcze (regionalne, krajowe, europejskie).
Możliwe jest odwołanie się do opinii organizacji gospodarczych, trendów na rynku pracy, 
prognoz dotyczących rozwoju technologii, a także strategii rozwoju kraju lub regionu.

Początek lat 90-tych XX wieku, poczynając od I wojny w Zatoce Perskiej na przełomie 
1990/1991 r., zaznaczył się wzrostem znaczenia i zwiększeniem częstotliwości wykorzystania 
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w siłach zbrojnych bezzałogowych statków powietrznych. Zdobyte doświadczenia, 
w szczególności podczas konfliktu w Afganistanie w pierwszej dekadzie XXI w. oraz II wojny 
w Zatoce Perskiej w 2003 r. oraz kolejnych działań militarnych w regionie, doprowadziły do 
ulepszenia jakościowego oraz wzrostu ilości latających obiektów bezzałogowych, zwanych 
popularnie dronami. Za przykład wzrostu znaczenia lotnictwa bezzałogowego w siłach zbrojnych 
posłużyć mogą dane z armii Stanów Zjednoczonych. W latach 2002-2008 ilość jednostek 
bezzałogowych wzrosła ze 167 do 6000 sztuk, natomiast ilość nalotu podwoiła się w latach 2007-
2008 z 200000 do 400000 godzin.

Prowadzone prace, w ramach sił zbrojnych, nad bezzałogowymi statkami powietrznymi, 
postępujący stopniowo wzrost niezawodności tych obiektów, możliwość wykorzystania statków 
powietrznych w trakcie misji, w których zagrożone mogłoby być życie lub zdrowie ludzkie, lub 
które ze względu na długotrwałość trwania operacji byłyby lepiej wykonane przez kilka 
zmieniających się zespołów sterujących całym systemem, doprowadziły do sytuacji, w której 
zasadnym było przeprowadzenie prób mających na celu stwierdzenie, czy bezzałogowe statki 
powietrzne mogą znaleźć szersze zastosowanie w trakcie działań cywilnych. Próby prowadzone 
początkowo na jednostkach wyłącznie wojskowych, następnie wojskowo-cywilnych, 
doprowadziły do przekonania, iż zasadnym jest konstruowanie bezzałogowych statków 
powietrznych dedykowanych jedynie do zadań cywilnych. Skutkiem tego jest rosnące 
wykorzystywanie obiektów bezzałogowych nie tylko w działalności gospodarczej, ale również 
hobbystycznej i rekreacyjnej.

Wg Białej Księgi Rozwoju Bezzałogowych Statków Powietrznych rynek bezzałogowych 
statków powietrznych będzie stale się rozwijał. W 2017 roku w Europie w użytku cywilnym 
znajdowało się około 1 mln BSP. Szacuje się, że w 2026 roku liczba ich wzrośnie do ponad 2 mln.

Rozwój cywilnego lotnictwa bezzałogowego, a co za tym idzie rosnąca liczba lotów 
wykonywanych zdalnie sterowanymi statkami powietrznymi, wymusza na państwach oraz 
organizacjach międzynarodowych opracowanie należytych rozwiązań prawnych zapewniających 
ochronę przestrzeni powietrznej oraz newralgicznych obiektów na ziemi. Dążąc do zapewnienia 
należytego poziomu bezpieczeństwa powstały prawne i technologiczne bariery, utrudniające 
szersze wdrożenie obiektów bezzałogowych do przestrzeni powietrznej na zasadach zbliżonych 
do lotów załogowych.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, odnotować należy wzrost działań prawodawczych oraz 
opisujących tematykę lotów bezzałogowych. Głównymi czynnościami są: prace prowadzone 
przez ICAO, które doprowadziły do wydania okólnika CIR 328 oraz dokumentu DOC 10019 
opisujących przede wszystkim zagadnienia związane z lotami zdalnie sterowanych statków 
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powietrznych (obiektów bezzałogowych wykorzystywanych w celach innych niż sportowe lub 
rekreacyjne), prace na szczeblu Unii Europejskiej koncentrujące się przede wszystkim na 
sektorze obiektów bezzałogowych cięższych niż 150 kg, a następnie próbach wpłynięcia na 
generalne rozwiązanie kwestii lotnictwa bezzałogowego, w tym lżejszego, a także działania 
mające największy wpływ na sposób wykonywania operacji obiektami bezzałogowymi, w postaci
działań prawodawczych np. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 26 marca 2013 r.

W 2014 r. Komisja Europejska zakomunikowała Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
znaczenie oraz potrzebę działań prawodawczych w sektorze zdalnie sterowanych statków 
powietrznych. W dniu 6 marca 2015 r. europejska społeczność lotnicza przyjęła w Rydze 
deklarację prezentującą kluczowe zagadnienia z punktu widzenia lotnictwa bezzałogowego: 
opracowanie proporcjonalnych reguł uwzględniających ryzyko lotów, potrzebę wprowadzenia 
rozwiązań na szczeblu unijnym, potrzebę rozwoju technologicznego w celu pełnej integracji 
obiektów bezzałogowych w europejskiej przestrzeni powietrznej, konieczność społecznego 
przyzwolenia na loty obiektów bezzałogowych, określenie operatorów statków bezzałogowych 
jako osób odpowiedzialnych za ich lot. Równolegle odnotować można pojawienie się dość 
szczegółowego brytyjskiego opracowania oceniającego planowane prace unijnych instytucji 
w zakresie lotnictwa bezzałogowego. W sposób odmienny od dotychczasowego i rozbieżny 
z przepisami państw, które już wprowadziły bardziej zaawansowane sposoby wykonywania 
bezzałogowych operacji, zareagowała Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), 
wyrażając wolę przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie dążenia do objęcia unijnymi
regulacjami jak najszerszego sektora lotnictwa bezzałogowego, w tym statków powietrznych 
o masie poniżej 150 kg, które zwykło się uważać za sektor przekazany do wewnętrznych 
unormowań państw członkowskich.

Należy spodziewać się, że wraz ze wzrostem liczby bezzałogowych statków powietrznych 
będzie rosła potrzeba ochrony przed nimi. Na terenie każdego kraju znajdują się obiekty 
strategiczne związane z infrastrukturą krytyczną takie jak np.: elektrownie, elektrociepłownie, 
linie energetyczne, linie kolejowe, które powinny być chronione przez system antydronowy. Jest 
to tylko fragment listy obiektów, które powinny lub muszą być chronione. Znaczący wzrost liczby
cywilnych bezzałogowych statków powietrznych rodzi ryzyko większej liczby incydentów 
i wypadków oraz konieczności posiadania wiedzy przez właściwe organy państwowe, 
w szczególności co do miejsc wykonywanych lotów.

Służby państwowe dostrzegły problem zabezpieczenia przed atakiem z użyciem 
bezzałogowych statków powietrznych. Tym bardziej, że od 2014 roku wielowirnikowce o zasięgu

Thales Polska sp. z o. o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
tel.: +48 22 63 95 203
e: recepcja@thalesgroup.com , www.thalesgroup.com

POK 

http://www.thalesgroup.com/
mailto:recepcja@thalesgroup.com


91

5 km zdolne do uniesienia niebezpiecznego ładunku o masie 500 g, można nabyć na wolnym 
rynku bez żadnych ograniczeń (np.: sklepy z zabawkami, internetowe serwisy aukcyjne, markety 
AGD). W 2016 roku służby państwowe cywilne i wojskowe (Policja, Straż Pożarna, Służba 
Ochrony Państwa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego) musiały zabezpieczyć przed atakami 
z powietrza przy użyciu cywilnych bezzałogowców dwie imprezy masowe organizowane na 
terenie kraju:

1) Szczyt NATO – międzynarodowy szczyt państw członkowskich Sojuszu 
Północnoatlantyckiego na szczeblu szefów państw i szefów rządów zorganizowany po raz
pierwszy w Polsce w dniach 8–9 lipca 2016. Posiedzenia organów Sojuszu odbywały się 
w Warszawie na Stadionie Narodowym. W obradach szczytu wzięło udział 28 delegacji 
z państw sojuszniczych, 25 z państw partnerskich, a także m.in. przedstawiciele Kwatery 
Głównej i Strategicznych Dowództw NATO, UE, ONZ i Banku Światowego.

2) 31-sze Światowe Dni Młodzieży – spotkanie młodych katolików, które odbyły się 
w dniach 26–31 lipca w Krakowie. Światowe Dni Młodzieży 2016 były celem podróży 
apostolskiej papieża Franciszka do Polski, który oprócz udziału w głównych wydarzeniach
odwiedził m.in. sanktuarium na Jasnej Górze i obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau.
Służby państwowe odpowiedzialne za zabezpieczenie przestrzeni powietrznej FIR 

Warszawa na własną rękę szukały i weryfikowały pilotów bezzałogowych statków powietrznych, 
którzy mogli pomóc w testowaniu systemów antydronowych i poszukiwaniu skutecznych 
sposobów neutralizacji bezzałogowych statków powietrznych. Zespół pilotów testujących, 
powołanych do realizacji tego zadania był złożony z cywilów, ponieważ w kręgach służb 
państwowych nie było odpowiednio wykwalifikowanego i wyspecjalizowanego personelu. 
Dopiero po zakończeniu imprez międzynarodowych służby zaczęły kształcić własnych pilotów 
BSP zdolnych do realizacji opisanych wyżej zadań.

Stały rozwój technologii bezzałogowych i rosnący, powszechny dostęp do szerokiego 
spektrum bezzałogowych statków powietrznych (również dla osób nieprzeszkolonych) 
stanowiących potencjalne zagrożenie dla obiektów na ziemi i w przestrzeni powietrznej 
implikuje potrzebę rozwoju i doskonalenia środków ochrony, również odpowiednio 
wyszkolonego personelu, przed nieuprawnioną ingerencją bezzałogowych statków 
powietrznych.

Na koniec marca 2020 roku nie było w Polsce standardu weryfikacji personelu 
zarządzającego systemami antydronowymi, co było powodem rozpoczęcia prac nad niniejszą 
kwalifikacją. Autorzy podjęli próbę wskazania sposobu walidacji personelu, który ma posiadać 
umiejętności administrowania systemem antydronowym w zakresie przygotowania założeń dla 
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wdrażanego systemu antydronowego, weryfikacji i modyfikacji procedur oraz sprawdzenia 
pewności działania już zainstalowanego systemu antydronowego np.: u operatora infrastruktury
krytycznej, w celu określenia jakości ochrony przestrzeni powietrznej przed nieuprawnionymi 
bezzałogowymi statkami powietrznymi. Wynikiem pracy administratora są również 
rekomendacje dla operatora, zawierające szczegółowe opisy działań, które należy podjąć, aby 
ochrona przestrzeni powietrznej dla wydzielonego obszaru była pewna i dopasowana do 
aktualnych zagrożeń.

Włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pozwoli operatorom 
infrastruktury krytycznej na zatrudnienie osób z pełnym przygotowaniem do realizowania zadań.
Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK 
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się (3000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. k). Wyjaśnienie, czym kwalifikacja różni się od 
wybranych kwalifikacji o zbliżonym charakterze. Punktem odniesienia powinny być kwalifikacje 
funkcjonujące w ZSK. Ponadto wskazanie kwalifikacji wpisanych do ZRK, które zawierają co 
najmniej jeden taki sam zestaw efektów.
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH 315406 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA 
W ZAWODZIE TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi 
powietrznej

Powyższa kwalifikacja zawodowa posiada niektóre efekty kształcenia, które są zbliżone 
i mogą być przydatne w celu uzyskania kwalifikacji.

Umiejętności w zakresie - Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami 
żeglugi powietrznej  posiada następujące zbliżone efekty:

 TLO.02.2. Podstawy działania lotniskowych służb operacyjnych
◦ efekt nr 6: stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych
 TLO.02.3. Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego

◦ efekt nr 10: charakteryzuje rodzaje informacji dotyczących działań operacyjnych 
związanych z funkcjonowaniem portów lotniczych

◦ efekt nr 11: charakteryzuje rodzaje zagrożeń związanych z obsługą portów lotniczych
 TLO.02.4. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym

◦ efekt nr 1: posługuje się lotniskową dokumentacją operacyjną, mapami lotniczymi 
i planami lotnisk

◦ efekt nr 4: stosuje procedury operacyjne obowiązujące w portach lotniczych
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◦ efekt nr 5: korzysta z systemów informacji stosowanych w lotnictwie
◦ efekt nr 17: wykorzystuje technologie informatyczne podczas eksploatacji portów 

lotniczych
Opisywana kwalifikacja w odróżnieniu od wymienionych powyżej odnosi się do 

weryfikacji efektów uczenia się związanych z ochroną wydzielonego obszaru oraz 
z bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Inne kwalifikacje o zbliżonym charakterze:
Część efektów uczenia się zawartych we wszystkich zestawach może być osiągana w toku

studiów na kierunkach związanych z lotnictwem i kosmonautyką, zarządzaniem ruchem 
lotniczym, transportem, geodezją i kartografią.  Jednak osiąganie efektów uczenia się 
zdefiniowanych dla powyższej kwalifikacji w toku studiów uwarunkowane jest doborem treści 
kształcenia przez poszczególne uczelnie oraz poziomem przygotowania praktycznego 
absolwentów.
Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)
Kwalifikacja zawiera wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia z „dodatkowymi 
umiejętnościami zawodowymi” w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Dodatkowe umiejętności zawodowe
Należy wybrać z listy „dodatkowe umiejętności zawodowe” (określone w rozporządzeniu MEN 
z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów 
szkolnictwa branżowego, załącznik Nr 33) zawierające wspólne lub zbliżone zestawy efektów 
kształcenia z zestawami efektów uczenia się określonymi w kwalifikacji rynkowej.
Wskazanie „dodatkowych umiejętności zawodowych” w zakresie wybranych zawodów 
szkolnictwa branżowego zawierających wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia

(Branża – Zawód – Umiejętność)
Jeżeli w punkcie 11a udzielono pozytywnej odpowiedzi, to z rozwijanej listy branż, zawodów 
i dodatkowych umiejętności zawodowych należy wybrać te umiejętności, które zawierają 
wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia z wnioskowaną kwalifikacją
Brak
Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji (4000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. j). Omówienie perspektyw zatrudnienia i dalszego 
uczenia się, najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju osobistego i zawodowego osób 
zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji.
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Możliwe jest wskazanie przykładowych stanowisk pracy, na które będzie mogła aplikować osoba
posiadająca daną kwalifikację.

Osoba posiadająca kwalifikację może zarządzać systemami antydronowymi na każdym 
etapie cyklu życia systemu, zarówno projektowania jak i bieżącej eksploatacji. Osoba ta może 
administrować dowolnym systemem antydronowym również u operatora np.: infrastruktury 
krytycznej, zarówno dla obiektów punktowych (np. elektrownie, porty, zakłady chemiczne, 
jednostki wojskowe, porty lotnicze), jak i obiektów liniowych (np. linie kolejowe, gazociągi, 
ropociągi, linie energetyczne, linie technologiczne).

Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie m.in. u operatorów usług 
kluczowych, w tym zwłaszcza w zakresie transportu lotniczego, w organach administracji 
publicznej (np.: PAŻP, ULC), w portach lotniczych oraz na lotniskach państwowych i prywatnych 
oraz lądowiskach, jak również w służbach specjalnych. Osoba posiadająca kwalifikację może być 
zatrudniona w operacyjnych centrach bezpieczeństwa - SOC (Security Operations Center), 
których utworzenie jest obowiązkiem operatorów usług kluczowych oraz wynika z dobrych 
praktyk rynkowych.

W przypadku ubiegania się o pracę w instytucjach administracji publicznej realizujących 
zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa (np.: Policja, Straż Graniczna) mogą być wymagane 
dodatkowe certyfikaty (np. poświadczenie bezpieczeństwa) lub zaświadczenia (np.: 
o niekaralności) wynikające z przepisów.

Osoba posiadająca kwalifikację może być również zatrudniona w podmiotach 
świadczących usługi doradcze w zakresie lotnictwa cywilnego i państwowego. Kwalifikacją mogą 
być zainteresowane osoby zajmujące się ochroną obiektów specjalnych i infrastruktury 
krytycznej, jak również agencje ochrony specjalizujące się w zabezpieczeniu np.: imprez 
masowych.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację (10000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust.1 pkt 2) lit. h). Określenie wymagań stanowiących podstawę do 
przeprowadzania walidacji w różnych instytucjach. Wymagania powinny dotyczyć:

− metod stosowanych w walidacji – służących weryfikacji efektów uczenia się wymaganych
dla kwalifikacji, ale także (o ile to potrzebne) identyfikowaniu i dokumentowaniu efektów
uczenia się;

− osób projektujących i przeprowadzających walidację;
− sposobu prowadzenia walidacji oraz warunków organizacyjnych i materialnych, 

niezbędnych do prawidłowego prowadzenia walidacji.
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Wymagania dotyczące walidacji mogą być wskazane dla pojedynczych zestawów efektów 
uczenia się lub dla całej kwalifikacji.
Wymagania mogą być uzupełnione o dodatkowe wskazówki dla instytucji oraz osób 
projektujących i przeprowadzających walidację, a także dla osób ubiegających się o uzyskanie 
kwalifikacji.
1. Etap weryfikacji.
1.1. Metody weryfikacji
W czasie walidacji należy zastosować wszystkie wymienione metody:

 test teoretyczny;
 studium przypadku;
 obserwacja w warunkach symulowanych;
 obserwacja w warunkach rzeczywistych;
 wywiad swobodny.

Możliwe jest zastosowanie analizy dowodów i deklaracji jako uzupełnienie powyższych metod.
1.2. Zasoby kadrowe
Komisja walidacyjna musi składać się z co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego.

Przewodniczący komisji musi spełniać łącznie następujące warunki:
1. mieć wykształcenie wyższe techniczne, potwierdzone stosownym dyplomem uzyskania 

tytułu co najmniej inżyniera (VI poziom PRK);
1. posiadać świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych 

z uprawnieniem podstawowym BVLOS i dodatkowym co najmniej UAV<5kg lub co 
najmniej uprawnienia do lotów w kategorii szczególnej dla operacji w warunkach BVLOS;

1. mieć udokumentowane powołanie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na 
Egzaminatora Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie UAVO, przez co najmniej 30 
miesięcy, w okresie 8 lat poprzedzających objęcie funkcji przewodniczącego komisji;
lub mieć udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu 

egzaminów w obszarze technologii lotniczych, w okresie 8 lat poprzedzających objęcie funkcji 
przewodniczącego komisji;

lub posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu działań/prac 
związanych z procesem zarządzania ruchem lotniczym lub przestrzenią powietrzną, w okresie 
8 lat poprzedzających objęcie funkcji przewodniczącego komisji.

1. mieć udokumentowane minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku 
kierowniczym lub w organach podmiotów działających w branży BSP lub w innych 
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gałęziach branży lotniczej, w okresie 8 lat poprzedzających objęcie funkcji 
przewodniczącego komisji.

Osoby spełniające w/w warunki mogą pełnić obowiązki każdego z n.w. członków komisji.
Drugi członek komisji musi spełniać warunki j.w., lub łącznie co najmniej następujące warunki:

1. mieć ukończoną szkołę ponadpodstawową lub wyższą o kierunku technicznym, 
potwierdzoną stosownym świadectwem, zaświadczeniem o uzyskaniu absolutorium lub 
dyplomem;

1. posiadać świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych 
z uprawnieniem podstawowym BVLOS i dodatkowym co najmniej UAV<5kg lub co 
najmniej uprawnienia do lotów w kategorii szczególnej dla operacji w warunkach BVLOS;

1. mieć udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy jako instruktor (INS) 
prowadzący szkolenia UAVO, z uprawnieniem podstawowym BVLOS lub prowadził 
szkolenia w zakresie teorii i praktyki przez co najmniej 3 lata, co najmniej w kategorii 
szczególnej dla operacji poza zasięgiem wzroku BVLOS, w okresie 8 lat poprzedzających 
objęcie funkcji członka komisji.
Trzeci członek komisji musi spełniać warunki j.w., lub łącznie co najmniej następujące 

warunki:
1. mieć co najmniej wykształcenie średnie, potwierdzone stosownym świadectwem;
2. posiadać świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych 

z uprawnieniem podstawowym BVLOS i dodatkowym co najmniej UAV<5kg lub co 
najmniej uprawnienia do lotów w kategorii szczególnej dla operacji w warunkach BVLOS;

3. mieć udokumentowane:

1. co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w branży BSP, jako operator BSP lub 
jako osoba naprawiająca lub konstruująca BSP, okresie 8 lat poprzedzających 
objęcie funkcji członka komisji; lub

2. co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu działań/prac związanych 
z procesem  zarządzania ruchem lotniczym lub przestrzenią powietrzną, w okresie
8 lat poprzedzających objęcie funkcji przewodniczącego komisji.

Ponadto, co najmniej jeden z członków komisji musi posiadać udokumentowane 
minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa oraz przetwarzania 
i wymiany informacji lotniczych.
Kolejni członkowie komisji muszą spełniać jeden z w/w zestawów warunków (określonych dla 
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przewodniczącego albo drugiego albo trzeciego członka komisji).
1.3. Warunki organizacyjne i materialne
Instytucja prowadząca walidację zapewnia:

- salę z wyposażeniem multimedialnym i możliwością rejestracji audio-wideo przebiegu 
walidacji;

- stanowiska egzaminacyjne wyposażone w komputer z dostępem do internetu 
umożliwiające samodzielną pracę każdej osobie przystępującej do walidacji lub platformę tele-
edukacyjną do zdalnego przeprowadzenia walidacji;

- symulator ruchu bezzałogowych statków powietrznych z funkcjonalnością systemu 
antydronowego do weryfikacji umiejętności operacyjnych.

Walidację można przeprowadzić poprzez obserwację w warunkach rzeczywistych 
z wykorzystaniem komponentów, w szczególności:

 system antydronowy z funkcjonalnością namierzania i wykrywania nieuprawnionych 
bezzałogowych statków powietrznych;

 instrukcję operacyjną zawierającą wszystkie informacje o używanej flocie testowych 
bezzałogowych statków powietrznych;

 flotę samolotów bezzałogowych (minimalnie dwa egzemplarze) zdolnych osiągnąć 
prędkość przelotową nie mniejszą niż 180km/h;

 flotę wielowirnikowców bezzałogowych (minimalnie dwa egzemplarze) zdolnych 
osiągnąć prędkość przelotową nie mniejszą niż 120km/h i prędkość wznoszenia/opadania
nie mniejszą niż 15m/s;

 niezbędny osprzęt do obsługi floty bezzałogowych statków powietrznych (np.: stacje 
bazowe, akumulatory zasilające, anteny śledzące, części wymienne)

 zespół pilotów testowych;
 rejon lotów BSP (w tym miejsce startu i lądowania oraz pole manewrowe) do 

przeprowadzenia sprawdzenia efektów uczenia się w drodze obserwacji w warunkach 
rzeczywistych, wyznaczony i zabezpieczony z uwzględnieniem przepisów Prawa 
Lotniczego i wytycznych Prezesa ULC (np.: w postaci strefy powietrznej wydzielonej na 
czas walidacji z ogólnodostępnej przestrzeni powietrznej).

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania.
Nie określa się warunków identyfikowania i dokumentowania.
Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy) (1000 znaków)
Jeśli ustanowiono w danym sektorze lub branży Sektorową Ramę Kwalifikacji, to wypełnienie 
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tego pola jest obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 4). Podaj propozycję odniesienia do poziomu 
odpowiednich Sektorowych Ram Kwalifikacji, jeśli są one włączone do ZSK.
Nie dotyczy
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się (2000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 3) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1) lit. a). Zwięzła, ogólna 
charakterystyka wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez określenie działań, do 
których podjęcia będzie przygotowana osoba posiadająca daną kwalifikację.
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się powinna nawiązywać do charakterystyki 
odpowiedniego poziomu PRK, w szczególności odpowiadać na pytania o przygotowanie osoby 
posiadającej kwalifikacje do samodzielnego działania w warunkach mniej lub bardziej 
przewidywalnych, wykonywania działania o różnym poziomie złożoności, podejmowania 
określonych ról w grupie, ponoszenia odpowiedzialności za jakość i skutki działań (własnych lub 
kierowanego zespołu).

