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Zastosowania dronów
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87 cywilnych zastosowań dronów 

•Fotogrametria

•Monitoring: granic, infrastruktury krytycznej

•Walka ze smogiem

•Walka z kradzieżą np. przez PKP CARGO

•Nawożenie pól uprawnych

•Transport Tkanek i Krwi / projekt AirVein

•Reklama / Filmowanie



Skala zjawiska 
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•65 tys. sprawdzeń zajętości przestrzeni powietrznej na aplikacji DroneRadar –

aplikacji służącej do orientowania się w przestrzeni powietrznej aby bezkolizyjnie

wykonać lot;

•6,5 tysiąca świadectw kwalifikacji operatora UAVO wydanych przez ULC –

świadectwo kwalifikacji operatora WYMAGANE PRZY LOTACH KOMERCYJNYCH.



Prawo lotnicze – Nowe rozporządzenie BVLOS – niebawem wchodzi 

w życie
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Pułap maksymalnej wysokości lotów BVLOS (poza zasięgiem wzroku operatora) to 
120 m AGL.

Tak wyznaczony pułap ma na celu rozwiązać problem integracji lotnictwa 
załogowego z bezzałogowym, a także wspierać to drugie w możliwości rozwoju 
kolejnych zastosowań dronów. 

Aby integracja dronów z lotnictwem załogowym była możliwa wszyscy 
użytkownicy przestrzeni powietrznej muszą ze sobą współpracować. 

Współpracę ułatwia technologia. 

DroneRadar to technologia wspomagająca koegzystencję klasycznych samolotów 
z dronami.



Struktura Polskiej Przestrzeni Powietrznej
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Zasady lotów dla operatorów ze śk uavo:
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Przestrzeń powietrzna Polski dzieli się na różne strefy lotnicze, sprawdź czy Ci wolno w danym

miejscu latać na stronie bądź aplikacji Droneradar.eu

Wykonując loty dronem w CTR

Nie ma obowiązku zgłaszania lotów w przypadku:

•wykonywania lotów powyżej 6 km od granicy lotniska (ogrodzenie) objętego strefą CTR jeżeli

loty wykonywane są dronami o masie startowej nie większej niż 25 kg i do wysokości nie większej

niż 100 m nad poziomem terenu;

•wykonywania lotów powyżej 1 km od granicy lotniska (ogrodzenie) objętego strefą CTR jeżeli

loty wykonywane dronami o masie startowej nie większej niż 0,6 kg oraz do wysokości nie

większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów

budowlanych, znajdującej się w promieniu do 100 m od operatora.

Loty w strefie CTR nie spełniające powyższych wymogów wymagają zgłoszenia do

PAŻP/ASM1. Wyślij wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres email: drony@pansa.pl

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://Droneradar.eu&c=E,1,6_Wz7y0ZZiJmeRND1p8uAF-xbvO3Hc7jvPTYP8UgMlIfHg70a7WrijUBvcnnygAfILgf5QWcJPJsjeHLaS6Mqpl4eoE3hMLVIu_vxZMV2tk-&typo=1
mailto:drony@pansa.pl


Zasady lotów dla operatorów ze śk uavo:
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• przy lotniskach niekontrolowanych, wojskowych oraz w parkach narodowych 

zapytaj o zgodę na lot odpowiednie służby;

• w przestrzeni niekontrolowanej, bez stref lotniczych staraj się unikać 

lotów powyżej 100m AGL. Jeśli Twoje zadanie wymaga większej 

wysokości - poinformuj telefonicznie FIS.
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• nie lataj pod wpływem środków odurzających;

• dbaj o prywatność innych;

• dbaj i sprawdzaj swój sprzęt - śmigła, akumulatory, ogólny stan techniczny;

• dbaj o bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych:

− zawsze zakładaj kamizelkę ostrzegawczą;

− pamiętaj o polisie OC;

− pamiętaj o konieczności posiadania ważnego orzeczenia lotniczo – lekarskiego;

− pamiętaj o konieczności posiadania świadectwie kwalifikacji;

• sprawdzaj prognozy pogody, uwzględniając wpływ warunków atmosferycznych na 

bezpieczeństwo realizacji lotu;

• pamiętaj o konieczności pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Lataj tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla ludzi:



Porozumienie GIODO i  ULC – 27