Osoba z kwalifikacją potrafi realizować zadania stojące przed podmiotem z branży 
lotniczej, ochrony lub służb specjalnych w zakresie realizacji celów bezpieczeństwa oraz zadań 
wynikających z odpowiednich norm prawnych, w tym zawartych w przepisach ustawy prawo 
lotnicze. Jest przygotowana do ochrony wydzielonego obszaru przestrzeni powietrznej przed 
wlotem nieuprawnionych bezzałogowych statków powietrznych. Pozyskuje informacje 
o zagrożeniach pod kątem naruszenia bezpieczeństwa lotniczego. Do wykonywania zadań 
wykorzystuje znajomość systemów wymiany danych lotniczych, również w skali 
międzynarodowej. Posługuje się wiedzą na temat regulacji prawnych, standardów, procedur 
i dobrych praktyk związanych z zarządzaniem przestrzenią powietrzną. Posługuje się wiedzą 
techniczną w zakresie bezzałogowych statków powietrznych oraz architektury i funkcjonalności 
systemów antydronowych. Przygotowuje plan ciągłości działania i procedury ochrony 
dedykowanego obszaru przestrzeni powietrznej. Samodzielnie wdraża, testuje, nadzoruje 
i obsługuje system antydronowy i w razie możliwości prawnych neutralizuje nieuprawniony 
bezzałogowy statek powietrzny (przez np.: przechwycenie, zestrzelenie, unieszkodliwienie). 
Raportuje do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych incydent lub wypadek lotniczy 
z udziałem bezzałogowych statków powietrznych.
Wyodrębnione zestawy efektów uczenia się
Wykaz zestawów efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, zawierający: numer 
porządkowy (1, 2, …), nazwy zestawów, orientacyjne odniesienie każdego zestawu do poziomu 
PRK oraz orientacyjny nakład pracy potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia w każdym 
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zestawie.
Nazwa zestawu powinna:

− nawiązywać do efektów uczenia się wchodzących w skład danego zestawu lub 
odpowiadać specyfice wchodzących w jego skład efektów uczenia się,

− być możliwie krótka,
− nie zawierać skrótów,

gdy jest to możliwe, być oparta na rzeczowniku odczasownikowym, np. „gromadzenie”, 
„przechowywanie”, „szycie”.
01. Przygotowanie założeń dla systemu chroniącego wydzielony obszar przestrzeni powietrznej 
przed nieuprawnionymi bezzałogowymi statkami powietrznymi
(140 godzin, 6 PRK)02. Weryfikowanie skuteczności działania systemu antydronowego oraz 
procedur z nim związanych
(100 godzin, 7 PRK)
03. Bieżąca ochrona wydzielonego obszaru przestrzeni powietrznej przed nieuprawnionymi 
bezzałogowymi statkami powietrznymi
(25 godzin, 6 PRK)
04. Przygotowanie raportu opisującego testowany system antydronowy
(140 godzin, 6 PRK)

Łącznie 295 godzin.
Poszczególne efekty uczenia się w zestawach
Zestaw efektów uczenia się to wyodrębniona część efektów uczenia się wymaganych dla danej 
kwalifikacji. Poszczególne efekty uczenia się powinny być wzajemnie ze sobą powiązane, 
uzupełniające się oraz przedstawione w sposób uporządkowany (np. od prostych do bardziej 
złożonych).
Poszczególne efekty uczenia się są opisywane za pomocą: umiejętności (tj. zdolności 
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów) oraz kryteriów weryfikacji, które 
doprecyzowują ich zakres oraz określają niezbędną wiedzę i kompetencje społeczne.
Poszczególne efekty uczenia się powinny być:

− jednoznaczne – niebudzące wątpliwości, pozwalające na zaplanowanie 
i przeprowadzenie walidacji, których wyniki będą porównywalne, oraz dające możliwość 
odniesienia do poziomu PRK,

− realne – możliwe do osiągnięcia przez osoby, dla których dana kwalifikacja jest 
przewidziana,
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− możliwe do zweryfikowania podczas walidacji,
− zrozumiałe dla osób potencjalnie zainteresowanych kwalifikacją.

Podczas opisywania poszczególnych efektów uczenia się korzystne jest stosowanie czasowników
operacyjnych (np. „rozróżnia”, „uzasadnia”, „montuje”).
Zestaw efektów 
uczenia się:

01. Przygotowanie założeń dla systemu chroniącego wydzielony obszar 
przestrzeni powietrznej przed nieuprawnionymi bezzałogowymi 
statkami powietrznymi

Umiejętności Kryteria weryfikacji
1.1 Wybiera 
odpowiedni system 
antydronowy biorąc 
pod uwagę aktualny 
stan techniki 
bezzałogowej i 
sytuację prawną

 wykonuje przegląd dostępnych technologii bezzałogowych;
 określa przepisy, które mogą mieć zastosowanie podczas 

ochrony wydzielonego obszaru (wybranej przestrzeni 
powietrznej);

 przygotowuje zasady monitorowania wybranej przestrzeni 
powietrznej, procedury awaryjne oraz procedury klasyfikowania 
bezzałogowych statków powietrznych na uprawniony lub 
nieuprawniony;

 określa architekturę systemu antydronowego oraz niezbędne 
komponenty dodatkowe.

1.2 Przygotowuje 
procedury aktywacji 
systemu 
antydronowego

 opracowuje scenariusze testujące system w celu jego 
weryfikacji;

 decyduje jakie bezzałogowe statki powietrzne i w jakiej liczbie 
muszą być użyte podczas testowania systemu;

 określa zasady współdziałania floty bezzałogowych statków 
powietrznych;

 przygotowuje kryteria wyboru operatorów (pilotów), którzy 
będą brali udział w testach.

Zestaw efektów 
uczenia się:

02. Weryfikowanie skuteczności działania systemu antydronowego
oraz procedur z nim związanych

Umiejętności Kryteria weryfikacji
2.1 Przygotowuje 
zespół pilotów 
obsługujących flotę 
bezzałogowych 

 omawia organizację lotów testowych z zespołem pilotów;
 przeprowadza odprawę przed lotem z uwzględnieniem zasad 

BHP;
 przydziela zadania poszczególnym pilotom bezzałogowych 
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statków powietrznych
testujących system 
antydronowy

statków powietrznych;
 omawia procedury awaryjne związane z ingerencją 

nieuprawnionego bezzałogowego statku powietrznego 
w chroniony obszar przestrzeni powietrznej.

2.2 Testuje system 
antydronowy

 przeprowadza próby systemu antydronowego zgodnie 
z przygotowanymi scenariuszami;

 sprawdza procedury monitorowania i aktywacji systemu 
antydronowego pod kątem zgodności z przepisami;

 weryfikuje czy system antydronowy w należytym stopniu chroni 
przestrzeń powietrzną biorąc pod uwagę ciągły i bardzo 
dynamiczny rozwój technologii bezzałogowej.

Zestaw 
efektów uczenia się:

03. Bieżąca ochrona wydzielonego obszaru przestrzeni powietrznej 
przed nieuprawnionymi bezzałogowymi statkami powietrznymi

Umiejętności Kryteria weryfikacji
3.1 Sprawdza proces 
aktualizacji mapy 
chronionego obszaru 
w systemie 
antydronowym

 weryfikuje proces analizy dostępnych źródeł informacji 
aeronautycznych (AIP, AUP/UUP, NOTAM) i uwzględnienia 
pozyskane dane w chronionym obszarze przestrzeni powietrznej;

 weryfikuje proces aktualizacji map obszaru monitorowania 
i aktywacji systemu antydronowego.

3.2 Sprawdza proces 
monitorowania 
wydzielonego 
obszaru w 
poszukiwaniu 
nieuprawnionych 
bezzałogowych 
statków powietrznych

 sprawdza proces utrzymywania gotowości systemu 
antydronowego;

 sprawdza proces prowadzenia bieżącej obserwacji chronionego 
obszaru przestrzeni powietrznej;

 w przypadku stwierdzenia obecności nieuprawnionego 
bezzałogowego statku powietrznego sprawdza proces aktywacji 
systemu neutralizacji;

 sprawdza procedury dokumentacji incydentu lub wypadku 
lotniczego w przypadku neutralizacji bezzałogowego statku 
powietrznego;

 sprawdza proces powiadomienia odpowiednich służb 
państwowych.

Zestaw efektów 
uczenia się:

04. Przygotowanie raportu opisującego testowany system antydronowy
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4.1 Analizuje 
działanie systemu 
antydronowego

 wskazuje słabe i mocne strony testowanego systemu 
antydronowego;

 przygotowuje rekomendacje do wdrożenia, odrzucenia lub 
poprawienia systemu antydronowego.

4.2 Opracowuje 
raport końcowy

 przygotowuje pisemny raport końcowy z oceną działania 
przetestowanego systemu antydronowego;

 omawia kroki, które operator chronionej infrastruktury powinien
wykonać, aby zapewnić odpowiednią ochronę przestrzeni 
powietrznej przez system antydronowy.

Wnioskodawca
Pole obowiązkowe (art. 83 ust. 1 pkt 7).Z listy rozwijanej w formularzu w ZRK należy wybrać 
podmiot wnioskodawcy.

Minister właściwy
Pole obowiązkowe (art. 16 ust. 1). Należy wskazać odpowiedniego ministra, który zdaniem 
wnioskodawcy jest właściwy do rozpatrzenia wniosku i po włączeniu kwalifikacji do ZSK 
powinien odpowiadać za kwalifikację.
Minister Infrastruktury
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego 
ważności (2000 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. b). W przypadku kwalifikacji nadawanej na czas 
określony wskaż, po jakim czasie konieczne jest odnowienie ważności kwalifikacji oraz określ 
warunki, jakie muszą być spełnione, aby ważność dokumentu została przedłużona.
Certyfikat jest ważny 3 lata.
Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest udokumentowanie rocznej aktywności zawodowej 
w obszarze efektów uczenia się opisanych w kwalifikacji w okresie ostatnich trzech lat oraz 
potwierdzenie efektu uczenia się “Wybiera odpowiedni system antydronowy biorąc pod uwagę 
aktualny stan techniki bezzałogowej i sytuację prawną” z zestawu nr 1 oraz wszystkich efektów 
uczenia się z zestawu nr 3.
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. b). Np. dyplom, świadectwo, certyfikat, 
zaświadczenie.
Certyfikat
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Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji (2500 znaków)
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 2) lit. e). Podaj, o jakie uprawnienia może się ubiegać osoba
po uzyskaniu kwalifikacji. Jeśli z uzyskaniem kwalifikacji nie wiąże się uzyskanie uprawnień, 
należy wpisać "Nie dotyczy".
Nie dotyczy
Kod dziedziny kształcenia
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt. 7). Kod dziedziny kształcenia, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.).
861 ochrona osób i mienia
Kod PKD
Pole obowiązkowe (art. 15 ust. 1 pkt 7). Kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana [doradztwo w zakresie bezpieczeństwa]

Tabela 10 – formularz, dla wzorcowej kwalifikacji rynkowej „Administrowanie systemem ochrony 
wydzielonej przestrzeni powietrznej przed nieuprawnionym wlotem bezzałogowych statków 
powietrznych”
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6.4. FUNKCJONUJĄCE ORAZ WDRAŻANE OBECNIE RYNKOWE KWALIFIKACJE 
DRONOWE

Obecnie (kwiecień 2022) w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji nie funkcjonują jeszcze 
zaakceptowane przez Ministerstwo Infrastruktury kwalifikacje rynkowe związane z rynkiem BSP, 
natomiast zostały już opracowane, zdefiniowane i zgłoszone do akceptacji następujące kwalifikacje
związane z tą branżą:

 Wykonywanie fotografii i realizacja filmów przy pomocy bezzałogowych statków 
powietrznych (BSP). Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji tej 
kwalifikacji rynkowej " został złożony 16.11.2021.

 Interpretacja pomiarów i analiza danych multispektralnych niskiego pułapu uzyskanych 
przy użyciu platform bezzałogowych statków powietrznych. Wniosek o włączenie do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji tej kwalifikacji rynkowej został złożony 16.11.2021.

 Naprawa i uruchamianie wielowirnikowców bezzałogowych. Wniosek o włączenie do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji tej kwalifikacji został złożony 19.10.2021

 Interpretacja pomiarów i analiza danych fotogrametrycznych niskiego pułapu uzyskanych 
przy użyciu platform bezzałogowych statków powietrznych. Wniosek o włączenie do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji tej kwalifikacji rynkowej został złożony 09.04.2021

Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowanych kwalifikacji nie zostały jeszcze 
opublikowane.
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7. PRZEWIDYWANE POZIOMY PRK PRZYSZŁYCH KWALIFIKACJI ZWIĄZANYCH 
Z BRANŻĄ BSP

Rozważając zagadnienie przewidywanych poziomów przyszłych kwalifikacji związanych 
z branżą BSP, należy zwrócić uwagę z jednej strony na potrzeby dynamicznie rozwijającego się 
rynku BSP, a z drugiej, na kwestię regulacji ustawowych obowiązujących w Polsce dotyczących 
zdobywania i uznawania kwalifikacji. Mowa tu o ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Zgodnie z ustawą o ZSK, kwalifikacje potencjalnie potrzebne w branży BSP mogą być 
nadawane zarówno w ramach systemów oświaty i szkolnictwa wyższego po ukończeniu 
określonych etapów kształcenia (szkoły albo studiów), jak i poza systemami oświaty i szkolnictwa 
wyższego, w tym nadawane na podstawie przepisów prawa innych niż w systemach oświaty 
i szkolnictwa wyższego lub na zasadach swobody działalności gospodarczej.

Regulacje dotyczące PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji) zawarte w ustawie o ZSK pozwalają 
m.in. na standaryzację i porównywalność poziomów uzyskanych kwalifikacji niezależnie od trybu 
w jakim zostaną uzyskane i podmiotu nadającego kwalifikację. Dodatkowo kwestie nadawania 
kwalifikacji i odpowiadających im poziomów PRK podlegają nadzorowi odpowiednich Ministrów.

Zarys zagadnień uregulowanych w ustawie o ZSK, ze szczególnym uwzględnieniem 
potencjalnych poziomów PRK przyszłych kwalifikacji w branży BSP, jest przedstawiony w kolejnych 
rozdziałach.

7.1. POZIOMY POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI W ROZUMIENIU USTAWY O ZSK

7.1.1. KWALIFIKACJE – ZARYS SYSTEMU FUNKCJONUJĄCEGO W POLSCE

Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz.
226) zawiera wspólne zasady dotyczące kwalifikacji funkcjonujących w różnych obszarach. Istotą 
zawartych w ustawie o ZSK regulacji jest wprowadzenie zestawu spójnych rozwiązań systemowych
dotyczących kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego oraz większa
integracja różnych obszarów, w których nadaje się kwalifikacje. Ustawa wprowadza jednolitą 
terminologię, a także wspólne zasady dotyczące nadawania kwalifikacji i zapewniania ich jakości 
poza oświatą i szkolnictwem wyższym (analogiczne rozwiązania zostały w nich wprowadzone 
wcześniej). Przyjęte regulacje powinny się przyczynić do zwiększenia wiarygodności oraz 
zapewnienia porównywalności kwalifikacji nadawanych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Thales Polska sp. z o. o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
tel.: +48 22 63 95 203
e: recepcja@thalesgroup.com , www.thalesgroup.com

POK 

http://www.thalesgroup.com/
mailto:recepcja@thalesgroup.com


106

Zasadnicze rozstrzygnięcia przyjęte w ustawie o ZSK są następujące:

 Do ZSK włączono z mocy prawa kwalifikacje nadawane w oświacie oraz w szkolnictwie 
wyższym (po ukończeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz stopień naukowy 
doktora).

 Do ZSK mogą być włączane także inne kwalifikacje nadawane w szkolnictwie wyższym (np.: 
po ukończeniu studiów podyplomowych) oraz kwalifikacje nadawane poza systemami 
oświaty i szkolnictwa wyższego.

 Kwalifikacje nadawane poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego włączają do ZSK 
ministrowie właściwi dla danych kwalifikacji.

 Wszystkie kwalifikacje włączone do ZSK będą wpisywane do Zintegrowanego Rejestru 
Kwalifikacji.

 Każda kwalifikacja włączona do ZSK musi być opisana w sposób określony w przepisach 
i mieć przypisany poziom PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji).

 Kwalifikacjom określonym w ustawie jako pełne poziom PRK przypisano w ustawie.

 W przypadku pozostałych kwalifikacji przypisany poziom PRK wynika z porównania 
wymaganych dla danej kwalifikacji efektów uczenia się z charakterystykami poziomów 
w Polskiej Ramie Kwalifikacji.

 Kwalifikację włączoną do ZSK nadaje się na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzenia, 
czy osoba ubiegająca się o daną kwalifikację rzeczywiście osiągnęła wymagane efekty 
uczenia się.

 Kwalifikacje włączone do ZSK mogą nadawać wyłącznie instytucje wskazane w przepisach 
prawa albo uprawnione przez ministra właściwego dla kwalifikacji.

 Każda instytucja nadająca kwalifikacje włączone do ZSK jest objęta wewnętrznym 
i zewnętrznym zapewnianiem jakości, które są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.

 Nadzór nad nadawaniem kwalifikacji i zapewnianiem jakości sprawują ministrowie właściwi
dla danych kwalifikacji.

 Funkcjonowanie zintegrowanego systemu jest koordynowane przez ministra koordynatora 
ZSK przy wsparciu Rady Interesariuszy ZSK.
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7.1.2. ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI I POLSKA RAMA KWALIFIKACJI

Na zintegrowany system kwalifikacji (ZSK) składają się z jednej strony te elementy, które 
funkcjonują już w polskim życiu społecznym i gospodarczym, a z drugiej strony nowe instrumenty 
umożliwiające efektywną integrację całego systemu, z których najważniejsze to Polska Rama 
Kwalifikacji (PRK) i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK), w którym są wszystkie kwalifikacje 
włączone do zintegrowanego systemu. Wszystkie kwalifikacje włączone do zintegrowanego 
systemu mają także przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (poziom PRK).

W PRK, podobnie jak w Europejskiej Ramie Kwalifikacji (ERK), wyróżnia się osiem poziomów
kwalifikacji. Każdy z poziomów PRK został scharakteryzowany za pomocą ogólnych stwierdzeń 
dotyczących efektów uczenia się, wymaganych dla kwalifikacji danego poziomu. Dla określania 
poziomu PRK nie ma znaczenia, czy wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się są osiągane 
w ramach zorganizowanej edukacji, czy w inny sposób. Charakterystyki poziomów PRK odnoszą się
do pełnego spektrum wymaganych dla kwalifikacji efektów uczenia się, to znaczy do wiedzy, 
umiejętności oraz kompetencji społecznych. Charakterystyki kolejnych poziomów PRK 
odzwierciedlają coraz wyższe wymagania w tych zakresach. Unikatowym polskim rozwiązaniem 
w PRK są dwustopniowe charakterystyki poziomów. Charakterystyki poziomów pierwszego stopnia
(uniwersalne) dotyczą wszystkich rodzajów edukacji. Stanowią one załącznik do ustawy 
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Są one następnie rozwijane w charakterystyki poziomów 
drugiego stopnia: 

 charakterystyki typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ustalone rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r., 

 charakterystykę typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 
poziomie 4, ustaloną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 2016 r., 

 charakterystyki typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego, 
ustalone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 
2018 r.,

 charakterystyki typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, ustalone 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r.
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7.1.3. RODZAJE KWALIFIKACJI (SYSTEMATYKA WG. USTAWY O ZSK)

7.1.3.1. KWALIFIKACJE PEŁNE

Kwalifikacje pełne są nadawane wyłącznie w ramach systemów oświaty i szkolnictwa 
wyższego po ukończeniu określonych etapów kształcenia (szkoły albo studiów). Wszystkie 
kwalifikacje pełne zostały wskazane w ustawie o ZSK i z mocy prawa zostały włączone do systemu. 
Poziom PRK wszystkich kwalifikacji pełnych wskazuje ustawa. Rozstrzygnięcia te poprzedziło 
odniesienie efektów uczenia się wymaganych dla poszczególnych kwalifikacji pełnych do 
charakterystyk poziomów PRK.

Poziomy PRK kwalifikacji pełnych wskazuje art. 8 ustawy o ZSK. Są one przedstawione 
w poniższej tabeli:

NAZWA KWALIFIKACJI POZIOM PRK

świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej 1 poziom PRK

świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia 1 poziom PRK

świadectwo ukończenia sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I 
stopnia 1 poziom PRK

świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej 2 poziom PRK

świadectwo ukończenia gimnazjum 2 poziom PRK

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu zasadniczej 
szkoły zawodowej albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 
ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz po 
zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

3 poziom PRK*

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu branżowej 
szkoły I stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3
pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz po zdaniu
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

3 poziom PRK*

dyplom zawodowy po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia albo po 
spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz po zdaniu egzaminów 
zawodowych w danym zawodzie

3 poziom PRK*

świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu zasadniczej szkoły 
zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminu czeladniczego 
w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego na 

3 poziom PRK*
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podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w 
zawodach

świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia 
po zdaniu egzaminu czeladniczego w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 
3b ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle

3 poziom PRK*

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu technikum lub 
szkoły policealnej albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust.
3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz po 
zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

4 poziom PRK*

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu branżowej 
szkoły II stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 
3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz po 
zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

4 poziom PRK*

dyplom zawodowy po ukończeniu technikum albo po spełnieniu warunków, o 
których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty, oraz po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie

4 poziom PRK*

dyplom zawodowy po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po 
spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz po zdaniu egzaminów 
zawodowych w danym zawodzie

4 poziom PRK*

świadectwo dojrzałości 4 poziom PRK

dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu 
zawodowego 5 poziom PRK**

dyplom zawodowy po ukończeniu szkoły policealnej albo po spełnieniu 
warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit d ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty, oraz po zdaniu egzaminów zawodowych 
w danym zawodzie nauczanym wyłącznie w szkole policealnej

5 poziom PRK*

dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego 5 poziom PRK

dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych 5 poziom PRK

dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych 5 poziom PRK

świadectwo dyplomowanego specjalisty 5 poziom PRK

świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa 5 poziom PRK

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia 6 poziom PRK

dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia 7 poziom PRK
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dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich 7 poziom PRK

dyplom doktorski 8 poziom PRK

Tabela 11 – poziomy kwalifikacji pełnych wskazane w ustawie o ZSK

* Zgodnie z ustawą o ZSK (art. 8) Minister Edukacji Narodowej może określić 
w rozporządzeniu inny poziom dla kwalifikacji z tej grupy.

** Zgodnie z ustawą o ZSK (art. 8) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może 
określić w rozporządzeniu inny poziom dla kwalifikacji z tej grupy.

7.1.3.2. KWALIFIKACJE CZĄSTKOWE

Zgodnie z ustawą o ZSK kwalifikacjami cząstkowymi są:

 kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych,

 kwalifikacje rynkowe,

 kwalifikacje uregulowane,

 kwalifikacje potwierdzane dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi,

 kwalifikacje wyodrębnione w zawodach szkolnych.

Przypisywanie poziomu PRK do różnych rodzajów kwalifikacji cząstkowych (kwalifikacji 
nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, kwalifikacji uregulowanych, kwalifikacji 
rynkowych) włączanych do ZSK odbywa się według zasad określonych w ustawie o ZSK.
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7.1.3.2.1. KWALIFIKACJE RYNKOWE

Kwalifikacje rynkowe (w tym nadawane po ukończeniu innych niż studia podyplomowe 
form kształcenia prowadzonych przez uczelnie, instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze), są 
nieuregulowane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, ich nadawanie odbywa się na 
zasadach swobody działalności gospodarczej. Są one tworzone przez różne środowiska 
(organizacje społeczne, zrzeszenia, korporacje lub inne podmioty) na podstawie zgromadzonych 
przez nie doświadczeń. Kwalifikacja rynkowa może być włączona do ZSK przez ministra właściwego
dla danej kwalifikacji na wniosek zainteresowanego podmiotu.

7.1.3.2.2. KWALIFIKACJE UREGULOWANE

W rozumieniu ustawy o ZSK kwalifikacje uregulowane to kwalifikacje ustanowione 
przepisami prawa, z wyłączeniem kwalifikacji nadawanych w systemach oświaty i szkolnictwa 
wyższego. Minister właściwy może włączyć taką kwalifikację do ZSK, jeżeli jest ona opisana 
w sposób określony w ustawie.

W przypadku branży BSP kwalifikacjami uregulowanymi są uprawnienia do wykonywania 
lotów w kategorii otwartej oraz w kategorii szczególnej według scenariuszy standardowych STS, 
a w okresie przejściowym według narodowych scenariuszy standardowych NSTS (w podziale na 
rodzaje możliwych do wykonywania lotów: VLOS, BVLOS oraz kategorie BSP i ich masy startowe).

7.1.4. ZASADY PRZYPISYWANIA POZIOMU PRK DO KWALIFIKACJI

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji to zakres i stopień złożoności wymaganych efektów 
uczenia się dla kwalifikacji danego poziomu, sformułowanych za pomocą ogólnych charakterystyk 
efektów uczenia się.

Zasady przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do kwalifikacji zostały 
określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). 

Poziom PRK ułatwia porównywanie między sobą kwalifikacji włączonych do ZSK, a także 
zwiększa rozpoznawalność i czytelność kwalifikacji na rynku pracy.
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Polska Rama Kwalifikacji integruje różne podsystemy kwalifikacji w ramach Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji. Każda kwalifikacja włączona do ZSK musi mieć przypisany poziom Polskiej 
Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK). Informacja o poziomie kwalifikacji 
ułatwia porównywanie między sobą kwalifikacji uzyskiwanych w Polsce, a także porównywanie 
polskich kwalifikacji z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach.

Jak wcześniej wspomniano, poziomy PRK kwalifikacji pełnych wskazuje ustawa o ZSK 
w artykule 8, natomiast przypisywanie poziomu PRK do różnych rodzajów kwalifikacji cząstkowych 
(kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, kwalifikacji uregulowanych, 
kwalifikacji rynkowych) włączanych do ZSK odbywa się według zasad określonych w ustawie.

Zasady te są ważnym czynnikiem zwiększającym wiarygodność i przejrzystość kwalifikacji 
włączonych do ZSK oraz zapewniającym spójność całego systemu. Informacja o poziomie PRK 
i odpowiadającym mu poziomie ERK jest umieszczana na dokumencie potwierdzającym uzyskanie 
kwalifikacji (świadectwie, dyplomie, certyfikacie itp.). Znak graficzny informujący o poziomie PRK 
i ERK może być umieszczany tylko na dokumentach potwierdzających nadanie kwalifikacji 
włączonych do ZSK. Takie dokumenty mogą wydawać wyłącznie instytucje, które uzyskały 
uprawnienie do certyfikowania tych kwalifikacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ZSK.

Wyodrębnione w PRK osiem poziomów kwalifikacji opisano za pomocą ogólnych 
stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych właściwych dla danego poziomu. Charakterystyki kolejnych poziomów PRK 
odzwierciedlają rosnący zakres i stopień złożoności wymagań w tych zakresach.

Charakterystyki poziomów PRK są spójne z charakterystykami odpowiednich poziomów 
Europejskiej Ramy Kwalifikacji. W Polsce wyróżniono charakterystyki pierwszego i drugiego 
stopnia:

 uniwersalne charakterystyki poziomów 1–8 (pierwszego stopnia);

 charakterystyki drugiego stopnia, stanowiące rozwinięcie uniwersalnych charakterystyk 
pierwszego stopnia, typowe dla kwalifikacji:

◦ charakterze ogólnym (poziomy 1–4),

◦ nadawanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 (poziom 5),

◦ uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki (poziomy 6–8),

◦ charakterze zawodowym (poziomy 1–8).
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Charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia stanowią spójną całość i należy czytać je łącznie.

Rysunek 1 - struktura Polskiej Ramy Kwalifikacji (źródło: Polska Rama Kwalifikacji – Poradnik   
użytkownika – wydanie II)

Charakterystyki poziomów PRK służą przede wszystkim do określania poziomu PRK dla 
kwalifikacji już opisanej. Mogą one być także pomocne na etapie tworzenia opisu kwalifikacji. 
Ujęte w PRK ogólne charakterystyki wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych ułatwiają porządkowanie myślenia o efektach uczenia się, które powinny być ujęte 
w opisie wymagań dla danej kwalifikacji.

Poziom PRK odnosi się do konkretnej kwalifikacji, a nie do osoby, która ją posiada. 
W wyniku uczenia się i gromadzenia różnych doświadczeń ta sama osoba może mieć kilka 
kwalifikacji na różnych poziomach PRK, np. doktor nauk humanistycznych (poziom 8 PRK) 
równocześnie może mieć kwalifikację muzyka uzyskaną po ukończeniu średniej szkoły muzycznej 
(poziom 5 PRK) oraz rynkową kwalifikację w zakresie montowania stolarki budowlanej (poziom 3).
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7.1.4.1. UNIWERSALNE CHARAKTERYSTYKI POZIOMÓW 1–8 (PIERWSZEGO 
STOPNIA)

Uniwersalne charakterystyki poziomów (pierwszego stopnia) są ustalone dla wszystkich 
ośmiu poziomów PRK. Stanowią punkt odniesienia dla wszystkich kwalifikacji funkcjonujących 
w ZSK. Różnice między poziomami ujęte za pomocą charakterystyk uniwersalnych w szczególności 
dotyczą:

 w zakresie wiedzy – zakresu i głębi rozumienia faktów, obiektów, zjawisk, pojęć i teorii, 
składających się zarówno na wiedzę ogólną, jak i specjalistyczną związaną z dziedziną nauki 
lub działalności zawodowej,

 w zakresie umiejętności – zdolności rozwiązywania problemów i stosowania wiedzy 
w praktyce, w tym między innymi wykonywania zadań o różnym stopniu złożoności, 
uczenia się i komunikowania,

 w zakresie kompetencji społecznych – gotowości do podejmowania zobowiązań 
wynikających z przynależności do różnych wspólnot, współdziałania, oceniania skutków 
swoich działań i ponoszenia odpowiedzialności za nie.
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7.1.4.2. CHARAKTERYSTYKI POZIOMÓW 1–4 DRUGIEGO STOPNIA TYPOWE DLA 
KWALIFIKACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM

Charakterystyki poziomów 1–4 drugiego stopnia stanowią punkt odniesienia dla kwalifikacji
o charakterze ogólnym, które mogą być uzyskiwane w ramach edukacji formalnej, edukacji 
pozaformalnej oraz w wyniku nieformalnego uczenia się. Różnice w poziomach opisane za pomocą
tych charakterystyk w szczególności dotyczą:

 w zakresie wiedzy – zakresu i głębi rozumienia: zasad tworzenia struktur wypowiedzi; 
pojęć, zależności i modeli matematycznych; elementów składowych świata materialnego, 
zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i technice; zasad funkcjonowania 
społeczeństwa i uczestnictwa w życiu społecznym,

 w zakresie umiejętności – sprawności w zakresie: odbierania i tworzenia wypowiedzi; 
posługiwania się językiem obcym; korzystania z narzędzi matematycznych; prowadzenia 
obserwacji zjawisk i procesów w przyrodzie i technice; wyrażania swojej przynależności do 
wspólnoty; planowania i samodzielnego uczenia się,

 w zakresie kompetencji społecznych – gotowości do: przestrzegania zasad etyki w procesie 
komunikowania się; dbałości o swoje zdrowie, bezpieczeństwo oraz środowisko naturalne; 
współdziałania w zespole, uczestniczenia w życiu społecznym i przyjmowania obowiązków 
wynikających z przynależności do wspólnoty.
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7.1.4.3. CHARAKTERYSTYKI POZIOMÓW 6–8 DRUGIEGO STOPNIA TYPOWE DLA 
KWALIFIKACJI UZYSKIWANYCH W RAMACH SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
I NAUKI

Charakterystyki poziomów 6–8 drugiego stopnia określa rozporządzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Stanowią one punkt odniesienia dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 
systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4.

Poziomy od 6 do 8 opisane za pomocą charakterystyk typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki odzwierciedlają stopniowe 
zwiększanie zaawansowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w wyniku uczenia
się w określonym zakresie wykształcenia wyższego. Różnice pomiędzy poszczególnymi poziomami 
w szczególności dotyczą:

 w zakresie wiedzy – zakresu i głębi rozumienia: zagadnień ogólnych i wybranych zagadnień 
szczegółowych właściwych dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej; ekonomicznych,
prawnych, etycznych i innych uwarunkowań działalności zawodowej związanej 
z kierunkiem studiów; zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości;

 w zakresie umiejętności – sprawności w zakresie: wykorzystywania posiadanej wiedzy do 
formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz innowacyjnego 
wykonywania zadań; komunikowania się na tematy specjalistyczne; przedstawiania, 
oceniania oraz dyskutowania różnych opinii i stanowisk; uczestniczenia w dyskursie 
naukowym; podejmowania wiodącej roli w zespołach; planowania własnego uczenia się 
przez całe życie oraz ukierunkowywania innych w tym zakresie;

 w zakresie kompetencji społecznych – gotowości do: krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
oraz dorobku uprawianej dyscypliny naukowej lub artystycznej; wypełniania zobowiązań 
społecznych badaczy i twórców; rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych.
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7.1.4.4. CHARAKTERYSTYKI DRUGIEGO STOPNIA TYPOWE DLA KWALIFIKACJI 
O CHARAKTERZE ZAWODOWYM – POZIOMY 1–8

Charakterystyki poziomów 1–8 drugiego stopnia stanowią punkt odniesienia dla kwalifikacji
o charakterze zawodowym, które mogą być uzyskiwane w ramach edukacji formalnej, edukacji 
pozaformalnej oraz w wyniku nieformalnego uczenia się.

Poziomy od 1 do 8 opisane za pomocą charakterystyk typowych dla kwalifikacji 
o charakterze zawodowym odzwierciedlają stopniowe zwiększanie zaawansowania wiedzy, 
umiejętności oraz kompetencji społecznych istotnych w działalności zawodowej. Różnice pomiędzy
poszczególnymi poziomami dotyczą:

3. w zakresie wiedzy – zakresu i głębi rozumienia: zasad prowadzenia działalności 
gospodarczej; zjawisk i procesów determinujących sposób postępowania oraz skuteczność 
podejmowanych działań w dziedzinie działalności zawodowej; możliwych do wykorzystania 
w trakcie realizacji zadań metod, technologii i rozwiązań organizacyjnych; właściwości 
i zasad działania stosowanych narzędzi, maszyn i urządzeń; właściwości używanych 
materiałów,

4. w zakresie umiejętności – sprawności w zakresie: posługiwania się dokumentacją; 
opracowywania danych ilościowych oraz pozyskiwania, analizy i oceny informacji; 
przygotowywania, realizacji i korygowania planu wykonania określonych zadań; doboru 
narzędzi, materiałów, procedur pozwalających na osiągnięcie zakładanego celu; 
planowania rozwoju zawodowego,

5. w zakresie kompetencji społecznych – gotowości do: postępowania zgodnie 
z obowiązującymi zasadami; stosowania się do rad, poleceń i instrukcji; przestrzegania 
zasad rzetelności i lojalności; współdziałania w zespole; postępowania ukierunkowanego.
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7.1.4.5. KODOWANIE ZAPISÓW W CHARAKTERYSTYKACH POZIOMÓW PRK 

Na etapie określania poziomu PRK dla kwalifikacji użyteczne jest posługiwanie się z kodami 
poszczególnych zapisów w charakterystykach poziomów PRK. Sposób kodowania przedstawiają 
niżej tabele 11–14.

Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji:

P = poziom PRK (1…8)
U = charakterystyka uniwersalna

W = wiedza

U = umiejętności

K = kompetencje społeczne

Przykłady:
P1U_W = poziom 1 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza
P4U_U = poziom 4 PRK, charakterystyka uniwersalna, umiejętności
P7U_K = poziom 7 PRK, charakterystyka uniwersalna, kompetencje społeczne

Tabela 12 – uniwersalne charakterystyki poziomów PRK (pierwszego stopnia)

Thales Polska sp. z o. o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
tel.: +48 22 63 95 203
e: recepcja@thalesgroup.com , www.thalesgroup.com

POK 

http://www.thalesgroup.com/
mailto:recepcja@thalesgroup.com


119

Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji o charakterze 
ogólnym (poziomy 1–4):

P = poziom PRK (1…4)
O = charakterystyka typowa dla kwalifikacji o charakterze ogólnym

W = wiedza

J = język i komunikowanie się
M = matematyka i nauki przyrodnicze
F = funkcjonowanie społeczne

U = umiejętności

J = język i komunikowanie się
M = matematyka i nauki przyrodnicze
F = funkcjonowanie społeczne
U = uczenie się

K = kompetencje społeczne

J = język i komunikowanie się
Z = zdrowie i środowisko
F = funkcjonowanie społeczne

Przykłady:
P2O_WJ = poziom 2 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, wiedza
– język i komunikowanie się
P3O_UM = poziom 3 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, 
umiejętności – matematyka i nauki przyrodnicze
P2O_UU = poziom 2 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, 
umiejętności – uczenie się
P4O_KF = poziom 4 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, 
kompetencje społeczne – funkcjonowanie społeczne

Tabela 13 – charakterystyki drugiego stopnia PRK typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym 
(poziomy 1–4)
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Charakterystyki poziomów drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 
Polskiej Ramy Kwalifikacji :

P = poziom PRK (6…8), charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki
S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji na poziomach 6–8 PRK

W = wiedza

G = zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności
K = kontekst – uwarunkowania, skutki

U = umiejętności

W = wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania
K = komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym
O = organizacja pracy – planowanie i praca zespołowa
U = uczenie się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

K = kompetencje społeczne

K = oceny – krytyczne podejście
O = odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu 
publicznego
R = rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu

Przykłady:
P6S_WK = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji na poziomach 6–8, wiedza – 
kontekst (uwarunkowania, skutki)
P7S_UU = poziom 7 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji na poziomach 6–8, 
umiejętności – uczenie się (planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób)
P7S_KR = poziom 7 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji na poziomach 6–8, 
kompetencje społeczne – rola zawodowa (planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób)

Tabela 14 – charakterystyki poziomów drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 
poziomach 6–8 PRK
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Charakterystyki poziomów drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji 
o charakterze zawodowym (poziomy 1–8):

P = poziom PRK (1…8)
Z = charakterystyka typowa dla kwalifikacji o charakterze zawodowym

W = wiedza

T = teorie i zasady
Z = zjawiska i procesy
O = organizacja pracy
N = narzędzia i materiały

U = umiejętności

I = informacje
O = organizacja pracy
N = narzędzia i materiały
U = uczenie się i rozwój zawodowy

K = kompetencje społeczne

P = przestrzeganie reguł
W = współpraca
O = odpowiedzialność

Przykłady:
P3Z_WT = poziom 3 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, 
wiedza – teorie i zasady
P6Z_UO = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, 
umiejętności – organizacja pracy
P4Z_KW = poziom 4 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, 
kompetencje społeczne – współpraca

Tabela 15 – charakterystyki poziomów drugiego stopnia PRK typowe dla kwalifikacji o charakterze 
zawodowym (poziomy 1–8)
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7.1.4.6. PRZYPISYWANIE PRK DO KWALIFIKACJI CZĄSTKOWYCH - ZESPÓŁ 
EKSPERTÓW

Kluczową rolę w decydowaniu o poziomie PRK kwalifikacji cząstkowych ustawa o ZSK 
powierza ciału kolegialnemu. Wyznaczony zespół ekspertów (co najmniej trzyosobowy) dokonuje 
porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów
ramy i na tej podstawie sporządza rekomendację w sprawie poziomu. Rekomendacja ta jest 
wiążąca dla organu podejmującego formalnie decyzję o przypisaniu poziomu PRK do kwalifikacji. 
Zasady funkcjonowania zespołu ekspertów oraz porównywania efektów uczenia się 
z charakterystykami poziomów w PRK zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci 
powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania 
efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy 
Kwalifikacji.
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7.1.4.7. PRZYPISYWANIE PRK DO KWALIFIKACJI RYNKOWYCH I UREGULOWANYCH

W celu przygotowania rekomendacji dotyczącej poziomu kwalifikacji uregulowanej lub 
rynkowej, która ma być włączona do ZSK, minister właściwy powołuje zespół ekspertów. Zespół 
ekspertów, porównujący efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji z charakterystykami PRK, 
powinien składać się z osób kompetentnych, bezstronnych i wiarygodnych.

Zespół ten składa się z trzech albo pięciu osób, które muszą spełniać określone 
w rozporządzeniu warunki, tj:

1. każdy członek zespołu musi posiadać kwalifikację pełną, co najmniej na poziomie 6 PRK, 
a w przypadku kwalifikacji, dla której proponuje się przypisanie poziomu 6 PRK lub 
wyższego – kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 7 PRK;

2. każdy członek zespołu musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

1. posiadać udokumentowane aktualne doświadczenie w realizacji zadań zbliżonych do 
tych, które ma wykonywać osoba z daną kwalifikacją;

2. posiadać udokumentowane aktualne doświadczenie w ocenianiu jakości wykonywania 
zadań, które ma realizować osoba z daną kwalifikacją;

3. posiadać udokumentowane aktualne doświadczenie w przygotowywaniu osób do 
realizacji zadań, które ma wykonywać osoba z daną kwalifikacją;

4. posiadać udokumentowane aktualne doświadczenie w ocenianiu przygotowania osób 
do realizacji zadań, które ma wykonywać osoba z daną kwalifikacją;

5. posiadać wiedzę na temat sporządzania opisu kwalifikacji oraz opisywania efektów 
uczenia się dla kwalifikacji.

Minister może powołać do zespołu w szczególności:

1. pracowników urzędu go obsługującego, jednostki podległej lub nadzorowanej;

2. osoby związane ze środowiskami pracodawców, pracowników, przedstawicieli 
stowarzyszeń zawodowych, stowarzyszeń branżowych, samorządów gospodarczych, 
organizacji gospodarczych.
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Rekomendacja zespołu ekspertów w sprawie proponowanego poziomu PRK danej 
kwalifikacji przekazywana jest przez Ministra do zaopiniowana Radzie Interesariuszy. Rada 
Interesariuszy ZSK jest organem działającym przy ministrze koordynatorze ZSK, złożonym 
z przedstawicieli środowisk i instytucji zainteresowanych funkcjonowaniem kwalifikacji. Zadaniem 
Rady jest wspieranie Ministra Edukacji Narodowej jako koordynatora ZSK, a w przypadku 
kwalifikacji z poziomu 6, 7 lub 8 może być przekazana do zaopiniowana także ministrowi ds. nauki 
i szkolnictwa wyższego.
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7.1.5. TABELE ZGODNOŚCI DOTYCZĄCE REKOMENDACJI PRK

Rekomendacja (w postaci określonego formularza – „schematu rekomendacji”) dotycząca 
przypisania poziomu PRK do kwalifikacji zawiera wskazanie poziomu PRK oraz uzasadnienie. 
Załącznikiem do rekomendacji jest uzgodniona przez zespół ekspertów tabela zgodności, 
zawierająca szczegóły dotyczące danej rekomendacji.

Tabela zgodności (mająca postać określonego formularza – „schematu tabeli zgodności”) 
dotycząca kwalifikacji obejmuje:

 Wskazanie nazwy kwalifikacji

 Członków zespołu ekspertów 

 Rekomendowany poziom kwalifikacji

 Syntetyczną charakterystykę efektów uczenia się 

 Poziom PRK najlepiej odpowiadający poszczególnym zestawom efektów uczenia się

Dla każdego z zestawów uczenia się tabela zawiera:

 Poszczególne efekty uczenia się

 Kryteria weryfikacji

 Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK

W praktyce analiza poszczególnych efektów uczenia się pod kątem najlepiej 
odpowiadających im poziomów PRK, ujęta w tabeli zgodności, stanowi podstawę do sporządzenia 
rekomendacji.

Do określenia/wyboru najlepiej dopasowanych składników opisu wykorzystuje się 
charakterystyki poziomu PRK (1-8), stanowiące załączniki 1-8 do niniejszego opracowania.

W tabeli zgodności, w pozycjach „Najlepiej dopasowane składniki opisu poziomów PRK”, 
informacje zapisuje się w postaci kodów, o których mowa w rozdziale 7.1.4.5.
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7.1.5.1. PRZYKŁADOWE TABELE ZGODNOŚCI DLA WZORCOWYCH KWALIFIKACJI 
RYNKOWYCH ZWIĄZANYCH Z BRANŻĄ BSP

Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji pogrupowane są w zestawy. Analiza 
poszczególnych efektów uczenia się w zestawach oraz kryteriów weryfikacji osiągnięcia 
poszczególnych efektów uczenia się ma kluczowe znaczenie dla rzetelnego określenia poziomu 
kwalifikacji.

Wyniki analizy złożoności i zaawansowania poszczególnych efektów uczenia się 
w zestawach powinny być przedstawione w tabeli zgodności. W tabeli zgodności należy odnieść 
wszystkie efekty uczenia się w zestawach do najlepiej odpowiadających im składników opisów 
poziomów PRK.

Tabele zgodności są kluczowym elementem stanowiącym o wiarygodności procesu 
odnoszenia kwalifikacji do poziomu PRK. Pozwalają lepiej zrozumieć specyfikę analizowanych 
efektów uczenia się oraz ułatwiają zespołowi ekspertów formułowanie uzasadnienia do 
rekomendacji. Podczas odnoszenia kolejnych efektów uczenia się do składników opisu 
poszczególnych poziomów krajowej ramy należy korzystać odpowiednio z charakterystyk 
poziomów PRK drugiego stopnia. 

Porównując efekty uczenia się z Polską Ramą Kwalifikacji, należy także sięgać do 
uniwersalnych charakterystyk poziomów 1–8 pierwszego stopnia, które również stanowią ważny 
punkt odniesienia dla interpretacji analizowanych zapisów. W trakcie odnoszenia poszczególnych 
efektów uczenia się do składników opisów poziomów PRK zastosowanie powinna znaleźć zasada 
najlepszego dopasowania (ang. best fit), tj. szukania takiego składnika opisu poziomu PRK, który 
danemu efektowi uczenia się odpowiada lepiej niż pozostałe.
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7.1.5.1a. PRZYKŁADOWA TABELA ZGODNOŚCI DLA WZORCOWEJ KWALIFIKACJI 
RYNKOWEJ „NAPRAWA I URUCHAMIANIE WIELOWIRNIKOWCÓW 
BEZZAŁOGOWYCH”Tabela 16 – przykładowa tabela zgodności dla wzorcowej 
kwalifikacji rynkowej „Naprawa i uruchamianie wielowirnikowców 
bezzałogowych”

Nazwa 
kwalifikacji

Naprawa i uruchamianie wielowirnikowców bezzałogowych

Członkowie 
Zespołu
(imię i nazwisko)

 ...1

 ...
 ...
 ...

Rekomendowany
poziom PRK dla 
kwalifikacji

4 Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

Syntetyczna 
charakterystyka 
efektów uczenia 
się

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnej oceny 
stanu technicznego BSP typu wielowirnikowce o maksymalnej masie 
startowej 25 kg w oparciu o dokumentację techniczną danego modelu oraz 
do wykonania niezbędnych pomiarów oraz lotów testowych. W razie 
stwierdzenia usterek naprawia lub wymienia uszkodzone elementy, 
sprawdza aktualność oprogramowania podzespołów BSP, dobiera dla 
danego BSP: wartości parametrów lotu (w tym: prędkość poziomą 
i pionową, kąty pochylenia, przechylenia i odchylenia), reakcję na 

1 Proponowane wpisy w niniejszej tabeli zgodności zostały opracowane przez zespół ekspertów 
współpracujących z Instytutem Badań Edukacyjnych w ramach projektu systemowego „Wspieranie realizacji II 
etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji 
nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, 
Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.13 Przejrzysty 
i spójny Krajowy System Kwalifikacji.

Zadanie 2: Wspieranie podmiotów zainteresowanych włączeniem do ZSK kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty 
i szkolnictwa wyższego, w tym kwalifikacji rynkowych.
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wychylenia drążków sterowniczych (EXPO, DualRate dla poszczególnych 
funkcji: THROTTLE, RUDDER, ELEVATOR, AILERON) a także optymalne 
wartości układów regulacji (PID). W ramach swoich działań samodzielnie 
organizuje swoje stanowisko pracy, posługuje się urządzeniami 
pomiarowymi (zarówno do pomiarów parametrów geometrycznych, 
mechanicznych jak i elektrycznych). Dobiera narzędzia i materiały (w tym 
części zamienne) niezbędne do wykonania prac. Po ich wykonaniu potrafi 
samodzielnie sprawdzić w locie poprawność wykonanych czynności. 
Wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zasadami BHP, przepisami 
przeciwpożarowymi i przepisami prawa lotniczego w zakresie 
bezzałogowych statków powietrznych.

Poziom PRK 
najlepiej 
odpowiadający 
zestawom 
efektów uczenia 
się*

Zestaw 1.  Testowanie i ocena stanu technicznego bezzałogowego statku 
powietrznego (BSP) (4 PRK)
Zestaw 2. Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów bezzałogowego 
statku powietrznego (4 PRK)
Zestaw 3. Sprawdzenie prawidłowości działania bezzałogowego statku 
powietrznego w locie (4 PRK)

Zestaw 1

Testowanie i ocena stanu technicznego bezzałogowego statku powietrznego (BSP)

Lp
Poszczególne efekty uczenia się w 
zestawach*

Kryteria weryfikacji

1.  Przyjmuje BSP do naprawy Opisuje usterkę i zachowanie wielowirnikowca na 
podstawie informacji uzyskanych od pilota BSP 
z uwzględnieniem informacji o okolicznościach lotu, 
w czasie którego doszło do awarii lub 
zaobserwowano wadliwe działanie BSP
Wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem 
wielowirnikowca do naprawy

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P4Z_UI (2), P4Z_KW(1), P5Z_UI (1)

2. Dokonuje oględzin stanu Opisuje organizację stanowiska pracy, w tym dobór 
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technicznego BSP z uwzględnieniem 
dokumentacji technicznej danego 
modelu

urządzeń pomiarowych i narzędzi do 
przeprowadzenia oględzin BSP i jego naprawy oraz 
materiały pomocnicze
Organizuje stanowisko pracy, w tym dobór urządzeń 
pomiarowych i narzędzi do przeprowadzenia 
oględzin BSP i jego naprawy oraz materiały 
pomocnicze
Omawia urządzenia wykonawcze BSP (np.: kamerę, 
czujniki specjalistyczne, zasobnik)
Sprawdza urządzenia wykonawcze BSP (np.: kamerę,
czujniki specjalistyczne, zasobnik)
Omawia aparaturę sterującą i kondycję 
akumulatorów zasilających BSP
Sprawdza aparaturę sterującą i kondycję 
akumulatorów zasilających BSP
Przegląda bezzałogowy statek powietrzny pod kątem
uszkodzeń mechanicznych
Sprawdza aktualność oprogramowania BSP
Określa uszkodzenia i nieprawidłowości BSP 
i wpisuje je w dokumentację naprawy

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P4Z_UO (2), P5Z_UI (1)

3. Sprawdza poprawność nastaw, 
wskazań i parametrów BSP

Omawia nastawy odpowiedzialne za stabilizację 
wielowirnikowca w powietrzu
Sprawdza nastawy odpowiedzialne za stabilizację 
wielowirnikowca w powietrzu
Omawia prawidłowość doboru parametrów 
definiowanych, dostępnych dla operatora, z poziomu
aplikacji sterującej i monitorującej stan BSP
Sprawdza prawidłowość doboru parametrów 
definiowanych, dostępnych dla operatora, z poziomu
aplikacji sterującej i monitorującej stan BSP
Weryfikuje zachowanie czujników pomiarowych 
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(w tym: sensorów inercyjnych przyspieszenia 
liniowego i prędkości kątowej oraz magnetometru)
Kalibruje wizyjny system omijania przeszkód
Dokumentuje wyniki testów i oceny stanu 
technicznego wielowirnikowca

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P4Z_UO (2), P4Z_KP (1)

Zestaw 2

Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów bezzałogowego statku powietrznego

Lp Poszczególne efekty uczenia się w 
zestawach*

Kryteria weryfikacji

1. Wymienia lub naprawia uszkodzone 
elementy

Kwalifikuje uszkodzone elementy do naprawy lub 
wymiany
Naprawia uszkodzone elementy z wykorzystaniem 
narzędzi i materiałów pomocniczych
Wymienia uszkodzone elementy na nowe 
z wykorzystaniem narzędzi i materiałów 
pomocniczych

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:

P4Z_UO (2), P4Z_UI (2)

2. Sprawdza poprawność wymiany lub 
naprawy uszkodzonego elementu

Omawia zasadność wyboru metody pomiarowej do 
weryfikacji prawidłowości wymiany lub naprawy 
elementu
Wykorzystuje metody pomiarowe do weryfikacji 
prawidłowości wymiany lub naprawy elementu 
i omawia zasadność wybranej metody
Weryfikuje zachowanie (na „stole warsztatowym”) 
wymienionego lub naprawionego elementu

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P4Z_UO (1), P4Z_UO (2)

Zestaw 3
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Sprawdzenie prawidłowości działania bezzałogowego statku powietrznego w locie

Lp Poszczególne efekty uczenia się w 
zestawach*

Kryteria weryfikacji

1.

Przygotowuje BSP do lotu próbnego

Omawia jak należy sprawdzać, czy podsystemy 
zgłaszają gotowość do pracy
Sprawdza czy system zgłasza gotowość do pracy, 
wyszczególniając sprawdzane podsystemy
Wypełnia listę kontrolną (checklistę) potwierdzając 
właściwe działanie podsystemów wielowirnikowca

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P4Z_UO (2), P5Z_UI (1)

2. Wykonuje lot próbny Wykonuje wstępny rozruch i weryfikację zachowania
wielowirnikowca bez śmigieł
Testuje zachowanie wielowirnikowca w locie
Dokumentuje efekty przeprowadzonego lotu 
próbnego po przeprowadzonej naprawie

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P4Z_UO (2), P5Z_UI (1)

3. Wydaje sprawny BSP wraz z 
dokumentacją naprawy

Wypełnia kartę naprawy
Przekazuje klientowi wskazówki eksploatacyjne, 
zwracając jego uwagę na bezpieczeństwo używania 
BSP

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P5Z_UI (1); P5Z_KP

*W tabeli zgodności należy zaznaczyć zestaw/y efektów uczenia się / efekty uczenia się o kluczowym znaczeniu dla kwalifikacji.
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7.1.5.1b. CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO POZIOMU PRK DLA 
WZORCOWEJ KWALIFIKACJI RYNKOWEJ „NAPRAWA I URUCHAMIANIE 
WIELOWIRNIKOWCÓW BEZZAŁOGOWYCH”

Rekomendowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji rynkowej „Naprawa 
i uruchamianie wielowirnikowców bezzałogowych”, zaproponowany w powyższej tabeli zgodności 
to poziom 4.

Charakterystyki 4 poziomu PRK określają wymaganą wiedzę ogólną w zakresie, który 
umożliwia m.in. uzyskanie matury i podjęcie dalszego kształcenia w szkole wyższej. 
Odzwierciedlają też przygotowanie posiadaczy kwalifikacji tego poziomu do samodzielnego 
wykonywania umiarkowanie złożonych zadań zawodowych w części bez instrukcji oraz kierowania 
małym zespołem pracowniczym realizującym takie zadania. Wskazują, że osoba posiadająca 
kwalifikację 4 poziomu PRK:

 potrafi opracowywać plan wykonania zadań własnych i kierowanego zespołu oraz 
uzgadniać go z innymi osobami lub zespołami,

 potrafi przetwarzać informacje i aktualizować swoją wiedzę, m.in. na temat zjawisk 
i procesów związanych z wykonywanymi zadaniami oraz różnych możliwych do 
zastosowania metod, technologii i rozwiązań organizacyjnych,

 potrafi dzielić się wiedzą z zakresu wykonywanych zadań z osobami mniej doświadczonymi,
m.in. na temat zasad doboru narzędzi, maszyn i urządzeń, cech używanych materiałów oraz
wykonywanych produktów,

 potrafi kształtować warunki pracy własnej i podległego zespołu z uwzględnieniem nie tylko 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także podstawowych zasad etyki,

 jest gotowa do przyjmowania odpowiedzialności za powierzone jej zadania oraz 
kontrolowania i korygowania jakości wykonywania zadań zespołu, w ramach którego 
pracuje.

Charakterystyki 4 poziomu PRK zwracają też uwagę na wymóg znajomości podstawowych 
zasad przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wymóg rozumienia 
podstawowych mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa, w tym gospodarki, oraz 
przygotowanie do samodzielnego planowania własnego rozwoju zawodowego.
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7.1.5.1c. PRZYKŁADOWA TABELA ZGODNOŚCI DLA WZORCOWEJ KWALIFIKACJI 
RYNKOWEJ „EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE FLOTY WIELOWIRNIKOWCÓW 
BEZZAŁOGOWYCH W GOTOWOŚCI DO WYKONYWANIA LOTÓW”

Tabela 17 – przykładowa tabela zgodności dla wzorcowej kwalifikacji rynkowej „Eksploatacja 
i utrzymanie floty wielowirnikowców bezzałogowych w gotowości do wykonywania lotów”

Nazwa 
kwalifikacji

Eksploatacja i utrzymanie floty wielowirnikowców bezzałogowych 
w gotowości do wykonywania lotów

Członkowie 
Zespołu
(imię i nazwisko)

1. ...2

2. ...
3. ...
4. ...

Rekomendowany
poziom PRK dla 
kwalifikacji

6 Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

Syntetyczna 
charakterystyka 
efektów uczenia 
się

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego 
monitorowania aktualnych przepisów lotniczych w kwestii zgodności floty 
wielowirnikowców bezzałogowych z wymogami technicznymi lub 
formalnymi dotyczącymi tej kategorii BSP lub używania jej do konkretnych 
rodzajów lotów. Jest przygotowana do samodzielnego przeprowadzania 
procedur formalnych dotyczących BSP w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego 
(ULC) i w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Jest przygotowana do samodzielnej oceny gotowości do lotu, 
bieżącej konserwacji i eksploatacji BSP, w oparciu o dokumentację 

2 Proponowane wpisy w niniejszej tabeli zgodności zostały opracowane przez zespół ekspertów 
współpracujących z Instytutem Badań Edukacyjnych w ramach projektu systemowego „Wspieranie realizacji II 
etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji 
nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, 
Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.13 Przejrzysty i 
spójny Krajowy System Kwalifikacji.
Zadanie 2: Wspieranie podmiotów zainteresowanych włączeniem do ZSK kwalifikacji nadawanych poza 
systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, w tym kwalifikacji rynkowych.
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techniczną i historię serwisową. Stwierdza poprawność doboru, stan 
i przydatność do lotów akumulatorów oraz śmigieł. Monitoruje stan 
elementów układu zasilania, zespołów napędowych, ramy nośnej oraz 
urządzeń wykonawczych współpracujących z daną platformą latającą. Osoba
taka wykonuje także loty próbne. Prowadzi rejestr nalotów i czynności 
eksploatacyjnych. Nadzoruje proces przechowywania i bieżącej konserwacji 
BSP. Nadzoruje terminowość dokonania przeglądów okresowych oraz 
kieruje niesprawne BSP, na diagnostykę lub usunięcie usterek, do 
wyspecjalizowanych podmiotów (lub wyspecjalizowanych działów w danym 
podmiocie). Monitoruje aktualność oprogramowania podzespołów BSP 
i dobiera właściwe parametry nastaw układów: monitorujących stan BSP, 
sterujących i stabilizujących jego lot. Nadzoruje i monitoruje proces 
ładowania (w tym dobiera parametry procesu ładowania/rozładowania), 
przechowywania i kierowania do utylizacji zużytych akumulatorów 
zasilających. W ramach swoich działań dobiera narzędzia, urządzenia 
pomiarowe i części zamienne niezbędne do utrzymania floty BSP w 
gotowości do lotów. Wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zapisami 
instrukcji operacyjnej (INOP), z zasadami BHP, przepisami 
przeciwpożarowymi oraz przepisami prawa lotniczego. W razie konieczności 
proponuje zmiany w zapisach instrukcji operacyjnej

Poziom PRK 
najlepiej 
odpowiadający 
zestawom 
efektów uczenia 
się*

Zestaw 1. Zarządzenie gotowością operacyjną do lotów floty BSP (6 PRK)
Zestaw 2. Utrzymywanie składników floty BSP w gotowości do użycia (4 PRK)
Zestaw 3. Sprawdzanie poprawności działania bezzałogowych statków 
powietrznych w locie (4 PRK)

Zestaw 1

Zarządzenie gotowością operacyjną do lotów floty BSP

Lp Poszczególne efekty uczenia się w
zestawach*

Kryteria weryfikacji

1. Monitoruje zgodności floty BSP z Weryfikuje procedury operacyjne i zawartość instrukcji
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wymogami technicznymi 
i prawnymi

operacyjnej z aktualnymi przepisami
Wprowadza zalecenia techniczne i eksploatacyjne dla 
użytkowników sprzętu (elementów floty BSP) 
i uwzględnia je w instrukcji operacyjnej
Omawia procedurę rejestracji BSP w ULC
Sprawdza oznaczenia (np.: numery rejestracyjne, 
tabliczki znamionowe) wymagane w przepisach 
lotniczych

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P6Z_UI(1); P5Z_UN , P5Z_KO (3), P6Z_UO (5)

2. Nadzoruje stan techniczny floty 
BSP w oparciu o dokumentację 
techniczną i instrukcję operacyjną
oraz wywiad z pilotami BSP

Prowadzi ewidencję sprzętu

Prowadzi rejestr przeglądów okresowych i napraw
Analizuje zgłoszone przez pilota BSP uwagi, co do 
zauważonych nieprawidłowości w działaniu sprzętu
Kwalifikuje usterki do wymiany lub naprawy 
w specjalizowanym podmiocie
Kieruje sprzęt do przeglądów okresowych 
w specjalistycznym podmiocie
Sprawdza dodatkowe wyposażenie wymagane 
w przepisach lotniczych dla konkretnego sprzętu 
latającego
Nadzoruje stan magazynu części 
eksploatacyjnych/zamiennych

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P5Z_UI(1); P5Z_UO (4), P5Z_KP

3. Nadzoruje personel upoważniony 
do używania poszczególnych 
elementów floty BSP

Sprawdza ważność uprawnień w świadectwach 
kwalifikacji operatorów (pilotów BSP)
Sprawdza ważność badań lotniczo-lekarskich 
operatorów (pilotów BSP)
Sprawdza ważność polis ubezpieczeniowych OC dla 
operatorów (pilotów BSP) oraz dla sprzętu (AC)
Sprawdza znajomość instrukcji operacyjnej przez 
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operatorów (pilotów BSP)
Przeprowadza szkolenia dla operatorów 
uwzględniające zmiany techniczne, organizacyjne 
i prawne

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P6Z_UU (2), P7Z_KP

4. Określa zasady przechowywania 
BSP i jego elementów 
eksploatacyjnych

Omawia sposób przechowywania platformy latającej, 
aparatury sterującej i urządzeń wykonawczych

Omawia sposób przechowywania akumulatorów 
(miejsce i przepisy ppoż oraz zasady ich prawidłowej 
eksploatacji)

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P5Z_UN, P5Z_KP

Zestaw 2

Utrzymywanie składników floty BSP w gotowości do użycia

Lp Poszczególne efekty uczenia się w
zestawach*

Kryteria weryfikacji

1. Kontroluje elementy BSP Sprawdza stan techniczny i oczyszcza śmigła
Ocenia kondycję mechaniczną elementów BSP (w tym 
aparatury sterującej i urządzeń wykonawczych) oraz 
sprawdza stan mocowań i połączeń gwintowanych
Sprawdza stan techniczny platformy latającej (w tym: 
śmigła, akumulatory, silniki, ramę, podwozie, czujniki, 
światła nawigacyjne)
Sprawdza aparaturę sterującą, podgląd/tablet i ich 
współdziałanie z platformą latającą
Sprawdza urządzenia wykonawcze i ich współdziałanie 
z platformą latającą
Sprawdza aktualność oprogramowania oraz aktualizuje
je w razie potrzeby

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P4Z_UO (2)
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2. Kontroluje akumulatory zasilające
elementy BSP

Sprawdza zasilacze i ładowarki do akumulatorów
Sprawdza parametry i stan akumulatorów platform 
latających, aparatur sterujących, monitorów/tabletów 
i innych elementów wyposażenia floty BSP
Ocenia stan akumulatorów i sprzętu elektronicznego 
pod kątem przekazania zużytych elementów do 
utylizacji
Ładuje akumulatory do kolejnego lotu
Ustawia napięcie właściwe do przechowywania 
akumulatora w magazynie (tryb storage)

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P4Z_UO (2)

Zestaw 3
Sprawdzanie poprawności działania bezzałogowych statków powietrznych w locie

Lp Poszczególne efekty uczenia się w
zestawach*

Kryteria weryfikacji

1. Przygotowuje BSP do misji Konfiguruje BSP do misji
Wykonuje próbny rozruch zestawów (bez 
zamontowanych śmigieł) i sprawdza wymaganą 
funkcjonalność

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P4Z_UO (2)

2. Wykonuje misję testową, 
sprawdzającą zestaw BSP w locie

Sprawdza zachowanie BSP z uwzględnieniem 
kluczowych elementów potrzebnych do realizacji misji
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Sprawdza prawidłowość działania funkcji Fail Safe, 
które mogą być ustawione przez operatora BSP
Przeprowadza próby funkcjonalne urządzeń 
wykonawczych
Przygotowuje dokumentację misji testowej

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P4Z_UO (2), P5Z_UI (1)

*W tabeli zgodności należy zaznaczyć zestaw/y efektów uczenia się / efekty uczenia się o kluczowym znaczeniu dla kwalifikacji.

7.1.5.1d. CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO POZIOMU PRK DLA 
WZORCOWEJ KWALIFIKACJI RYNKOWEJ „EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE FLOTY 
WIELOWIRNIKOWCÓW BEZZAŁOGOWYCH W GOTOWOŚCI DO WYKONYWANIA 
LOTÓW”

Rekomendowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla wzorcowej kwalifikacji rynkowej 
„Eksploatacja i utrzymanie floty wielowirnikowców bezzałogowych w gotowości do wykonywania 
lotów”, zaproponowany w powyższej tabeli zgodności to poziom 6 (czyli na poziomie kwalifikacji 
pełnych przykładowo wynikających z uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, 
np.: tytuł inżyniera).

Charakterystyki 6 poziomu PRK odzwierciedlają przygotowanie osoby posiadającej 
kwalifikację tego poziomu do wykorzystania posiadanej wiedzy do formułowania i rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów oraz wykonywania zadań w nie w pełni przewidywalnych 
warunkach oraz do planowania i organizowania pracy zespołu lub małej organizacji realizujących 
takie zadania. Wskazują, że osoba ta:

 potrafi właściwie dobierać źródła wiedzy oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy 
i syntezy pozyskanych informacji,

 potrafi dobrać oraz zastosować dostępne metody, narzędzia i technologie służące realizacji 
podejmowanych zadań, a także dokonać ich prostej adaptacji,

 potrafi uwzględnić w prowadzonej działalności różnorodne złożone uwarunkowania 
(ekonomiczne, prawne, społeczne i inne) oraz dokonać analizy i oceny prowadzonej 
działalności w kontekście tych uwarunkowań,
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 potrafi wykorzystać umiejętność komunikowania się z użyciem specjalistycznej 
terminologii, przedstawiania, oceniania oraz dyskutowania różnych opinii i stanowisk do 
utrzymywania właściwych relacji w związku z prowadzoną działalnością,

 potrafi samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie,

 jest gotowa odpowiedzialnie pełnić role zawodowe, kultywować i upowszechniać 
w prowadzonej działalności wzory właściwego postępowania, uczestniczyć w promowaniu 
kultury projakościowej, kultury współpracy i zasad etyki zawodowej,

 jest gotowa inicjować działania na rzecz interesu publicznego.

7.1.5.1e. PRZYKŁADOWA TABELA ZGODNOŚCI DLA WZORCOWEJ KWALIFIKACJI 
RYNKOWEJ „ADMINISTROWANIE SYSTEMEM OCHRONY WYDZIELONEJ 
PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PRZED NIEUPRAWNIONYM WLOTEM 
BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH”

Tabela 18 - przykładowa tabela zgodności dla wzorcowej kwalifikacji rynkowej „Administrowanie 
systemem ochrony wydzielonej przestrzeni powietrznej przed nieuprawnionym wlotem 
bezzałogowych statków powietrznych”

Nazwa 
kwalifikacji

Administrowanie systemem ochrony wydzielonej przestrzeni powietrznej 
przed nieuprawnionym wlotem bezzałogowych statków powietrznych

Członkowie 
Zespołu
(imię i nazwisko)

 ...3

 ...
 ...
 ...

3 Proponowane wpisy w niniejszej tabeli zgodności zostały opracowane przez zespół ekspertów 
współpracujących z Instytutem Badań Edukacyjnych w ramach projektu systemowego „Wspieranie realizacji II 
etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji 
nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, 
Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.13 Przejrzysty 
i spójny Krajowy System Kwalifikacji.
Zadanie 2: Wspieranie podmiotów zainteresowanych włączeniem do ZSK kwalifikacji nadawanych poza 
systemami oświaty i szkolnictwa wyższego, w tym kwalifikacji rynkowych.
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Rekomendowany
poziom PRK dla 
kwalifikacji

6 Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

Syntetyczna 
charakterystyka 
efektów uczenia 
się

Osoba z kwalifikacją potrafi realizować zadania stojące przed podmiotem 
z branży lotniczej, ochrony lub służb specjalnych w zakresie realizacji celów 
bezpieczeństwa oraz wymagań odpowiednich norm prawnych, w tym 
ustawy prawo lotnicze. Jest przygotowana do ochrony wydzielonego 
obszaru przestrzeni powietrznej przed wlotem nieuprawnionych 
bezzałogowych statków powietrznych. Pozyskuje informacje o zagrożeniach 
pod kątem naruszenia bezpieczeństwa lotniczego. Do wykonywania zadań 
wykorzystuje znajomość systemów wymiany danych lotniczych, również 
w skali międzynarodowej. Posługuje się wiedzą na temat regulacji prawnych,
standardów, procedur i dobrych praktyk związanych z zarządzaniem 
przestrzenią powietrzną. Posługuje się wiedzą techniczną w zakresie 
bezzałogowych statków powietrznych oraz architektury i funkcjonalności 
systemów antydronowych. Przygotowuje plan ciągłości działania i procedury
ochrony dedykowanego obszaru przestrzeni powietrznej. Samodzielnie 
wdraża, testuje, nadzoruje i obsługuje system antydronowy i w razie 
możliwości prawnych neutralizuje nieuprawniony bezzałogowy statek 
powietrzny (przez np.: przechwycenie, zestrzelenie, unieszkodliwienie). 
Raportuje do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych incydent 
lub wypadek lotniczy z udziałem bezzałogowych statków powietrznych.

Poziom PRK 
najlepiej 
odpowiadający 
zestawom 
efektów uczenia 
się*

Zestaw 1. Przygotowanie założeń dla systemu chroniącego wydzielony 
obszar przestrzeni powietrznej przed nieuprawnionymi bezzałogowymi 
statkami powietrznymi (6 PRK)
Zestaw 2. Weryfikowanie skuteczności działania systemu antydronowego 
oraz procedur z nim związanych (7 PRK)
Zestaw 3. Bieżąca ochrona wydzielonego obszaru przestrzeni powietrznej 
przed nieuprawnionymi bezzałogowymi statkami powietrznymi (6 PRK)
Zestaw 4. Przygotowanie raportu opisującego testowany system 
antydronowy (6 PRK)

Zestaw 1

Przygotowanie założeń dla systemu chroniącego wydzielony obszar przestrzeni powietrznej 
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przed nieuprawnionymi bezzałogowymi statkami powietrznymi

Lp Poszczególne efekty uczenia się w 
zestawach*

Kryteria weryfikacji

1. Wybiera odpowiedni system 
antydronowy biorąc pod uwagę 
aktualny stan techniki 
bezzałogowej i sytuację prawną

Wykonuje przegląd dostępnych technologii 
bezzałogowych
Określa przepisy, które mogą mieć zastosowanie 
podczas ochrony wydzielonego obszaru (wybranej 
przestrzeni powietrznej)
Przygotowuje zasady monitorowania wybranej 
przestrzeni powietrznej, procedury awaryjne oraz 
procedury klasyfikowania bezzałogowych statków 
powietrznych na uprawniony lub nieuprawniony
Określa architekturę systemu antydronowego oraz 
niezbędne komponenty dodatkowe

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P6Z_UO (1,2), P6Z_KP

2. Przygotowuje procedury aktywacji 
systemu antydronowego

Opracowuje scenariusze testujące system w celu jego
weryfikacji
Decyduje jakie bezzałogowe statki powietrzne 
i w jakiej liczbie muszą być użyte podczas testowania 
systemu
Określa zasady współdziałania floty bezzałogowych 
statków powietrznych
Przygotowuje kryteria wyboru operatorów (pilotów), 
którzy będą brali udział w testach

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P7Z_UN, P6Z_UI (2)

Zestaw 2

Weryfikowanie skuteczności działania systemu antydronowego oraz procedur z nim związanych

Lp Poszczególne efekty uczenia się w 
zestawach*

Kryteria weryfikacji

1. Przygotowuje zespół pilotów Omawia organizację lotów testowych z zespołem 
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obsługujący flotę bezzałogowych 
statków powietrznych testujących 
system antydronowy

pilotów
Przeprowadza odprawę przed lotem 
z uwzględnieniem zasad BHP
Przydziela zadania poszczególnym pilotom 
bezzałogowych statków powietrznych
Omawia procedury awaryjne związane z ingerencją 
nieuprawnionego bezzałogowego statku 
powietrznego w chroniony obszar przestrzeni 
powietrznej

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P7Z_KW, P7Z_KP, P6Z_UU (2)

2. Testuje system antydronowy Przeprowadza próby systemu antydronowego 
zgodnie z przygotowanymi scenariuszami
Sprawdza procedury monitorowania i aktywacji 
systemu antydronowego pod kątem zgodności 
z przepisami
Weryfikuje czy system antydronowy w należytym 
stopniu chroni przestrzeń powietrzną biorąc pod 
uwagę ciągły i bardzo dynamiczny rozwój technologii 
bezzałogowej

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P6Z_UO (4), P7Z_UO (2)

Zestaw 3
Bieżąca ochrona wydzielonego obszaru przestrzeni powietrznej przed nieuprawnionymi 
bezzałogowymi statkami powietrznymi

Lp Poszczególne efekty uczenia się w 
zestawach*

Kryteria weryfikacji

1. Sprawdza proces aktualizacji mapy 
chronionego obszaru w systemie 
antydronowym

Weryfikuje proces analizy dostępnych źródeł 
informacji aeronautycznych (AIP, AUP/UUP, NOTAM) 
i uwzględnienia pozyskane dane w chronionym 
obszarze przestrzeni powietrznej
Weryfikuje proces aktualizacji mapy obszaru 
monitorowania i aktywacji systemu antydronowego
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Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P6Z_UI (2), P5Z_KP

2. Sprawdza proces monitorowania 
wydzielonego obszaru w 
poszukiwaniu nieuprawnionych 
bezzałogowych statków 
powietrznych

Sprawdza proces utrzymywania gotowości systemu 
antydronowego
Sprawdza proces prowadzenia bieżącej obserwacji 
chronionego obszaru przestrzeni powietrznej
W przypadku stwierdzenia obecności 
nieuprawnionego bezzałogowego statku 
powietrznego sprawdza proces aktywacji systemu 
neutralizacji
Sprawdza procedury dokumentacji incydentu lub 
wypadku lotniczego w przypadku neutralizacji 
bezzałogowego statku powietrznego
Sprawdza proces powiadomienia odpowiednich służb
państwowych

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P6Z_UI (2), P6Z_KP

Zestaw 4
Przygotowanie raportu opisującego testowany system antydronowy

Lp Poszczególne efekty uczenia się w 
zestawach*

Kryteria weryfikacji

1.
Analizuje działanie systemu 
antydronowego

Wskazuje słabe i mocne strony testowanego systemu
antydronowego
Przygotowuje rekomendacje do wdrożenia, 
odrzucenia lub poprawienia systemu antydronowego

Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P7Z_UO (4), P6Z_UI(2)

2. Opracowuje raport końcowy Przygotowuje pisemny raport końcowy z oceną 
działania przetestowanego systemu antydronowego
Omawia kroki, które operator chronionej 
infrastruktury powinien wykonać, aby zapewnić 
odpowiednią ochronę przestrzeni powietrznej przez 
system antydronowy
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Najlepiej dopasowany(e) składnik(i) opisu poziomów PRK:
P5Z_UI(1), P6Z_UO(4)

*W tabeli zgodności należy zaznaczyć zestaw/y efektów uczenia się / efekty uczenia się o kluczowym znaczeniu dla kwalifikacji.

7.1.5.1f. CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO POZIOMU PRK DLA WZORCOWEJ
KWALIFIKACJI RYNKOWEJ „ADMINISTROWANIE SYSTEMEM OCHRONY 
WYDZIELONEJ PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PRZED NIEUPRAWNIONYM WLOTEM 
BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH”

Rekomendowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla wzorcowej kwalifikacji rynkowej 
Administrowanie systemem ochrony wydzielonej przestrzeni powietrznej przed nieuprawnionym 
wlotem bezzałogowych statków powietrznych”, zaproponowany w powyższej tabeli zgodności to 
poziom 6 - podobnie jak w przypadku omówionym w rozdziale: 7.1.5.1d. CHARAKTERYSTYKA 
PROPONOWANEGO POZIOMU PRK DLA WZORCOWEJ KWALIFIKACJI RYNKOWEJ „EKSPLOATACJA 
I UTRZYMANIE FLOTY WIELOWIRNIKOWCÓW BEZZAŁOGOWYCH W GOTOWOŚCI DO 
WYKONYWANIA LOTÓW.

Warto jednak zauważyć, że w przypadku Zestawu efektów uczenia się nr 2 - 
“Weryfikowanie skuteczności działania systemu antydronowego oraz procedur z nim związanych” 
w tabeli zgodności zaproponowano nawet poziom 7 PRK. W tym zakresie oznacza to, że poziom 
taki odpowiada np. Dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia (magister).

Charakterystyki 7 poziomu PRK odzwierciedlają przygotowanie osoby posiadającej 
kwalifikację tego poziomu do wykorzystania posiadanej wiedzy do formułowania i rozwiązywania 
złożonych i nietypowych problemów, wykonywania zadań w nieprzewidywalnych warunkach oraz 
do planowania i organizowania pracy zespołu lub organizacji realizujących takie zadania. Wskazują,
że osoba ta:

 potrafi dokonać oceny, krytycznej analizy i syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji 
informacji pochodzących z właściwie dobranych źródeł,

 potrafi właściwie dobrać oraz zastosować dostępne metody, narzędzia i technologie 
służące realizacji podejmowanych zadań, a także dokonać ich odpowiedniej modyfikacji,

 potrafi uwzględnić w prowadzonej działalności różnorodne, złożone uwarunkowania 
(ekonomiczne, prawne, społeczne i inne) oraz kontekst aksjologiczny, potrafi dokonać 
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analizy i oceny prowadzonej działalności w kontekście tych uwarunkowań oraz 
obserwowanych trendów rozwojowych i dokonywanych prognoz,
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 potrafi wykorzystać umiejętność komunikowania się z różnymi kręgami odbiorców 
z użyciem specjalistycznej terminologii i prowadzenia dyskusji do tworzenia i utrzymywania
właściwych relacji w związku z prowadzoną działalnością, także w środowisku 
międzynarodowym,

 potrafi samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać 
rozwój kompetencji podległych pracowników,

 jest gotowa odpowiedzialnie pełnić role zawodowe, z uwzględnieniem zmieniających się 
potrzeb społecznych, promując i rozwijając w prowadzonej działalności zasady etyki 
zawodowej, kulturę projakościową oraz kulturę współpracy,

 jest gotowa inspirować i organizować działalność.
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7.2. PRZEWIDYWANE POZIOMY PRK PRZYSZŁYCH KWALIFIKACJI ZWIĄZANYCH 
Z BRANŻĄ BSP – PODSUMOWANIE

Biorąc pod uwagę kwestie postępu technologii dronowych oraz zapotrzebowanie 
rozwijającej się branży BSP, uwzględniające zakresy i stopnie skomplikowania wiedzy, umiejętności
i kompetencje społeczne u osób kończących specjalistyczne szkolenia lotnicze w zakresie 
systemów bezzałogowych statków powietrznych należy spodziewać się przede wszystkim średnich 
i wyższych poziomów PRK kwalifikacji, tj. od 4 do 7. Szczegółowe opisy i charakterystyki tych 
poziomów znajdują się w załącznikach 4-7 do niniejszego opracowania.

Należy spodziewać się zarówno rozwoju dronowych kwalifikacji pełnych, nabywanych 
w ramach systemów oświaty i szkolnictwa wyższego po ukończeniu określonych etapów 
kształcenia (szkoły albo studiów) – np. nowe kierunki studiów, jak i rozwoju kwalifikacji 
cząstkowych. 

W przypadku kwalifikacji pełnych nie należy wykluczać poziomu PRK 8, uzyskanych na 
podstawie dyplomu doktora w przyszłych potencjalnych specjalnościach drononych.

W zakresie kwalifikacji cząstkowych można przede wszystkim przewidywać wprowadzenie 
nowych kwalifikacji uregulowanych uprawniających do wykonywania kolejnych uprawnień do 
wykonywania lotów BSP (np. nowe NSTS lub STS, wynikające z przepisów krajowych lub 
europejskich, uwzględniające nowe potrzeby rynku lub rozwój technologii dronowych, lub 
wdrożenie koncepcji U-space). Kolejną kategorią kwalifikacji cząstkowych, gdzie należy spodziewać
się znacznego zapotrzebowania na nowe kompetencje, są oczywiście kwalifikacje rynkowe. 
Przykłady zgłoszonych obecnie kwalifikacji rynkowych, do których już zostały złożone wnioski (do 
Ministra Infrastruktury) o włączenie kwalifikacji do ZSK, zostały wymienione w rozdziale „Przegląd 
istniejących i projektowanych kwalifikacji rynkowych związanych z BSP, wynikających z ustawy 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zintegrowanym systemie kwalifikacji”. Z pewnością nie wyczerpują one 
potencjalnego zapotrzebowania na nowe kwalifikacje rynkowe, w szczególności w kontekście 
zbliżającej się daty wdrożenia koncepcji U-space, zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA 
WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2021/664 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ram regulacyjnych 
dotyczących U-space, datą wejścia w życie tych regulacji jest 26.01.2023.
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8. OKREŚLENIE OCZEKIWANYCH KOMPETENCJI, KTÓRYCH NIE OFERUJĄ OBECNIE 
FIRMY SZKOLENIOWE LUB JAKOŚĆ SZKOLENIA W TYM ZAKRESIE JEST 
NIEWYSTARCZAJĄCA

Od 1 stycznia 2022 r. formalnie nie ma obowiązku weryfikacji kadry prowadzącej szkolenia 
praktyczne w zakresie BSP, wraz z zakończeniem okresu przejściowego i zamknięciem konwersji 
uprawnień wpisywanych do Świadectwa Kwalifikacji UAVO, znika uprawnienie instruktora (INS). 
Zastępuje je personel operatora, którym może być każda osoba, zweryfikowana przez operatora 
świadczącego usługi szkoleniowe. Weryfikacja następuje wewnątrz organizacji operatora – nie ma 
zewnętrznego egzaminu, jak miało to miejsce w poprzednim systemie szkolenia i egzaminowania. 
Brak wymaganych szkoleń dla instruktorów w połączeniu z brakiem egzaminów potwierdzających 
kompetencje kandydata na instruktora powoduje, że jakość szkoleń do uzyskania uprawnień 
lotniczych (NSTS) jest różna, a co za tym idzie poziom kompetencji osób przechodzących te 
szkolenia u różnych operatorów również jest różna. Dlatego ważne jest, aby wprowadzić szkolenia 
o ustalonym, zweryfikowanym i zatwierdzonym programie dla osób, które zamierzają uczyć 
kandydatów na pilotów BSP.

8.1. KOMPETENCJE KANDYDATÓW NA PILOTÓW BSP W ZAKRESIE WYKONYWANIA
LOTÓW W OPERACJACH VLOS

Niezbędne umiejętności praktyczne, które musi nabyć kandydat na pilota w procesie 
szkolenia VLOS do uzyskania uprawnienia NSTS-01/02/03/04 to:

1. Rozumienie podstaw sterowania i fizyki lotu.

2. Kontrolowanie BSP przy jego różnych orientacjach względem pilota.

3. Wyrobienie pamięci mięśniowej i czucia głębokiego dla automatyzacji podstawowych 
procesów lotu.

4. Wyrobienie nawyków zautomatyzowanej reakcji na sytuacje niebezpieczne lub awaryjne.

5. Analiza podstawowych parametrów pracy BSP i jego możliwości i osiągów.

6. Cykliczna obserwacja i analiza parametrów w trakcie lotu takich jak: pozycja, kurs, 
wysokość, prędkość pozioma i pionowa, ilość energii.

Thales Polska sp. z o. o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
tel.: +48 22 63 95 203
e: recepcja@thalesgroup.com , www.thalesgroup.com

POK 

http://www.thalesgroup.com/
mailto:recepcja@thalesgroup.com


149

W procesie oceny umiejętności kandydata po lotniczym szkoleniu praktycznym w zakresie 
narodowych scenariuszy standardowych: NSTS-01/02/03/04, trener powinien zwrócić szczególną 
uwagę na:

1. Zdolność rozumienia podstaw sterowania i fizyki lotu.

2. Zdolność kontrolowania BSP przy jego różnych orientacjach względem pilota.

3. Zdolność do uruchamiania przez pilota zautomatyzowanych reakcji odruchowych w trakcie 
normalnego lotu, w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.

4. Zdolność do utrzymywania ciągłości sterowania BSP wykonującego zadane elementy lotu, 
np.: lot po prostej na stałej wysokości z korektą dryfu od wiejącego wiatru, lot po prostej 
z ciągłą zmianą wysokości BSP, korekta siły odśrodkowej w zakręcie skoordynowanym 
uwzględniająca wpływ wiatru, aktualną prędkość postępową i prędkość rotacji. 
Podzielności uwagi i jej rozpraszania podczas wykonywania zadanych elementów lotu, tak 
aby pilot BSP nie skupiał się jedynie na torze lotu, ale potrafił również obserwować 
przestrzeń powietrzną, nasłuchiwać przestrzeń powietrzną, aby w porę wykryć inne statki 
powietrzne w szczególności załogowe.

5. Zdolność do realizacji zadaniowego lotu o zdefiniowanych parametrach.

6. Zdolność do zarządzania odchyleniem rzeczywistego toru lotu BSP od założonego 
i oczekiwanego przez pilota.

7. Zdolność do zarządzania lotem w sytuacji awaryjnej lub niebezpiecznej.

8.2. KOMPETENCJE KANDYDATÓW NA PILOTÓW BSP W ZAKRESIE WYKONYWANIA
LOTÓW W OPERACJACH BVLOS

Niezbędne umiejętności praktyczne, które musi nabyć kandydat na pilota BSP w procesie 
szkolenia BVLOS do uzyskania uprawnienia NSTS-05/06/07/08 składają się ze wszystkich 
umiejętności dla operacji VLOS oraz:

1. Sterowania umożliwiającego stałe utrzymywanie parametrów lotu takich: prędkość, 
wysokość, kurs, na podstawie analizy danych telemetrycznych.

2. Obserwacji i oceny parametrów określających aktualne osiągi i możliwy zasięg lotu.
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3. Lotów w zakręcie skoordynowanym z uwzględnieniem siły i kierunku wiatru w różnych 
orientacjach BSP względem punktu nawigacyjnego.

4. Manualnego lądowania w wyznaczonych punktach terenowych lub w terenie przygodnym.

5. Lotów z nawigacją wg. charakterystycznych punktów terenowych na podstawie obrazu 
z kamery (analogicznie do lotów VFR w lotnictwie załogowym).

6. Lotów z nawigacją wg. danych telemetrycznych prezentowanych na wyświetlaczu 
(analogicznie do lotów IFR w lotnictwie załogowym).

W procesie oceny umiejętności kandydata na pilota BSP po lotniczym szkoleniu praktycznym 
w zakresie narodowych scenariuszy standardowych: 05/06/07/08, trener powinien zwrócić 
szczególną uwagę na wszystkie umiejętności dla operacji VLOS oraz:

1. Zdolność do utrzymywania podstawowych parametrów lotu jak: prędkość, wysokość, kurs.

2. Zdolność do wykonania zakrętów skoordynowanych w operacjach VLOS i BVLOS.

3. Zdolność do samodzielnej oceny parametrów i aktualnych osiągów lotu.

4. Zdolność do manualnego lądowania w przygodnym terenie.

5. Zdolność do rozpoznania odchylenia kursu w zadanej fazie lotu .

6. Zdolność do kontynuowania lub przerwania zadanej fazy lotu wykonywanego według 
charakterystycznych punktów terenowych analizowanych na podstawie obrazu z kamery.

7. Zdolność do kontynuowania lub przerwania lotu zadaniowego wykonywanego według 
danych telemetrycznych prezentowanych na wyświetlaczu.

8.3. ASPEKTY NA KTÓRE TRENERZY POWINNI KŁAŚĆ NACISK W PROCESIE 
SZKOLENIA

Proces szkolenia lotniczego w zakresie BSP można podzielić na dwie zasadnicze części: 
praktykę i teorię. Jednak metodyka stosowana w zawodowych szkoleniach lotniczy BSP powinna 
zakładać rozszerzenie części zasadniczych w następujący sposób:

1. Teoria 
2. Teoria w praktyce
3. Praktyka w teorii
4. Praktyka
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Ad. 1. Jest to zasób materiału, który kandydat na pilota BSP musi przyswoić, choćby po to, 
żeby porozumiewać się z trenerem korzystając z tej samej nomenklatury. Jest to fragment 
szkolenia, do którego trener nie jest konieczny, przed rozpoczęciem szkolenia, także w procesie 
samokształcenia lub z wykorzystaniem sprofilowanego szkolenia online.

Ad. 2) Posiadając pewien zasób wiedzy dobrze jest ją zweryfikować w praktyce, np.: przez 
analizowanie źródeł informacji lotniczych zawartych w publikacjach AIP Polska, planie użycia 
przestrzeni powietrznej AUP/UUP, oraz depeszach NOTAM. Wymienione źródła informacji 
lotniczej są przetwarzane na strefy geograficzne: DRA-P, DRA-R (DRA-RH, DRA-RM, DRA-RL), DRA-I,
DRA-U, DRA-T i wyświetlane w aplikacji DroneRadar wspomagającej pilota BSP podczas 
planowania lotu. Aplikacja nie jest jednak narzędziem operacyjnym, więc konieczna jest 
umiejętność weryfikacji stref geograficznych przez nią wyświetlanych. Na stronie producenta 
aplikacji DroneRadar (droneradar.eu) można znaleźć następującą informację:

„Wszystkie dane w Droneradar mają charakter informacyjny 
i mogą służyć jedynie jako materiał dodatkowy do planowania lotów”.

Ad. 3) Umiejętności praktyczne trudno jest nabyć bez wiedzy o zjawiskach fizycznych, którym 
podlega BSP na ziemi lub w powietrzu. Dlatego też praktyczna nauka pilotażu powinna być 
poprzedzona sesją teoretyczną w zakresie praktyki, tłumaczącą kandydatowi na pilota jak 
zachowuje się BSP w zakręcie skoordynowanym, jak może wpływać na bezpieczeństwo lotu 
niewłaściwie zaprogramowana funkcja FailSafe, czy w jakich praktycznych sytuacjach może dojść 
do zakłócenia magnetometru.

Ad. 4) Sztuka pilotażu BSP to umiejętność kierowania nim w przestrzeni powietrznej w zależności 
od aktualnej sytuacji (np.: porywów wiatru) tak, aby realizować cel lotu wprowadzając wymagane 
korekty w zachowaniu BSP. Proces nauki pilotażu wymaga czasu, aby wytworzyć u pilota BSP 
nawyki i wynikające z nich prawidłowe automatyczne reakcje. Dlatego też zalecane jest 
wspomaganie procesu nauki pilotażu stosowaniem dedykowanych symulatorów dla BSP, np.: 
AeroSIM RC. Należy pamiętać, że tylko fragment szkolenia praktycznego można zrealizować 
z użyciem symulatora, co wynika z treści narodowych scenariuszy standardowych: „czas lotu na 
urządzeniu symulującym nie wlicza się do czasu lotu”. Oznacza to, że podany w scenariuszu czas 
szkolenia praktycznego musi być zrealizowany w warunkach rzeczywistych.

Proces szkolenia lotniczego w zakresie BSP wykorzystującego taki schemat metodyczny daje 
największą skuteczność.

Thales Polska sp. z o. o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
tel.: +48 22 63 95 203
e: recepcja@thalesgroup.com , www.thalesgroup.com

POK 

http://www.thalesgroup.com/
mailto:recepcja@thalesgroup.com


152

Aspekty techniczne, na które trener powinien kłaść nacisk w procesie szkolenia kandydata 
na pilota BSP, powinny być uzależnione od masy startowej (TOM) i rodzaju BSP. Masa 
stosowanego BSP ma znaczenie w zakresie ewentualnych skutków zaniedbań technicznych, 
mogących mieć wpływ na wyrządzenie szkód na zdrowiu i mieniu osób trzecich.

Większy i cięższy BSP to większa bezwładność, a zatem i droga hamowania, którą Pilot BSP 
musi wziąć pod uwagę. Większa masa startowa niż nominalna to BSP bardziej wrażliwy na 
sterowanie, a zatem wymagający od pilota większej płynności i precyzji sterowania. Zazwyczaj 
większy BSP jest związany również z wyższą ceną sprzętu i wyposażenia funkcjonalnego 
stanowiącego ładunek użytkownika, a zatem konieczna jest większa dbałość o stan techniczny 
i okresowe wymiany komponentów.

W części technicznej związanej z eksploatacją wielowirnikowców, a tych jest obecnie 
używanych najwięcej, kluczowymi aspektami jest skupienie się na komponentach zespołu 
napędowego BSP w zakresie:

 Akumulatorów i zasad ich eksploatacji, oceny parametrów, czynników wpływających na 
przyspieszone zużycie, rozpoznanie uszkodzeń, rozpoznanie zużycia.

 Silników i zasady ich eksploatacji, czynników wpływających na przyspieszone zużycie, 
rozpoznanie uszkodzeń, opcji serwisu.

 Regulatorów obrotów (sterowników silników) i czynników wpływających na ich 
przyspieszone zużycie, rozpoznania uszkodzeń, opcji serwisu.

 Śmigieł i zasady ich prawidłowej eksploatacji, czynników wpływających na przyspieszone 
zużycie, rozpoznania uszkodzeń, rozpoznania zużycia.
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8.4. CECHY KTÓRE POWINIEN POSIADAĆ TRENER BSP

Na początku warto zdać sobie sprawę z roli, jaką spełnia trener BSP wobec kandydatów na 
pilotów BSP. Trener BSP zajmuje się wykształceniem podstawowych umiejętności praktycznych, 
które w trakcie szkolenia powinny przejść w nawyki stosowane podświadomie podczas 
naziemnego przygotowania operacyjnego i w każdej fazie pilotażu BSP. Zadaniem trenera BSP jest 
dobór odpowiedniej metodyki, dopasowanej do rodzaju i etapu szkolenia, oraz osoby, która w nim
uczestniczy. W związku z tym trener BSP musi posiadać wysoki poziom:

 wiedzy z zakresu wymaganych dziedzin

 własnego warsztatu w sztuce pilotażu

 umiejętności trenerskich i mentorskich

 metodyki psychologicznej i pedagogicznej

Dodatkowo ważna jest bezstronność trenera BSP, łączącego obecnie funkcję instruktora 
i egzaminatora, ponosząc odpowiedzialność jednocześnie za efekty szkolenia i ich rzetelną ocenę. 
Częstym niepożądanym zjawiskiem jest uzależnienia zarobków trenera BSP od uzyskania 
pozytywnej oceny umiejętności praktycznych kandydata na pilota BSP.

Ze względu na trudność w łączeniu funkcji instruktora i egzaminatora, zasadnym wydaje się
powrót do funkcji niezależnego egzaminatora, który w obecnych realiach nie musiałby być 
członkiem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej, wystarczyłoby, żeby jego kompetencje zostały 
zwalidowane w procesie uzyskiwania kwalifikacji rynkowych. Zgodnie z wnioskami uzyskanymi 
w opracowaniu: „Identyfikacja potencjalnego zapotrzebowania na nowe specjalistyczne 
kwalifikacje rynkowe w przedsiębiorstwach i instytucjach zatrudniających zespoły osób 
zaangażowanych w proces użytkowania bezzałogowych statków powietrznych (w tym wielu BSP 
jednocześnie), a także przedstawienie procesu szkolenia oraz walidacji prowadzącej do uzyskania 
przykładowej zawodowej kwalifikacji specjalistycznej w wyżej wymienionym obszarze”, zasadne 
wydaję się procedowania nad kwalifikacją rynkową „Egzaminator BSP”.
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8.5. KOMPETENCJE W ZAKRESIE U-SPACE – NOWA INICJATYWA „DRONOWA 
SZKOŁA PROTOTYPOWANIA” 

Na świecie trwają przygotowania do wdrożenia koncepcji U-Space, czyli zagospodarowania 
przestrzeni do wysokości 120 metrów nad ziemią. Ma ona być miejscem dla nowych usług 
dronowych, które będą świadczone w sposób zorganizowany i bezpieczny. Rośnie świadomość 
możliwości wykorzystania SBSP do realizacji usług nad miastami. Coraz większa rola nowej 
technologii wymaga także wiedzy o niej.

Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest na przykład „Dronowa Szkoła Prototypowania”,
która powstała w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pierwsze spotkanie szkoły odbyło się 28 
kwietnia 2022 r. i wzięło w nim udział ponad 40 urzędników z miast i gmin GZM.

Podczas inaugurującego spotkania Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący zarządu GZM 
powiedział:

– „Samorządy borykają się dzisiaj z wieloma problemami, ale to nie znaczy, że muszą stać 
w miejscu i patrzeć, jak świat im ucieka”.

– „Widząc co się dzieje w świecie nowych technologii, projektowania miast, a w tym także 
technologii dronowych, nie możemy stać z boku i jedynie się przyglądać. Nowe usługi dronowe 
będą wymagały przyjaznego miasta oraz świadomych urzędników, którzy będą wiedzieli jak te 
usługi wprowadzać i koordynować u siebie. Obecność tak szerokiego grona uczestników na 
dzisiejszym spotkaniu to dowód na otwartość umysłów i chęć wprowadzania pozytywnych zmian”.

Budowa „trzeciego wymiaru miasta” wpisuje się w europejską koncepcję U-Space. 
Przestrzeń, w której poruszać się będą drony na szerszą skalę, dotychczas była mało 
zagospodarowana, ale wkrótce może się to zmienić. Aktualnie trwają prace w grupach roboczych 
Komisji Europejskiej nad określeniem roli miast w zakresie organizowania i zarządzania swoją 
przestrzenią powietrzną. W związku z tym Metropolia prowadzi działania mające przygotować 
urzędy na nadchodzące zmiany.

 Marcin Dziekański, kierownik projektu „Drony nad Metropolią”, powiedział:

–  „Dronowa Szkoła Prototypowania to pakiet najważniejszych informacji o obszarze BSP, 
z głównym naciskiem na aspekty prawne, zarówno krajowe jak i unijne.
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Najważniejszym elementem szkoły jest proces identyfikacji kluczowych elementów miasta, 
mających wpływ na działania w powietrzu, które zostaną poddane analizom pod względem ryzyk 
i posłużą do wytworzenia prototypu mapy w przestrzeni powietrznej dla lotów BSP, ze wskazaniem
tzw. dronostrad, czyli korytarzy powietrznych”.

W ramach Szkoły powstanie pierwsza mapa wybranego obszaru w przestrzeni powietrznej, 
wyznaczająca testowo korytarze powietrzne z uwzględnieniem tego, co znajduje się na lądzie. 
Urzędnicy będą pracować pod okiem specjalistów z danych obszarów tematycznych. Zdobyta 
wiedza pozwoli im także na sprawniejsze poruszanie się w obszarze zamówień publicznych, 
dotyczących technologii dronowych. To również duży krok dla efektywniejszej realizacji działań 
przez GZM we wdrożeniu usługi „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na 
szeroką skalę” w ramach projektu „Usługi cyfrowe dla BSP” realizowanego przez Polską Agencję 
Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego i Ministerstwo Infrastruktury w ramach funduszu 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Ponadto świadomość wykorzystania, budowania i ewentualnego zarządzania przestrzenią 
nad miastem, jest także szansą przyciągania nowych usług, inwestorów i budowania wizerunku 
miasta otwartego na zmieniające się technologie. Samorządy zyskają w swoich szeregach 
„ambasadorów wiedzy o BSP”, którzy mogą stanowić pierwszy kontakt dla osób i podmiotów 
chcących wdrażać profesjonalne usługi z wykorzystaniem dronów nad miastami.

„Dronowa Szkoła Prototypowania” realizowana jest pod patronatem Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. Spotkania w ramach tej inicjatywy potrwają do czerwca 2022 r.

Warto dodać, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest członkiem grupy roboczej 
pracującej nad Strategią Dronową 2.0 dla Komisji Europejskiej. Komisja szacuje, że kompleksowy 
ekosystem dla ruchu bezzałogowych statków powietrznych będzie gotowy do 2030 roku.

Źródło: https://metropoliagzm.pl/2022/04/28/urzednicy-beda-uczyc-sie-o-dronach-metropolia-
chce-byc-gotowa-na-trzeci-wymiar-miasta/

Thales Polska sp. z o. o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
tel.: +48 22 63 95 203
e: recepcja@thalesgroup.com , www.thalesgroup.com

POK 

http://www.thalesgroup.com/
mailto:recepcja@thalesgroup.com
https://metropoliagzm.pl/2022/04/28/urzednicy-beda-uczyc-sie-o-dronach-metropolia-chce-byc-gotowa-na-trzeci-wymiar-miasta/
https://metropoliagzm.pl/2022/04/28/urzednicy-beda-uczyc-sie-o-dronach-metropolia-chce-byc-gotowa-na-trzeci-wymiar-miasta/


156

8.6. KOMPETENCJE PILOTÓW BSP W WYBRANYCH BRANŻACH

8.6.1. ENERGETYKA

Bezzałogowe statki powietrzne dopiero zaczynają pojawiać się w branży 
elektroenergetycznej. Spora cześć przedsiębiorstw oraz instytucji podchodzi do tego tematu z dużą
rezerwą oraz dystansem. Natomiast pojawiają się przedsiębiorstwa, które w ramach działań 
badawczo-rozwojowych tworzą systemy do pozyskiwania danych właśnie z bezzałogowych 
statków powietrznych.

Rodzaje operacji lotniczych wykonywanych przy branży energetycznej:

 Inwentaryzacje obiegów liniowych przed i po zakończeniu prac budowlanych lub 
modernizacyjnych na liniach elektroenergetycznych:

◦ Lot automatyczny o charakterze typowego nalotu fotogrametrycznego lub skanowania 
laserowego w postaci korytarza wykonany na stałej prędkości i wysokości AGL drona

 Inspekcja linii elektroenergetycznych:

◦ Jednorazowy lot automatyczny wzdłuż linii elektroenergetycznej z wykorzystaniem 
sensorów światła widzialnego, termowizyjnych oraz Corona Camera wykonywanych ze 
stała prędkością drona oraz stałą wysokością względem wierzchołków konstrukcji 
wsporczych

 Inspekcja konstrukcji wsporczych dla linii elektroenergetycznych:

◦ Lot ręczny (manualny) z wykorzystaniem sensorów światła widzialnego, 
termowizyjnego

◦ Lot automatyczny z wykorzystaniem sensorów światła widzialnego, termowizyjnego 
wykonywany w postaci lotów ze stała prędkością po okręgu lub elipsie

 Przeciąganie linek przedwstępnych:

◦ Lot ręczny (manualny) polegający na przeciągnięciu linki przedwstępnej przez 
poszczególne konstrukcie wsporcze
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Jak można zauważyć zdecydowana większość operacji odbywa się na zasadach lotów 
automatycznych, gdzie pilot BSP nadzoruje lot statku powietrznego po wcześniej zaplanowanej 
trasie. Z uwagi na fakt, że większość wykonywanych operacji SBSP jest wykonywana w sposób 
automatyczny, duży nacisk w kształtowaniu kompetencji pilota BSP, powinien być położony na 
proces planowania, szacowania ryzyka oraz przygotowania BSP do danej operacji lotniczej.

8.6.2. GEODEZJA

Głównym typem misji wykonywanym w tym sektorze gospodarki są naloty 
fotogrametryczne oraz skanowanie laserowe. Dotyczy to zarówno obiektów powierzchniowych 
(np. aktualizacje map do celów projektowych) jak i liniowych (np. obsługa budowy drogi). 
Niezależnie od rodzaju produktu wyjściowego (np. ort fotomapa, obliczenie mas ziemnych) 
wszystkie operacje skupiają się na danych nalotu.

W obu przypadkach lot odbywa się w trybie automatycznym, tj. po wcześniej zaplanowanej
trasie i ze stała prędkością lotu. Zdjęcia, z których uzyskuje się chmurę punków są wykonywane ze 
stałym interwałem odległości oraz czasu. Obowiązkiem pilota BSP pracującego w terenie jest 
przygotowanie SBSP do pracy oraz nadzorowanie trasy lotu i jakości pozyskiwanych danych 
zgodnie z przygotowanym wcześniej planem.

Analogicznie jak w przypadku branży elektroenergetycznej bardzo ważny jest nacisk na 
kompetencje pilota związane z procesem planowania i szacowania ryzyka oraz przygotowania BSP 
dla danej operacji lotniczej.

W przypadku produktów typowo kartometrycznych, jakie są wynikiem działań 
geodezyjnych dodatkową umiejętnością może być wiedza z zakresu fotogrametrycznego 
i pomiarowego dotycząca poprawnego zaplanowania i pomiaru fotogrametrycznej osnowy 
pomiarowej.

8.6.3. INFRASTRUKTURA DROGOWA

Analizując zapotrzebowanie na produkty/usługi dronowe na pierwszy plan wysuwają się 
potrzeby pomiarowe realizowane w ramach działań geodezyjnych. Oprócz typowych produktów 
kartograficznych, jakimi są ortofotomapy, Numeryczne Modele Terenu (NMT), Numeryczne 
Modele Pokrycia Terenu (NMPT) oraz chmury punków, zamawiający wymagają również 
dokumentacji filmowej lub fotograficznej.
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W przypadku obiektów modernizowanych lub budowanych takie obloty dokumentacyjne 
wykonuje się cyklicznie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Loty dokumentujące stopień 
zaawansowania prac budowlanych z reguły realizuje się za pomocą pojedynczego przelotu 
automatycznego po wyznaczonej trasie. Jeżeli zamawiający wymaga dokumentacji filmowej 
i fotograficznej pozyskanej w jednym czasie, to dopuszcza się wykonanie lotów synchronicznych. 
Lot synchroniczny polega na wykonaniu dwóch lub więcej operacji lotniczych praktycznie w tym 
samym czasie. Przy lotach synchronicznych ze względów bezpieczeństwa poszczególne drony 
startują z kilkunastu sekundowym opóźnieniem jeden po drugim. Oba drony lecą po zbliżonej 
trajektorii lotu z zachowaniem pionowych i poziomych buforów bezpieczeństwa.

8.6.3. WYKORZYSTANIE ROJU DRONÓW DO MONITORINGU Z POWIETRZA

Przez rój dronów należy rozumieć należy rozumieć BSP poruszające się w sposób 
skoordynowany, tak, aby mogły realizować dowolne zadanie związane z pozyskiwaniem danych 
przestrzennych, dokumentacją lub monitoringiem, a nawet komunikacją lub interwencją w czasie 
wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Tego typu rozwiązania znacznie ułatwią prowadzenie akcji kryzysowych, monitorowanie 
zgromadzeń lub obsługę zorganizowanych imprez masowych przez służby porządkowe. Rój 
dronów będzie zarządzany przez osobę nadzorującą, a cała operacja przez system 
teleinformatyczny. BSP tworzące rój będą obsługiwane w terenie przez grupę przeszkolonych 
techników.
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9. PODMIOTY I INSTYTUCJE MOGĄCE BYĆ ZAINTERESOWANE ROZSZERZENIEM 
ZAKRESU SZKOLEŃ LUB SPECJALISTYCZNYMI SZKOLENIAMI LOTNICZYMI 
W ZAKRESIE SYSTEMÓW BSP

Grupy interesariuszy, które mogą być zainteresowane rozszerzeniem zakresu szkoleń lub 
specjalistycznymi szkoleniami w zakresie systemów BSP są bardzo szerokie, a katalog branż, które 
są zainteresowane technologią BSP należy traktować jako otwarty. Rynek dopiero się krystalizuje 
w tym zakresie. Można jednak określić kompetencje pilotów, którzy będę realizować 
specjalistyczne loty BSP związane z ratownictwem SAR, ochroną infrastruktury krytycznej, 
pomiarami środowiskowymi, itp.

Poza standardowymi umiejętnościami wymaganymi od pilotów BSP, wynikającymi 
z wprowadzenia europejskich przepisów na mocy rozporządzenia 2019/947, pewne grupy 
zawodowe ze względu na swoją specyfikę wykorzystania możliwości BSP powinny mieć 
dedykowane, indywidualne podejście w toku szkolenia z zagadnień merytorycznych, 
w szczególności praktycznego zastosowania prawa lotniczego i procedur korzystania z przestrzeni 
powietrznej. Ważna jest także świadomość ograniczeń technicznych SBSP, wpływających na jego 
możliwości operacyjne.

Podmioty i instytucje, które mogą być zainteresowane rozszerzeniem zakresu szkoleń lub 
nowymi specjalistycznymi szkoleniami lotniczymi w zakresie SBSP to:

 ośrodki szkoleniowe

 uczelnie (kierunek studiów lub jako studia podyplomowe)

 instytucje certyfikujące

W niniejszym rozdziale eksperci skupili się na określeniu kompetencjach pilotów wybranych 
grup zawodowych realizujących zadania z wykorzystaniem BSP w następujących obszarach:

1. Poszukiwania i Ratownictwo

2. Ochrona Obiektów Infrastruktury Krytycznej

3. Ochrona Środowiska

4. Monitoring Bezpieczeństwa

5. Działania Straży Pożarnej
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9.1. SPECJALISTYCZNE KOMPETENCJE PILOTÓW BSP ZAJMUJĄCYCH SIĘ 
POSZUKIWANIEM I RATOWNICTWEM

Działania związane z ratownictwem wodnym na akwenach morskich (SAR - dotyczy 
akwenów morskich), są realizowana w Europie, zależnie od kraju przez kilka różnych rodzajów 
służb, np.: SAR, WOPR, PSP. Ze względu na specyfikę działań ratowniczych, wykorzystanie 
możliwości SBSP wymaga indywidualnego toku szkolenia w zakresie podanym niżej.

Sprofilowana wiedza pilotów BSP zajmujących się poszukiwaniem i ratownictwem to:

 znajomość prawa lotniczego w kierunku wykonywania prewencyjnych operacji SAR,

 znajomość prawa lotniczego w kierunku wykonywania interwencyjnych operacji SAR,

 znajomość zasad wykonywania lotów w kierunku współdzielenia przestrzeni powietrznej 
z innymi uczestnikami ruchu lotniczego,

 znajomość procedur branżowych dla wykonywania prewencyjnych operacji SAR,

 znajomość procedur branżowych dla wykonywania interwencyjnych operacji SAR.

Sprofilowane umiejętności praktyczne pilotów BSP zajmujących się poszukiwaniem 
i ratownictwem to:

 umiejętność sprawnego lotu w odmiennych orientacjach BSP wobec pilota w VLOS,

 umiejętność sprawnego lotu w odmiennych orientacjach BSP wobec kierunku lotu 
w BVLOS,

 umiejętność płynnego sterowania w sposób ciągły we wszystkich trybach lotu,

 umiejętność oceny zagrożeń kolizji otaczających BSP przeszkód terenowych,

 umiejętność precyzyjnego manualnego lotu w BVLOS,

 umiejętność precyzyjnego lądowania w punkt w VLOS,

 umiejętność precyzyjnego lądowania w punkt w BLOS,

 umiejętność precyzyjnego śledzenia lotu przemieszczającego się obiektu we wszystkich 
orientacjach BSP wobec kierunku lotu,

 umiejętność oceny parametrów telemetrycznych związanych z lotem i możliwych błędów,

 umiejętność oceny osiągów lotu dla różnych wartości wiatru i obciążenia BSP,

 umiejętność projektowania siatki automatycznej misji poszukiwawczej w różnych rodzajach
komputerów pokładowych BSP.
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9.2. SPECJALISTYCZNE KOMPETENCJE PILOTÓW BSP ZAJMUJĄCYCH SIĘ OCHRONĄ 
I MONITORINGIEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Grupa zawodowa pilotów BSP odpowiedzialnych za ochrony obiektów infrastruktury 
krytycznej, ze względu na specyfikę swoich działań, wymaga wykorzystania SBSP 
o specjalizowanych parametrach, a także sprofilowanych kompetencji oraz indywidualnego toku 
szkolenia. W takim przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia współdzielenia 
i udostępniania przestrzeni powietrznej innym użytkownikom, oraz wprowadzić dedykowane 
szkolenie w podanym niżej zakresie.

Sprofilowana wiedza pilotów BSP zajmujących się ochroną obiektów infrastruktury krytycznej to:

 znajomość prawa w kierunku wykonywania lotów wykraczających poza scenariusze 
standardowe, w szczególności dalej niż 2km od pilota BSP w operacjach poza zasięgiem 
wzroku,

 znajomość prawa w kierunku neutralizacji zagrożeń, w szczególności spowodowanych 
naruszeniem chronione obszaru przez wlot nieuprawnionych BSP,

 znajomość zasad wykonywania lotów w kierunku współdzielenia przestrzeni powietrznej 
z innymi uczestnikami ruchu lotniczego,

 znajomość procedur branżowych związanych z ochroną obiektów infrastruktury krytycznej.

Sprofilowane umiejętności praktyczne pilotów BSP zajmujących się ochroną obiektów 
infrastruktury krytycznej to:

 umiejętność sprawnego lotu w odmiennych orientacjach BSP wobec pilota w VLOS,

 umiejętność sprawnego lotu w odmiennych orientacjach BSP wobec kierunku lotu 
w BVLOS,

 umiejętność oceny zagrożeń wynikających z obecności przeszkód terenowych w obszarze 
lotu BSP,

 umiejętność precyzyjnego manualnego lotu w BVLOS,

 umiejętność precyzyjnego lądowania w punkt w BVLOS,

 umiejętność precyzyjnego śledzenia przemieszczającego się obiektu we wszystkich 
orientacjach BSP wobec kierunku lotu,
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 umiejętność oceny parametrów telemetrycznych związanych z lotem i możliwych błędów,

 umiejętność oceny osiągów lotu BSP dla różnych prędkości i kierunku wiatru,

 umiejętność projektowania siatki automatycznej misji poszukiwawczej w różnych rodzajach
komputerów pokładowych BSP.
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9.3. SPECJALISTYCZNE KOMPETENCJE PILOTÓW BSP ZAJMUJĄCYCH SIĘ OCHRONĄ 
ŚRODOWISKA

Grupa zawodowa pilotów BSP realizująca loty w zakresie pomiarów środowiskowych 
i monitoringu środowiska, pracująca w strukturach instytucji związanych z ochroną środowiska 
(np.: GIOŚ, MIOŚ, Sanepid), ze względu na konieczność wykorzystania specjalistycznych rozwiązań 
SBSP wymaga indywidualnego toku szkolenia w wyznaczonym poniżej zakresie.

Sprofilowana wiedza pilotów BSP zajmujących się ochroną środowiska to:

 znajomość prawa w kierunku wykonywania lotów wykraczających poza scenariusze 
standardowe, w szczególności wyżej niż 120m AGL,

 znajomość prawa w kierunku możliwości wykonywania lotów w strefach o ograniczonym 
dostępie,

 znajomość zasad wykonywania lotów w kierunku współdzielenia przestrzeni powietrznej 
z innymi uczestnikami ruchu lotniczego,

 znajomość procedur branżowych związanych z ochroną środowiska.

Sprofilowane umiejętności praktyczne pilotów BSP zajmujących się ochroną środowiska to:

 umiejętność lotu SBSP wyposażonego w specjalistyczny sprzęt pomiarowy, który może  
zaburzać charakterystykę aeronautyczną całego zestawu znajdującego się w powietrzu,

 umiejętność lotu BSP ukierunkowana na zajmowanie stabilnej pozycji w przestrzeni 
powietrznej, w celu pobierania próbek środowiskowych z danej lokalizacji,

 umiejętność unikani kolizji z przeszkodami terenowymi w obszarze operowania BSP,

 umiejętność przewidywania wpływu ruchu lub zanieczyszczenia mas powietrza, związanych
z przeszkodami terenowymi lub czynnikami chemicznymi.
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9.4. SPECJALISTYCZNE KOMPETENCJE PILOTÓW BSP PRACUJĄCYCH W SŁUŻBACH 
PAŃSTWOWYCH

Zdaniem autorów opracowania, konieczne jest przygotowanie dedykowanych programów 
szkolenia oraz egzaminowania dla pilotów BSP, pracujących w poszczególnych służbach 
państwowych (np.: dla Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej). Programy te powinny uzyskać 
rekomendacje Prezesa Urzędu Lotnictwa cywilnego i zostać zatwierdzone przez odnośne władze 
odpowiednich służb (np.: dla szkoleń pilotów BSP pracujących w Straży Pożarnej przez Komendę 
Główną Państwowej Straży Pożarnej). Więcej informacji na temat szkoleń lotniczych BSP dla 
przykładowej służby (Straż Pożarnej) znajduje się w rozdziale 4.4.

Każda służba państwowa wymaga osobnej analizy potrzeb i opracowania wynikających 
z niej dedykowanych programów szkolenia i walidacji uzyskanych kompetencji.

Należy zauważyć, że niezależnie do rodzaju służby państwowej dedykowane szkolenia 
powinny zawierać następujące przykładowe zagadnienia:

 Zwiększony nacisk na procedury przygotowawcze (w szczególności procedury przed 
startem i po zakończeniu lotu).

 Umiejętność doboru BSP do operacji prowadzonych przez służby państwowe oraz 
dostosowanie ich do konkretnych wymagań.

 Umiejętności działania na grupie dronów (flota BSP lub rój dronów).

 Kompetencje programistyczne pozwalające na modyfikację lub dostosowanie 
oprogramowania do własnych wymagań i potrzeb operacyjnych.

 Umiejętności pilotażu różnych platformach latających, w celu wyboru optymalnego rodzaju
BSP do danego działania operacyjnego.

Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoliłby na organizację ustandaryzowanych 
i ujednoliconych szkoleń SBSP dla pracowników poszczególnych służb państwowych, z punktu 
widzenia oczekiwanych efektów, które będę niezależne od operatora szkolącego i podmiotu 
egzaminującego prowadzącego walidację.
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10. WSKAZANIE OGRANICZEŃ LUB PRZYCZYN WPŁYWAJĄCYCH NA POZIOM 
WIEDZY ORAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH PILOTÓW BSP

Jest kilka powodów obserwowanego obniżenia poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych
wśród pilotów BSP, które warto jest zasygnalizować w niniejszym opracowaniu:

 Poziom wiedzy zależy od jakości szkoleń teoretycznych, które w obecnych realiach 
w znacznej części opierają się o platformy e-learningowe. Zawartość merytoryczna szkoleń 
e- learningowych jest różna u różnych operatorów szkolących. Wymagane dziedziny 
wiedzy, które powinny być opanowane przez kandydatów na pilotów są obszerne i nie 
wszystkie można wytłumaczyć na szkoleniu w trybie on-line. Prezes Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego przewidział w scenariuszach umożliwiających wykonywania lotów SBSP 
w zasięgu wzroku pilota lub obserwatora (NSTS-01/02/03/04) minimum 12 godzin 
zegarowych, zaś w scenariuszach umożliwiających wykonywania lotów SBSP poza zasięgu 
wzroku pilota lub obserwatora (NSTS-05/06/07/08) minimum 16 godzin zegarowych.

 Każdy operator egzaminujący posiada obecnie własną bazę pytań, co powoduje powstanie 
znacznych różnic w ocenie wiedzy kandydatów na pilotów BSP, zależną od miejsca realizacji
szkolenia i walidacji zakresu posiadanej wiedzy. Warunki, jakie musi spełnić operator 
egzaminujący są zapisane w decyzji Prezesa ULC wyznaczającej danego operatora do 
pełnienia czynności egzaminacyjnych.

 Proces szkolenia praktycznego kandydatów na pilotów BSP jest obecnie najczęściej 
realizowany z użyciem zautomatyzowanych dronów, w których pilota nie może wyłączyć 
autopilota. Jest to związane z ich popularnością, dostępnością i łatwością obsługi i pilotażu. 
Ubocznym efektem szkoleń prowadzonych z wykorzystaniem takich dronów jest słaba 
umiejętność pilotażu SBSP w sytuacjach awaryjnych, podczas których uprzednio łatwy 
w pilotażu dron, przełącza się w tryb podstawowej stabilizacji z wyłączonym system 
utrzymywania pozycji, co wymaga znacząco wyższych umiejętności.

 Liczba godzin wpisana przez Prezesa ULC w narodowe scenariusze standardowe NSTS jest 
podana jako minimalna, co w połączeniu z brakiem weryfikacji umiejętności praktycznych 
przez zewnętrzny, niezależny, zweryfikowany przez ULC personel weryfikujący, powoduje 
obniżenie poziomu umiejętności posiadanych przez obecnych pilotów BSP.
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Zdaniem autorów w przypadku wykonywania lotów przy pomocy SBSP o masach startowych
większych niż 4 kg, weryfikacja umiejętności praktycznych pilów powinna być realizowana 
w formie egzaminów państwowych przez osoby z odpowiednim doświadczeniem egzaminacyjnym,
jak miało to miejsce w poprzednim systemie szkolenie i egzaminowania opartym o tzw. 
rozporządzenie wyłączające oraz rozporządzenie dotyczące świadectw kwalifikacji.

Producenci dronów omówionych powyżej, wprowadzając na rynek wielowirnikowce, 
wytworzyli w świadomości społecznej opinię zgodnie z którą pokutuje błędne przekonanie wśród 
ich użytkowników,  że muszą oni dużo wiedzieć na temat dronów i nie muszą posiadać 
zaawansowanych umiejętności pilotażu, aby cieszyć się lataniem.

W związku z powyższym potrzebne są działania nacelowane na budowanie świadomości 
technicznej, operacyjnej i prawnej, wśród nowych użytkowników BSP, którzy obecnie trafiają do 
branży lotniczej.
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11. WPŁYW ZMIAN, OGRANICZEŃ LUB BRAKU REGULACJI PRAWNYCH, 
UWARUNKOWAŃ TECHNICZNYCH I PROCESÓW ORGANIZACYJNYCH 
DOTYCZĄCYCH BRANŻY BSP

Od 31 grudnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dronowe. Jest to kolejna odsłona regulacji
prawnych związanych m.in. z użytkowaniem bezzałogowych statków powietrznych. Pod pewnym 
kątem są to regulacje przełomowe. Wraz z ich wprowadzeniem zakończył się etap regulacji 
prawnych obowiązujących w danym państwie członkowskim. Nowe regulacje dronowe obowiązują
na terenie krajów Unii Europejskiej oraz w Lichtensteinie i Norwegii.

Agencja EASA opracowała wspólne zasady zapewniające równe zasady wykorzystywania 
BSP na terenie całej Unii Europejskiej. Dzięki tym przepisom każdy zarejestrowany operator BSP 
może wykonywać operacje lotnicze bez obawy, że nieświadomie naruszy przepisy prawa 
dronowego obowiązującego w danym kraju. Opisane zasady opierają się na ocenie ryzyka 
eksploatacji i zapewniają równowagę między obowiązkami producentów i operatorów dronów 
w zakresie bezpieczeństwa, poszanowania prywatności, środowiska, ochrony przed hałasem 
i bezpieczeństwa.

Operacje lotnicze zostały podzielone na trzy główne kategorie:

 Kategoria Otwarta – jest kategorią o niskim ryzyku, oznacza to, że nie trzeba składać 
oświadczeń lub uzyskiwać zezwoleń od Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W tej kategorii można
wykonywać operacje w zasięgu widoczności wzrokowej pilota lub z pomocą obserwatora 
(VLOS), dronami o masie poniżej 25 kg w odległości nie większej niż 120 metrów od 
najbliższego punktu powierzchni ziemi. Wymagana jest rejestracja w systemie ULC 
operatorów SBSP, którzy posiadają drony o masie powyżej 250g lub są wyposażone 
w czujnik do zbierania danych (np. kamerę).

 Kategoria Szczególna – jest przeznaczona dla operacji o średnim ryzyku, której parametry 
lotu wychodzą poza kategorię „otwartą”. Wykonanie operacji będzie wymagało weryfikacji 
oraz w niektórych przypadkach zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wykonując operacje 
w kategorii szczególnej należy dokonać rejestracji operatorów SBSP w systemie ULC. 
W kategorii szczególnej można wykonywać operacje SBSP po spełnieniu wybranego 
wariantu:

◦ Złożenia oświadczenia o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym (STS) lub 
krajowym scenariuszem standardowym (NSTS);
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◦ Otrzymania zezwolenia na operacje w kategorii szczególnej;

◦ Uzyskania certyfikatu LUC.

 Kategoria Certyfikowana - jest kategorią o wysokim ryzyku, operacje wymagają certyfikacji 
BSP na podstawie rozporządzenia (UE) 2019/945. W stosownych przypadkach, jeżeli 
właściwy organ, w oparciu o ocenę ryzyka uzna to za konieczne może być również 
wymagana certyfikacja operatora oraz uzyskanie licencji przez pilota bezzałogowego statku
powietrznego. Operacje klasyfikuje się w kategorii certyfikowanej wyłącznie wówczas, gdy 
spełnione są następujące warunki:

◦ Nad zgromadzeniami osób;

◦ Wiąże się z przewozem osób;

◦ Wiąże się ona z przewozem materiałów niebezpiecznych, które w razie wypadku mogą 
stanowić wysokie ryzyko dla osób trzecich.

Analizując zakres możliwości operowania bezzałogowymi statkami powietrznymi dla 
poszczególnych kategorii możemy zauważyć, że Kategoria Otwarta obejmuje tylko i wyłącznie 
operacje lotnicze dronami o masie poniżej 25 kg. Natomiast w Kategorii Szczególnej scenariusze 
standardowe (STS-01 oraz STS-02) oraz scenariusze krajowe (NSTS-02, NSTS-03, NSTS-04, NSTS-06, 
NSTS-07, NSTS-08) pozwalają na obsługę dronów do maksymalnej masy poniżej 25 kg.

Podmioty lub instytucje, które planują wykorzystywać bezzałogowe statki powietrzne 
o masie powyżej 25 kg mogą skorzystać z dwóch dostępnych opcji:

Thales Polska sp. z o. o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
tel.: +48 22 63 95 203
e: recepcja@thalesgroup.com , www.thalesgroup.com

POK 

http://www.thalesgroup.com/
mailto:recepcja@thalesgroup.com


169

1. Zezwolenie na operację w kategorii szczególnej

Rysunek 1: Schemat przedstawiający procedurę uzyskania zezwolenia na operację
(źródło: https://ulc.gov.pl/pl/drony/kategoria-szczegolna/5301-zezwolenie-na-operacje-w-kategorii-ogolnej)
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2. Uzyskanie certyfikatu LUC

Rysunek 2: Schemat uzyskania certyfikatu LUC
(źródło: https://ulc.gov.pl/pl/drony/kategoria-szczegolna/5302-uzyskanie-certyfikatu-luc )
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Aktualnie nikt w Polsce nie otrzymał certyfikatu LUC, natomiast w Europie tym certyfikatem
legitymują się cztery firmy:

- Schiebel Elektronische Geräte GmbH (luty 2021 r.)

- Nordic Unmanned (kwiecień 2021 r.)

- Manna Aero (maj 2021 r.)

- Skyports (wrzesień 2021 r.)

Z punktu widzenia tzw. ciężkich dronów o masie przekraczającej 25 kg regulacje prawne 
i dostępne mechaniczny legislacyjne nie zachęcają do wykorzystywania takich jednostek. Zgodnie 
z dostępnymi predefiniowanymi ocenami ryzyka (PDRA - Predefined risk assessment) 
zaproponowanymi przez EASA pozwala na przeprowadzenie uproszczonej formy analizy ryzyka 
planowanej operacji lotniczej. W teorii wygląda to w ten sposób, iż statkiem powietrznym o masie 
powyżej 25 kg możemy wykonać operację lotniczą poza zasięgiem wzorku (BVLOS) w nad 
obszarem słabo zaludnionym do wysokości 150 m AGL (AGL to wysokość nad poziomem terenu 
nad którym realizowany jest lot BSP) w odległości nie większej niż 1000 m od pilota. Dodatkowym 
warunkiem jest wymiar charakterystyczny, który w tym wypadku nie może przekroczyć 3 m oraz 
energia kinetyczna uderzenia takiego statku w ziemie nie może przekroczyć 34 kJ.

Lot z wykorzystaniem SBSP, który mieści się w ww. kryteriach ciągle pozostanie operacją 
VLOS. Zaproponowane PDRA mogą mieć tylko zastosowanie w przy operacjach lotniczych 
związanymi z rolnictwem precyzyjnym. W przypadku działań inspekcyjnych na potrzeby 
monitoringu obiektów liniowych lub do celów geodezyjnych należy stosować pełną procedurę 
związaną z uzyskaniem zezwolenia na operację.

W praktyce taka procedura uzyskania zezwolenia na operację jest niewspółmierna, jeżeli 
chodzi o czas poświęcony na przygotowanie dokumentacji dla planowanej operacji lotniczej 
względem czas potrzebnego na jej fizyczne wykonanie.

Zgodnie z założeniami Urzędu Lotnictwa Cywilnego cała procedura powinna potrwać 
maksymalnie do 30 dni. Procedura otrzymania zezwolenia na operację rozpoczyna się wraz ze 
złożeniem odpowiedniego wniosku dostępnego na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego wraz z niezbędnymi załącznikami.
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Kluczowym dokumentem dołączanym do ww. wniosku jest koncepcja operacji (ang. 
ConOps) oraz analiza ryzyka według metodologii SORA (ang. Specific Operations Risk Assessment). 
Niestety w praktyce przejście przez materiały doradcze oraz przygotowanie odpowiedniej 
dokumentacji stanowią nie lada wyzwanie dla przedsiębiorców. O ile w przypadku akademickich 
rozważań na temat zabezpieczania operacji lotniczych może mieć to zastosowanie, o tyle w 
działaniach komercyjnych mija się ona z celem. Dlatego też z komercyjnego punktu widzenia, dużo 
lepiej jest posiadać flotę bezzałogowych statków powietrznych o masie nieprzekraczającej 25 kg 
i poruszać się w ramach krajowych scenariuszy standardowych, niż posiadać wydajny duży 
bezzałogowy statek powietrzny pozwalający na wykonanie długotrwałego lotu.

Dla przykładu, zaplanowanie oraz wykonanie nalotu inspekcyjnego na odcinku 
modernizowanej linii elektroenergetycznej o długości ok. 70 km operator SBSP potrzebuje ok. 5 - 7
dni roboczych (przy założeniu, że na trasie przelotu dronem nie występuję kolizyjne stref 
przestrzeni powietrznych, które wymagają od Operatora otrzymanie niezbędnych zgód). 
Natomiast przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznie wraz z wnioskiem dla takiej 
operacji wymaga do 3 dni pracy biurowej, następnie do 30 dni pracy Urzędu niezbędnych do 
analizy przedłożonej dokumentacji. W praktyce czas analizy dokumentów może sięgać nawet do 
6 Jest to głównie związane z niejasną interpretacją zapisów w materiałach doradczych, która 
miejscami sprawia dużo kłopotów nawet doświadczonym urzędnikom. Jednocześnie brak danych 
przestrzennych pozwalających na rzetelne przeprowadzenie analizy ryzyka naziemnego sprawa, że 
prosta operacja lotnicza w postaci jednorazowego nalotu wzdłuż linii elektroenergetycznej zaczyna
być szalenie skomplikowana, bardzo niebezpieczna oraz prawie niemożliwa do wykonania.

W efekcie takie działania zarówno ze strony regulacji prawnych wprowadzonych przez 
agencje EASA bardzo zniechęciły do kontaktów z ULC oraz do inwestowania i rozwijania 
wysokowydajnych bezzałogowych statków powierzanych. Statków, które mogą latać dalej i dłużej 
oraz mogą nosić większe i dużo wydajniejsze zespoły sensorów pomiarowych, co przełożyłoby się 
na znacznie lepszy materiał analityczny, zmniejszenie czasu akwizycji danych w terenie oraz 
zwiększyłoby bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych bezzałogowymi statkami 
powietrznymi.
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W ocenie autorów niniejszego opracowania największym ograniczeniem wstrzymującym 
rozwój bezzałogowych statków powietrznych o masie przekraczającej 25 kg są obecne regulacje 
prawne związane z ich wykorzystaniem. Przed wejściem Rozporządzenia Delegowanego Komisji 
(UE) 2019/945 oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 wykonanie operacji 
lotniczej polegało na uzyskaniu tzw. zdatności do lotu dla statku „specjalny” i wymaga 
zastosowania przepisu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i 
eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz.U. 2013 poz. 524). Cała procedura uzyskania 
Zdatności do lotu oraz wzięcia statku „specjalny” pod nadzór Urzędu Lotnictwa Cywilnego trwała 
ok. 6 miesięcy. Po spełnieniu wszystkich kryteriów i uzyskaniu stosownych dokumentów operator 
takiego drona mógł wykonywać operacje lotnicze w zasięgu wzroku (VLOS). Aktualnie sytuacja jest 
dużo bardziej skomplikowana.

W założeniu takie automatyczne loty inspekcyjne miały na celu zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa dla inspekcji linii elektroenergetycznych, dostarczenia jednolitych danych 
analitycznych oraz znacznego ograniczenia czynnika ludzkiego.

Zgodnie z trendem rozwojowym loty automatyczne, a w przyszłości autonomiczne mają 
zastąpić załogowe loty inspekcyjne o wysokim ryzyku wykonania operacji. Konkluzja wynikająca 
z powyższych rozważań jest taka, że w świetle obecnych przepisów duża łatwiej i szybciej można 
wykonać załogowy lot inspekcyjny o dużym stopniu ryzyka, niż automatyczny lot inspekcyjny 
bezzałogowym statkiem powietrznym o znacznie mniejszym stopniu ryzyka. Nie jest to dobry 
sygnał, który wychodzi na polski rynek. Zwłaszcza, że po europejskim niebie latają już bezzałogowe
statki powietrzne spełniające kryteria certyfikatu LUC.
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11.1. WPŁYW ZMIAN Z PUNKTU WIDZENIA PILOTÓW BSP

Piloci BSP którzy posiadają uprawnienia w kategorii otwartej lub szczególnej mogą 
wykonywać loty BSP na terenie całej Unii Europejskiej. Daje to możliwości, których nie było 
w poprzednim, jedynie krajowym, systemie szkolenia i egzaminowania.

Brak podziału na loty rekreacyjne lub sportowe oraz inne niż rekreacyjne lub sportowe ma 
niewątpliwie negatywny wpływ na branże od strony modelarskiej, czyli hobbystycznej. W stosunku
do poprzedniego systemu modele latające zostały przez agencję EASA potraktowane jako 
bezzałogowe statki powietrzne, a to powoduje, że część modelarzy nie respektuje przepisów i jest 
poza systemem rejestracji operatorów.

Planowana kolejna nowelizacja prawa lotniczego, zakłada wprowadzenie kar finansowych. 
Jednak takie sposoby nie zawsze skutkują oczekiwanym przez ustawodawcę efektem. Poniżej lista 
planowanych kar finansowych dla operatorów SBSP i pilotów BSP (wynikają z punktu 18) rozdziału 
6 projektu nowelizacji ustawy Prawo Lotnicze):

 za lot niezgodny z warunkami w danej strefie geograficznej: 10 000 zł

 za brak informacji o zmianie danych w rejestrze operatorów: 500 zł

 za lot niezgodny z założeniami NSTS: 4 000 zł za każde naruszenie

 za lot niezgodny z instrukcją obsługi (zaleceniami producenta): 500 zł

 za brak zwrotu cofniętego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pilota: 200 zł

 działanie z naruszeniem obowiązków lub warunków wynikających z przepisów 
rozporządzenia nr 2019/945/UE lub 2019/947/UE: od 300 do 15 000 zł
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11.2. OTWARCIE MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA SZKOLEŃ I EGZAMINÓW W 
ZAKRESIE BSP NA TERENIE UE

Podmioty szkolące w zakresie BSP mogą szkolić i egzaminować kandydatów na pilotów BSP 
niezależnie od kraju pochodzenia kandydata i lokalizacji ośrodka szkolenia lotniczego w zakresie 
BSP. Daje to dodatkowe możliwości biznesowe w zakresie prowadzenia szkoleń lotniczych 
w zakresie BSP.

11.3. WPŁYW ZMIAN Z PUNKTU WIDZENIA FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

Agencja EASA nie przewidziała konieczności zawarcia obowiązkowego ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej OC dla operatorów SBSP i pilotów BSP, pozostawiając to w gestii 
krajowych nadzorów lotniczych. W poprzednim stanie prawnym ubezpieczenie takie było 
obowiązkowe. Ponieważ dronowe OC wydaję się konieczne, a krajowe nadzory lotnicze mają 
wolną rękę w pewnym zakresie wdrażania wspólnych przepisów przygotowanych przez agencję 
EASA, należy się spodziewać, że Urząd Lotnictwa Cywilnego wprowadzi znów obowiązek 
posiadania ubezpieczenia OC dla dronów cięższych niż 250g.

Można to wywnioskować po analizie nowelizacji ustawy Prawo Lotnicze. W art. 209 ustawy 
Prawo Lotnicze zostanie dodany ust. 1a w brzmieniu:

1a. Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego użytkujący bezzałogowy statek 
powietrzny o masie startowej od 0,25 kg do 20 kg jest obowiązany do zawarcia umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaną operacją. 
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe 
w związku z wykonywaną operacją z tytułu jednego zdarzenia, którego skutki są objęte 
ubezpieczeniem wynosi równowartość 3000 SDR.

(...)

3. Podmiot, który nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której 
mowa w art. 209 ust. 1a, podlega karze pieniężnej w wysokości 2000 zł.

Thales Polska sp. z o. o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
tel.: +48 22 63 95 203
e: recepcja@thalesgroup.com , www.thalesgroup.com

POK 

http://www.thalesgroup.com/
mailto:recepcja@thalesgroup.com


176

11.4. WPŁYW ZMIAN W SŁUŻBACH NA PRZYKŁADZIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ

W Państwowej Straży Pożarnej brakuje przepisów odnośnie wyposażenia w drony 
poszczególnych jednostek organizacyjnych. Przykładowym historycznym aktem prawnym 
w zakresie sprzętu lotniczego było Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej. Wycofany już przepis mówił, że w Polsce do prowadzenia działań 
ratowniczych powinny być zapewnione śmigłowce ratownicze w liczbie co najmniej jeden na 
20.000 km2. W przeliczeniu oznaczałoby to zapewnienie na potrzeby kraju 16 śmigłowców.

Z punktu widzenia wdrożenia dronów w celach wspomagania działań ratowniczych 
zdaniem autorów opracowania, należałoby zapewnić 1 drona na każdy powiat (w Polsce jest 314 
powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu, które są gminami, ale realizują także zadania 
powiatów, razem 380). Należałoby również utworzyć jednostki specjalistyczne o profilu dronowym
oraz moduły dronowe do prowadzenia działań za granicą.

Wielką słabością wdrożenia systemów bezzałogowych (głównie dotyczy to BSP) jest brak 
przepisów wykonawczych dla operatorów działających w stanach wyższej konieczności, czyli 
funkcjonariuszy służb mundurowych podczas akcji ratowniczych. Obecne prawo nie uwzględnia 
takich przypadków. Nie istnieje również systemowe podejście do stosowania tej technologii na 
poziomie taktycznym, czy strategicznym. Pojedyncze egzemplarze BSP, które zostały zakupione 
w ramach PSP, nie są ze sobą w pełni kompatybilne. Nie wypracowano wewnętrznych procedur ich
użycia, określenia liczby operatorów na zmianie służbowej i sposobu ich szkolenia do specyficznych
zadań. Rozwiązaniem ostatniego problemu mogłaby być decyzja Komendanta Głównego PSP 
o obowiązku odbycia przez wszystkich strażaków-operatorów BSP szkolenia np. w Centrum 
Systemów Bezzałogowych „Centrum Dronów” w Józefowie.

Moduł „dronowy” nie został także włączony do struktury Centralnego Odwodu 
Operacyjnego, choć w Centrum Informacji Kryzysowej (zespół w Centrum Badań Kosmicznych 
PAN) rozważane jest jego stworzenie we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej.

Przyjęty kierunek rozwoju jest więc właściwy, ale pełne wykorzystanie efektów pracy 
zespołów badawczych będzie możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zostanie wykonany ogrom 
pracy administracyjnej i planistycznej w celu przygotowania odpowiednich spójnych procedur, 
przepisów i wytycznych, a także przećwiczenia scenariuszy potencjalnych zdarzeń.
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12. INNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA BRANŻĘ BSP

Branża BSP wykorzystuje zaawansowane technologie oparte o specjalizowane 
półprzewodnikowe układy scalone różnej skali integracji (np.: sensory, drivery, mikroprocesory), 
których nie można zastąpić elementami dyskretnymi, czyli pojedynczymi podstawowymi 
elementami elektronicznymi, takimi jak:  rezystory, kondensatory, diody, tranzystory, itp. 
Elementy dyskretne są umieszczone w obudowie i mogą posiadać wyprowadzenia kontaktowe 
przystosowane do montażu przewlekanego (THT – ang. Through-Hole Technology) lub 
powierzchniowego (SMT – ang. Surface-Mount Rechnology). Niezależnie jednak od technologii 
montażu, elementy dyskretne mogą być we współczesnych układach elektronicznych, jedynie 
uzupełnieniem półprzewodnikowych układów scalonych.

Niedobór półprzewodników (ang. chip shortage) został zapoczątkowany w 2020 r., 
a pogłębił się w drugiej połowie 2021 r., ze względu na pandemię. Jest to globalny kryzys 
niedoboru rynkowego, w którym zapotrzebowanie na układy scalone (nazywane powszechnie 
półprzewodnikami, mikroczipami, scalakami) jest niewspółmierne do ich dostępności. Dotknął 
swoim zasięgiem dotąd 169 branży, nie omijając bezzałogowych statków powietrznych. Analitycy 
branżowi, spekulują, że kryzys ten może trwać co najmniej do 2023 r.
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13. PODSUMOWANIE OPRACOWANIA

W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę rynku BSP pod kątem kwalifikacji, 
które już są potrzebne, lub mogą się pojawić w niedalekiej przyszłości. Uwzględniono wcześniejsze 
doświadczenia autorów opracowania zdobyte w podczas działalności w branży BSP 
(w szczególności: w procesie szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów BSP), 
obowiązujące obecnie i oczekiwane nowe regulacje prawne, oraz aktualne sygnały dochodzące 
z rynku. Na bazie przedstawionych materiałów, poniżej przedstawiono propozycje działań 
mających na celu wprowadzenie korekt w przepisach krajowych lub europejskich. Należy je 
potraktować jako drogowskazy dla dalszych działań i szczegółowego definiowania nowych 
projektów. 

Branża bezzałogowych statków powietrznych w sektorze cywilnym będzie się rozwijała 
dynamicznie również ze względu na potwierdzoną skuteczność BSP w sektorze wojskowym, co 
wyraźnie widać analizując przebieg obecnego konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Wojskowe 
zapotrzebowanie na BSP może więc wygenerować nowe potrzeby na rynku cywilnym.
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13.1. UNIEZALEŻNIENIE POZIOMU WYSZKOLENIA PILOTÓW BSP OD MIEJSCA 
SZKOLENIA – PROPOZYCJA

Na rynku można zaobserwować różny poziom wyszkolenia adeptów bezzałogowego 
lotnictwa, czego główną przyczyną jest różny zakres i poziom przekazywanej wiedzy teoretycznej 
i umiejętności praktycznych w ośrodkach szkolenia lotniczego w zakresie BSP oraz sposobów ich 
weryfikacji.

W ramach egzaminów teoretycznych realizowanych przez operatorów wyznaczonych 
należałoby stworzyć jedną bazę pytań nadzorowaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, z której 
osoba egzaminowana losowałaby indywidualny zestaw pytań dla siebie. Takie rozwiązanie 
pozwoliłoby wyeliminować problem z niejednorodnością pytań z wymaganych dziedzin 
w poszczególnych ośrodkach szkoleniowych.

Ocena umiejętności praktycznych jest czysto subiektywna i w dużej mierze uzależniona od 
indywidualnego podejścia trenera BSP, czyli osoby weryfikującej umiejętności i kompetencje 
kandydata na pilota BSP. W tym przypadku konieczne wydaję się zestandaryzowanie i weryfikacja 
kompetencji osób pełniących funkcję trenerów BSP np.: przez wprowadzenie kwalifikacji 
uregulowanych lub rynkowych. Byłoby to powrót do uprawnienia instruktora (INS), które 
funkcjonowało w poprzednim systemie szkolenia i egzaminowania.

W przypadku szkoleń realizowanych przez podmioty szkolące (ośrodki szkolenia lotniczego 
w zakresie BSP) dla służb państwowych konieczna wydaje się niezależna weryfikacja umiejętności 
praktycznych kandydatów. Ocenę umiejętności praktycznych kandydatów na pilotów BSP 
realizujących operacje w służbach państwowych powinni realizować zewnętrzni egzaminatorzy. 
Powinna być to grupa osób, które mają wysokie kwalifikacje w zakresie BSP oraz odpowiednie 
doświadczenie w tej dziedzinie. Można to zrobić wykorzystując potencjał egzaminatorów Lotniczej 
Komisji Egzaminacyjnej Urzędy Lotnictwa Cywilnego, którzy realizowali procesy egzaminacyjne 
w zakresie teorii i praktyki do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO w poprzednim systemie 
szkolenia i egzaminowania.
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13.2. UZUPEŁNIENIE TEORETYCZNYCH SZKOLEŃ LOTNICZYCH BSP O KOMPETENCJE 
CYFROWE – PROPOZYCJA

W obecnym stanie prawnym, aby zaliczyć nadzorowany egzamin z wiedzy teoretycznej dla 
podkategorii A2 w kategorii otwartej, należy prawidłowo odpowiedzieć na 75% pytań w zakresie 
trzech dziedzin:

1. Meteorologia

2. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie

3. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

W obecnym stanie prawnym, aby zaliczyć nadzorowany egzamin z wiedzy teoretycznej dla 
kategorii szczególnej do narodowego scenariusza standardowego NSTS należy prawidłowo 
odpowiedzieć na 75% pytań w zakresie ośmiu dziedzin:

1. Przepisy lotnicze

2. Ograniczenia możliwości człowieka

3. Procedury operacyjne

4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu

5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych

6. Meteorologia

7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie

8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi 

Zdecydowana większość współczesnych dronów, niezależnie od tego, czy są to platformy 
amatorskie, półprofesjonalne, czy przemysłowe, są wyposażone w kamery i czujniki, które 
pozwalają na automatyzację pewnych działań. Przykładem takiego działania jest automatyczny 
start i lądowanie. Można zaryzykować, że 99% dronów jest wyposażona w kamerę video, a to 
znaczy, że są to urządzenie zdolne do gromadzenia danych.
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Wraz z rozwojem technologii BSP każdy operator oraz pilot bezzałogowego statku 
powietrznego powinien obowiązkowo przechodzić dodatkowe szkolenie w zakresie szeroko 
rozumianego cyberbezpieczeństwa:

 ochrony danych osobowych,

 jakości oprogramowania,

 transmisji danych,

 kompetencji cyfrowych oraz świadomość zagrożeń z nich wynikających.

Zaliczenie takiego modułu mogłoby być uznane, jako podstawa do merytorycznej weryfikacji
operatorów i pilotów w zakresie kompetencji cyfrowych.

Zdaniem autorów niniejszego opracowania na poziomie Unii Europejskiej należałoby 
podzielić zakres wiedzy teoretycznej na dwie główne części:

1. Weryfikacja wiedzy pilota BSP w zakresie technicznych i operacyjnych środków 
ograniczających ryzyko wykonania operacji lotniczej.

2. Weryfikacji wiedzy pilota BSP w zakresie kompetencji cyfrowych, ochrony danych 
osobowych, jakości oprogramowania i systemów komunikacji elektronicznej.

W zaproponowanym wyżej sformułowaniu „Weryfikacja wiedzy pilota BSP w zakresie technicznych
i operacyjnych środków ograniczających ryzyko wykonania operacji lotniczej” zawierają się 
wszystkie dziedziny konieczne do bezpiecznego wykonania operacji lotniczej z użyciem BSP bez 
niejasnego kryterium wyboru przez agencję EASA dziedzin dla kategorii otwartej i szczególnej. 
Wszak bezpieczeństwo w lotnictwie bezzałogowym powinno być rozumiane jednoznacznie 
niezależnie od kategorii wykonywania lotu (otwartej czy szczególnej). A to znaczy, że zakres wiedzy
wymaganej od kandydata na pilota BSP powinien być spójny.
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13.3. ZMIANA KRYTERIUM ZALICZENIA EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH – 
PROPOZYCJA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie 
przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, definiuje 
sposób zaliczenie egzaminów w następujący sposób:

 dla podkategorii A2:

„zaliczenie dodatkowego egzaminu z wiedzy teoretycznej przeprowadzanego przez 
właściwy organ lub w podmiocie wyznaczonym przez właściwy organ państwa 
członkowskiego, uzyskując co najmniej 75 % całkowitej liczby punktów. Egzamin musi 
obejmować co najmniej 30 pytań wielokrotnego wyboru mających na celu ocenę 
wiedzy pilota bezzałogowego statku powietrznego na temat technicznych i 
operacyjnych środków ograniczających ryzyko na ziemi, dotyczących, w odpowiednich 
proporcjach, następujących dziedzin: (i) meteorologia; (ii) osiągi systemu 
bezzałogowego statku powietrznego w locie; (iii) techniczne i operacyjne środki 
ograniczające ryzyko na ziemi”

 dla kategorii szczególnej według scenariuszy standardowych:

a) „Egzamin, o którym mowa w sekcji UAS.STS-01.020 pkt 2 lit. b), musi obejmować co 
najmniej 40 pytań wielokrotnego wyboru mających na celu ocenę wiedzy pilota 
bezzałogowego statku powietrznego na temat technicznych i operacyjnych środków 
ograniczających ryzyko, dotyczących, w odpowiednich proporcjach, następujących 
dziedzin: (i) przepisy lotnicze; (ii) ograniczenia możliwości człowieka; (iii) procedury 
operacyjne; (iv) techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi; (v) ogólna
wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych; (vi) meteorologia; 
(vii) osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie; oraz (viii) techniczne 
i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu.

b) W przypadku, gdy uczeń-pilot bezzałogowego statku powietrznego posiada już 
certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego, o którym mowa 
w sekcji UAS.OPEN.030 pkt 2, egzamin składa się z co najmniej 30 pytań wielokrotnego 
wyboru dotyczących, w odpowiednich proporcjach, dziedzin określonych w pkt 1 lit. a) 
ppkt (i)–(v).
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c) Aby zdać egzamin z wiedzy teoretycznej, uczeń-pilot bezzałogowego statku 
powietrznego musi uzyskać co najmniej 75 % całkowitej liczby punktów.

Wiedza posiada przez pilota BSP powinna być w założonym zakresie kompletna, żeby można
było mówić o bezpiecznym wykonywaniu operacji lotnicze BSP. Niezrozumiałym dla autorów 
(wśród których są Egzaminatorzy Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej Urzędu Lotnictwa Cywilnego) 
jest zapis mówiący o konieczności odpowiedzi na 75% całkowitej liczby pytań zamiast na 75% 
pytań w każdej dziedzinie – tak jak było to w poprzednim systemie egzaminowania kandydatów.

Kryterium zaliczenia egzaminu składającego się z trzech przedmiotów określone 
w rozporządzeniu 2019/947 jako: co najmniej 75 % całkowitej liczby punktów wydaje się zupełnie 
niewłaściwe i błędne w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej. 
Możliwa jest sytuacja w której kandydat na pilota BSP który będzie latał w podkategorii A2 (A2 
umożliwia wykonywanie lotów w newralgicznej strefie CTR w której prowadzone są operacje 
startów i lądowań lotnictwa załogowego) zalicza egzamin teoretyczny choć z jednej dziedziny nie 
posiada wymaganej wiedzy.
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Jeśli test egzaminacyjny dla podkategorii A2 składa się 36 pytań, po 12 pytań w każdej 
wymaganej dziedzinie, to znaczy, że przy kryterium 75% kandydat na pilota BSP może udzielić 
8 błędnych odpowiedzi. To jednak oznacza, że może on mieć braki w jednej lub dwóch 
dziedzinach, ale mimo tego zaliczyć egzamin.

Wymagana dziedzina
Prawidłowe
odpowiedzi

Wynik
procentowy

Meteorologia 12 100%

Osiągi bezzałogowego systemu powietrznego w locie 12 100%

Techniczne lub operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi 3 25% !

Wynik procentowy egzaminu: 75%

Egzamin jest ZALICZONY!

Tabela 19 – zaliczenie egzaminu A2 pomimo nieznajomości jednej dziedziny
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Niżej przedstawiony jest screenshot pochodzący z oprogramowania egzaminacyjnego 
w zakresie podkategorii A2, którego algorytm jest zgodny z przepisami rozporządzenie 2019/947, 
pokazuje sytuację w której pilot BSP ma braki w jednej z kluczowych dziedzin, wpływających na 
bezpieczeństwo operacji SBSP jednak zalicza egzamin i w konsekwencji uzyskuje uprawnienie.
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Wymagana dziedzina
Prawidłowe
odpowiedzi

Wynik
procentowy

Meteorologia 11 92%

Osiągi bezzałogowego systemu powietrznego w locie 8 67% !

Techniczne lub operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi 8 67% !

Wynik procentowy egzaminu: 75%

Egzamin jest ZALICZONY!

Tabela 20 – zaliczenie egzaminu A2 pomimo nieznajomości dwóch dziedziny
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Niżej przedstawiony jest screenshot, który pokazuje sytuację pilota BSP mającego braki 
w dwóch dziedzinach, jednak również zalicza egzamin A2 i uzyskuje uprawnienie.
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Do jeszcze niebezpieczniejszej sytuacja dochodzi podczas egzaminu w zakresie narodowych
scenariuszy standardowych uprawniających do wykonywania lotów w kategorii szczególnej. 
Uprawnienie to pozwala latać w bezpiecznej odległości od osób postronnych i do wyższych 
wysokości np.: w strefach CTR. A to znaczy, że kwalifikacje pilotów BSP posiadających uprawnienia 
NSTS powinny być wysokie, ponieważ mogę oni co do zasady wykonywać operacje SBSP 
o większym ryzyku. W tym wypadku przyjęcie błędnego kryterium zaliczenia egzaminu prowadzi 
do sytuacji w której pilot BSP uzyskuje uprawnienia, ale ma braki np.: w 4 kluczowych dla 
bezpieczeństwa dziedzinach:

 Procedury operacyjne

 Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu

 Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych

 Meteorologia
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Wymagana dziedzina
Prawidłowe
odpowiedzi

Wynik
procentowy

Przepisy lotnicze 9 75%

Ograniczenia możliwości człowieka 11 92%

Procedury operacyjne 8 67% !

Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu 6 50% !

Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych 7 58% !

Meteorologia 8 67% !

Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie 12 100%

Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi 12 100%

Wynik procentowy egzaminu: 76,04%

Egzamin jest ZALICZONY!

Tabela 21 – zaliczenie egzaminu NSTS pomimo nieznajomości czterech dziedzin
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Powyższe przykłady dobitnie pokazują, że koncepcja przyjęta przez agencję EASA jest błędna
i będzie wymagała zmian. Tym bardziej, że system egzaminowania do uzyskania uprawnień 
wpisywanych do świadectwa kwalifikacji UAVO, był rozwijany w Polsce przez 7 lat i został 
wystarczająco zweryfikowany, żeby stwierdzić jego wyższość nad systemem wprowadzonym na 
mocy rozporządzeń europejskich.

Zdaniem autorów niniejszego opracowania najważniejszą zmianą na tym etapie jest 
wprowadzenie poprawnego kryterium zaliczenia egzaminu, tak, aby jedynie w sytuacji zaliczenie 
WSZYSTKICH wymaganych dziedzin, na co najmniej 75% odpowiedzi w każdej dziedzinie. Ilustruje 
to screenshot z autorskiej, dedykowanej aplikacji TestNaDrony.pl do weryfikacji wiedzy 
kandydatów na pilotów BSP.
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Jeśli uczestnik egzaminu w jakiejkolwiek dziedzinie uzyska mniej niż 75%, cały egzamin 
powinien być niezaliczony, co ilustruje poniższy screenshot.
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13.4. OPTYMALNA PROCEDURA OCENY UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 
KANDYDATÓW NA PILOTÓW BSP – PROPOZYCJA

Procedura oceny umiejętności praktycznych kandydata na pilota BSP jest jednoznacznie 
określona w wytycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczących narodowych scenariuszy 
standardowych NSTS. Zdaniem autorów niniejszego opracowania należałoby ją doprecyzować 
w poniższym zakresie:

 Procedury przed rozpoczęciem lotu:

◦ Planowanie operacji, względy dotyczące przestrzeni powietrznej i ocena ryzyka na 
miejscu operacji. Kwestie, które należy uwzględnić:

▪ Określenie celów planowanej operacji;

▪ Upewnienie się, że określona przestrzeń operacyjna i odpowiednie bufory (np. 
bufor ryzyka naziemnego) są odpowiednie do planowanej operacji;

▪ Wykrywanie przeszkód występujących w granicach przestrzeni operacyjnej, które 
mogłyby utrudnić planowaną operację;

▪ Ustalenie, czy topografia lub przeszkody w granicach przestrzeni operacyjnej mogą 
mieć wpływ na prędkość lub kierunek wiatru;

▪ Wybór odpowiednich danych dotyczących informacji o przestrzeni powietrznej 
(w tym danych dotyczących stref geograficznych dla systemów bezzałogowych 
statków powietrznych), które mogą mieć wpływ na planowaną operację;

▪ Upewnienie się, że system bezzałogowego statku powietrznego jest odpowiedni do 
planowanej operacji;

▪ Upewnienie się, że wybrane obciążenie użytkowe jest kompatybilne z systemem 
bezzałogowego statku powietrznego używanym na potrzeby operacji;

▪ Wprowadzenie niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności 
z ograniczeniami i warunkami mającymi zastosowanie do przestrzeni operacyjnej 
i bufora ryzyka naziemnego w odniesieniu do planowanej operacji zgodnie 
z procedurami zawartymi w instrukcji operacyjnej dla danego scenariusza;

▪ Wprowadzenie niezbędnych procedur umożliwiających wykonywanie operacji 
w przestrzeni powietrznej kontrolowanej, w tym protokołu komunikacji ze służbą 
kontroli ruchu lotniczego oraz uzyskanie zezwolenia i w razie konieczności, 
instrukcji;
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▪ Potwierdzenie, że wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania planowanej 
operacji znajdują się na miejscu operacji oraz poinformowanie wszystkich 
uczestników o planowanej operacji;

▪ Przy udziale obserwatorów przestrzeni powietrznej: odpowiednie rozmieszczenie 
obserwatorów przestrzeni powietrznej i system dekonfliktowania obejmujący 
frazeologię, koordynację i środki komunikacji

▪ Obserwacja przestrzeni powietrznej.

◦ Przegląd przedstartowy i konfiguracja systemu bezzałogowego statku powietrznego 
(w tym tryby lotu i zagrożenia związane ze źródłami energii). Kwestie, które należy 
uwzględnić:

▪ Ocena ogólnego stanu systemu bezzałogowego statku powietrznego;

▪ Zapewnienie właściwego zabezpieczenia wszystkich demontowalnych części 
systemu bezzałogowego statku powietrznego;

▪ Upewnienie się, że konfiguracje oprogramowania systemu bezzałogowego statku 
powietrznego są kompatybilne;

▪ Upewnienie się, że konfiguracje oprogramowania systemu bezzałogowego statku 
powietrznego są kompatybilne;

▪ Identyfikacja wszelkich mankamentów, które mogą zagrozić planowanej operacji;

▪ Identyfikacja wszelkich mankamentów, które mogą zagrozić planowanej operacji;

▪ Upewnienie się, że poziom naładowania baterii jest wystarczający do wykonania 
planowanej operacji;

▪ Upewnienie się, że zamontowany w systemie bezzałogowego statku powietrznego 
układ umożliwiający zakończenie lotu i jego system aktywacji są sprawne;

▪ Sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania łącza do celów kierowania i kontroli;

▪ Aktywacja funkcji świadomości przestrzennej i wgranie informacji do tego systemu, 
(jeśli funkcja świadomości przestrzennej jest dostępna) oraz skonfigurowanie 
systemów ograniczających wysokość i prędkość lotu, (jeżeli są dostępne).
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◦ Znajomość podstawowych czynności, które należy podjąć w przypadku sytuacji 
awaryjnej, w tym w przypadku problemów z systemem bezzałogowego statku 
powietrznego, lub w przypadku wystąpienia w trakcie lotu zagrożenia kolizją 
w powietrzu.

 Procedury w trakcie lotu:

◦ Prowadzenie skutecznej obserwacji i utrzymywanie bezzałogowego statku 
powietrznego w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) w każdym momencie, co 
obejmuje: posiadanie w każdym momencie orientacji sytuacyjnej w odniesieniu do 
danej lokalizacji pod względem przestrzeni operacyjnej i pod kątem obecności innych 
użytkowników przestrzeni powietrznej, przeszkód, ukształtowania terenu oraz osób.

◦ Wykonywanie dokładnych i kontrolowanych manewrów w locie na różnych 
wysokościach i w różnych odległościach reprezentatywnych dla danego NSTS (w tym lot
w trybie manualnym/bez wsparcia globalnego systemu nawigacji satelitarnej lub 
w trybie równoważnym, jeżeli bezzałogowy statek powietrzny jest w niego 
wyposażony). Wykonuje się, co najmniej następujące manewry w różnych orientacjach 
bezzałogowego statku powietrznego względem pilota, zarówno w warunkach VLOS jak 
i BVLOS:

▪ Zawis w miejscu;

▪ Przejście z zawisu do lotu do przodu;

▪ Wznoszenie i zniżanie z lotu poziomego;

▪ Zakręty w locie poziomym;

▪ Kontrola prędkości w locie poziomym;

▪ Czynności po wystąpieniu awarii silnika/układu napędowego; oraz

▪ Manewry omijania w celu uniknięcia kolizji

◦ Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu systemu bezzałogowego statku 
powietrznego i dotyczących go ograniczeń w zakresie maksymalnego czasu lotu.
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◦ Lot w warunkach odbiegających od normy:

▪ Zarządzanie częściowym lub całkowitym brakiem mocy w układzie napędowym 
bezzałogowego statku powietrznego przy zapewnieniu bezpieczeństwa osób na 
ziemi;

▪ Zarządzanie ścieżką lotu bezzałogowego statku powietrznego w sytuacjach 
odbiegających od normy;

▪ Zarządzanie sytuacją, w której dojdzie do uszkodzenia urządzenia pozycjonującego 
zainstalowanego w bezzałogowym statku powietrznym;

▪ Zarządzanie sytuacją wtargnięcia osoby w granice przestrzeni operacyjnej lub 
w kontrolowany obszar naziemny oraz zastosowanie odpowiednich środków w celu 
zachowania bezpieczeństwa;

▪ Reagowanie na sytuacje, w których bezzałogowy statek powietrzny może 
przekroczyć granicę przestrzeni lotu (procedury bezpieczeństwa) oraz granice 
przestrzeni operacyjnej (procedury awaryjne), które określono w trakcie 
przygotowań do lotu, oraz podejmowanie odpowiednich działań naprawczych;

▪ Zarządzanie sytuacją, w której statek powietrzny zbliża się do granicy przestrzeni 
operacyjnej; oraz

▪ Wykazanie umiejętności stosowania metody odzyskania kontroli po celowej 
(symulowanej) utracie łącza do celów kierowania i kontroli

 Procedury po zakończeniu lotu:

◦ Wyłączenie i zabezpieczenie system bezzałogowego statku powietrznego.

◦ Kontrola po zakończeniu lotu i zarejestrowanie wszelkich istotnych danych dotyczących 
ogólnego stanu systemu bezzałogowego statku powietrznego (jego układów, 
komponentów i źródeł zasilania) oraz zmęczenia załogi.

◦ Przeprowadzenie odprawy na temat wykonanej operacji.

◦ Określenie sytuacji, które wymagały sporządzenia zgłoszenia zdarzenia i sporządzenie 
wymaganego zgłoszenia zdarzenia.
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13.5. UPROSZENIE PROCEDURY UZYSKIWANIA ZEZWOLENIA PREZESA ULC NA LOTY
WYKRACZAJĄCE POZA SCENARIUSZE STANDARDOWE

Rozwój rynku BSP będzie generował nowe rodzaje operacji lotniczych, które będą 
wykraczały poza zasady określone w scenariuszach standardowych. W takim wypadku agencja 
EASA przewidziała możliwość wystąpienia operatora SBSP do nadzoru lotniczego (w Polsce do 
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego) z wnioskiem o zezwolenie na operacje lotnicze z użyciem  
BSP. Wniosek może wymagać modyfikacji instrukcji operacyjnej (dalej: INOP) oraz przygotowania 
analizy ryzyka np. opartej o metodologię SORA. Opracowanie analizy ryzyka będzie leżało po 
stronie operatora SBSP i będzie konieczne dla każdej operacji lotniczej z użyciem BSP 
wykraczającej poza kategorię otwartą lub scenariusze standardowe kategorii szczególnej. Będzie 
to miało miejsce między innymi, gdy:

 wysokość lotu będzie większa niż 120 m AGL,

 loty będą wykonywane nad zgromadzeniami osób,

 do operacji lotniczej używane są BSP o masie startowej TOM większej niż 25 kg,

 BSP w locie poza zasięgiem wzroku będzie znajdował się dalej niż 2 km od pilota,

 charakterystyczny wymiar BSP używanego do wykonania lotu będzie przekraczał 3 m,

 BSP używany do wykonania operacji będzie miał energię przy uderzeniu większą niż 34 kJ.

Do wniosku o zezwolenie na operację lotnicza z użyciem BSP w kategorii szczególnej 
wykraczającej poza scenariusze standardowe należy dołączyć opis operacji zawierający co 
najmniej:

1. Opis koncepcji operacji CONOPS (ang. CONcept of OperationS). Koncepcja operacji CONOPS
to dokument opisujący operację lotniczą z punktu widzenia operatora SBSP, który będzie 
z niej korzystał. CONOPS służy do przekazywania wszystkim interesariuszom ilościowych 
i jakościowych cech tej operacji. CONOPS jest szeroko stosowany np.: w wojsku, agencjach 
rządowych, instytucjach certyfikujących, które wymagają sformalizowanego przedstawienia
danego procesu.
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2. Identyfikacja ryzyka dla operacji opisanej w CONOPS. Analiza ryzyka to działanie 
skierowane na poszukiwanie zagrożeń i obniżanie ich negatywnego wpływu na operację 
lotniczą z użyciem BSP poprzez podejmowanie odpowiednich działań służących 
przeciwdziałaniu i ograniczaniu ryzyka. Proces analizy pozwala na identyfikację, ocenę 
i monitorowanie poziomu ryzyka w sposób jakościowy i ilościowy, przy wykorzystywaniu 
określonej metodyki. Analiza ryzyka jest jednym z podstawowych elementów procesu 
zarządzania ryzykiem.

3. Opracowania analizy ryzyka. Analiza ryzyka według metodologii SORA składa się z kilku 
kroków, w których należy:

1. określić GRC (ang. Ground Risk Class), czyli poziom ryzyka lotu dronem dla osób 
znajdujących się na ziemi,

2. określić ARC (ang. Air Risk Class), czyli poziom ryzyka lotu dronem dla załogowych 
statków w przestrzeni powietrznej,

3. dobrać TMPR (ang. Tactical Mitigation Performance Requirement), przez zastosowanie 
działań zmniejszających wystąpienie ryzyka określonego w GRC i ARC,

4. odczytać SAIL (ang. Final Specific Assurance and Integrity Levels), który określa poziom 
solidności jaki musimy osiągnąć, żeby operacja była pod kontrolą,

5. zidentyfikować OSO (ang. Operational Safety Objectives) i zapewnić osiągnięcie 
określonych celów bezpieczeństwa operacyjnego z wymaganym poziomem solidności 
wynikającym z SAIL.

Metodologia SORA wymaga wykonania analizy w 10 krokach:

◦ Krok 01 » koncepcja operacji

◦ Krok 02 » klasa bazowego ryzyka na ziemi

◦ Krok 03 » klasa końcowego ryzyka na ziemi po zastosowaniu środków ograniczających 
to ryzyko

◦ Krok 04 » klasa początkowego ryzyka w powietrzu

◦ Krok 05 » mitygacja ryzyka w powietrzu na poziomie strategicznym

◦ Krok 06 » mitygacja ryzyka w powietrzu na poziomie taktycznym

◦ Krok 07 » końcowe przyporządkowanie poziomu solidności
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◦ Krok 08 » identyfikacja celów bezpieczeństwa na poziomie operacyjnym

◦ Krok 09 » zdefiniowanie obszaru przyległego i rozważenie ryzyka dla przestrzeni 
powietrznej sąsiadującej z przestrzenią operacji

◦ Krok 10 » kompleksowe portfolio bezpieczeństwa

O poszczególnych krokach można przeczytać na stronie:
https://kursnadrony.pl/analiza-ryzyka-sora/.

4. Uwzględnienie operacji w instrukcji operacyjnej. Instrukcja operacyjna to dokument 
wymagany od operatora SBSP określający sposób realizacji operacji z użyciem SBSP przez 
jego personel. Wymagania dotyczące instrukcji operacyjnej zostały określone w dodatku 
5 do rozporządzenia 2019/947. Przygotowanie instrukcji operacyjnej oraz opracowanie 
wniosku zawierającego analizę ryzyka operacji to skomplikowany proces wymagający 
interdyscyplinarnych umiejętności, a w przypadku skomplikowanych operacji lotniczych, 
zespołowej pracy specjalistów o różnych profesjach.

Polski rynek BSP rozwija się dynamicznie, dlatego potrzebne są rozwiązania ułatwiające 
wykonywanie lotów wymagających zezwolenia Prezesa ULC.

Na dzień 21 kwiecień 2022 r. liczba wniosków złożonych w ULC kształtowała się 
następująco:

Liczba złożonych wniosków o zezwolenie na operacje 
wykraczające poza narodowe scenariusze standardowe

74

Liczba wydanych zezwoleń na operację w kategorii 
szczególnej powyżej 120m AGL

31

Liczba wydanych zezwoleń na operację w kategorii 
szczególnej dla BSP o masie startowej powyżej 25kg

19

Liczba wydanych zezwoleń na operację w kategorii 
szczególnej dla BSP wykonujących loty BVLOS

38

Liczba lotów w kategorii certyfikowanej 0

Tabela 22 – zestawienie wniosków o wydanie zezwolenia Prezesa ULC
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14. SKOROWIDZ POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z BSP

Rozwinięcie skrótów użytych w opracowaniu:

 AED (ang. Automated External Defibrillator) – automatyczny defibrylator zewnętrzny

 AGL (ang. Above Ground Level) – nad poziomem gruntu

 AUP (ang. Airspace Use Plan) – plan użycia przestrzeni powietrznej

 BSP – bezzałogowy statek powietrzny, inaczej dron (ang. UAV/UAS, Unnamend Aircraft 
Vehicle/Unmanned Aircraft System)

 BVLOS (ang. Beyond Visual Line of Sight) – operacje lotnicze wykonywane poza zasięgiem 
wzroku

 CNBOP-PIB – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy 
Instytut Badawczy

 DRAP, DRAR, DRAI, DRAU, DRAT – strefy geograficzne, czyli struktury przestrzeni 
powietrznej, dedykowane dla BSP, często są tożsame ze strefami lotniczymi

 EASA (ang. European Aviation Safety Agency) – Europejska Agencja Bezpieczeństwa 
Lotniczego

 GIS (ang. Geographic Information System) – system informacji geograficznej

 GPS (ang. Global Positioning System) – system nawigacji satelitarnej GPS

 GNSS (ang. Global Navigation Satellite Systems) – system nawigacji satelitarnej zawierający 
konstelacje satelitów dostępnych na danym terenie np.: GPS, Glonass, Galileo

 IFR – operacje lotnicze w których nawigacja w przestrzeni powietrznej jest realizowana bez 
widoczności Ziemi na podstawie wskazań przyrządów pokładowych

 IK – infrastruktura krytyczna

 KAR – kierujący akcją ratowniczą

 KDR – kierujący działaniem ratowniczym

 KPP – kwalifikowana pierwsza pomoc

 LiDAR (ang. Light Detection And Ranging) – metoda pomiaru odległości poprzez oświetlanie
celu światłem laserowym i pomiar odbicia za pomocą czujnika. Różnice w czasie powrotu 
wiązki lasera oraz zmiana długości fali mogą być następnie wykorzystane do tworzenia 
trójwymiarowego modelu [źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lidar]
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 MR/A/H – kategorie bezzałogowych statków powietrznych, odpowiednio: 
wielowirnikowiec, samolot i śmigłowiec bezzałogowy

 OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

 PAŻP – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pełniące funkcję zarządzania przestrzenią 
powietrzną w Polsce

 PSP – Państwowa Straż Pożarna

 SAR (ang. Search And Rescue) – działania ratownicze na morzu

 SARUAV (ang. Search and Rescue with Unmanned Aerial Vehicle) – system BSP wspierający 
poszukiwanie osób zaginionych na morzu

 SBSP – system bezzałogowego statku powietrznego, definicja wprowadzona przez 
rozporządzenie 2019/947

 SDK (ang. Software Development Kit) – zestaw narzędzi dla programistów niezbędny 
w tworzeniu aplikacji korzystających z funkcjonalności danego BSP
[źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Software_development_kit]

 SORA (ang. Specific Operations Risk Assessment) – metodologia analizy ryzyka operacji BSP

 UAVO – operator bezzałogowego statku powietrznego lub potocznie świadectwo 
kwalifikacji operatora UAV

 UCAV (ang. Unmanned Combat Aerial Vehicle) – bojowy bezzałogowy statek powietrzny

 ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego pełniący funkcję nadzoru lotniczego w Polsce

 VFR – operacje lotnicze w których nawigacja w przestrzeni jest realizowana dzięki 
wzrokowej analizie obrazu Ziemi na podstawie charakterystycznych obiektów (rzeka, 
komin, droga) – w slangu lotniczym jest to latanie „po meblach”

 VLOS (ang. Visual Line of Sight) – operacje lotnicze wykonywane w zasięgu wzroku

 VTOL (ang. Vertical Take-off and Landing) – samolot zdolny do pionowego startu 
i lądowania

 WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
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17. ZAŁĄCZNIKI
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4. Charakterystyki 4 poziomu PRK

5. Charakterystyki 5 poziomu PRK

6. Charakterystyki 6 poziomu PRK

7. Charakterystyki 7 poziomu PRK

8. Charakterystyki 8 poziomu PRK
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Załącznik 1: Tabela charakterystyki 1 poziomu PRK
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Załącznik 2: Tabela charakterystyki 2 poziomu PRK
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Załącznik 3: Tabela charakterystyki 3 poziomu PRK
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Załącznik 4: Tabela charakterystyki 4 poziomu PRK
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Załącznik 5: Tabela charakterystyki 5 poziomu PRK
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Załącznik 6: Tabela charakterystyki 6 poziomu PRK
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Załącznik 7: Tabela charakterystyki 7 poziomu PRK
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Załącznik 8: Tabela charakterystyki 8 poziomu PRK
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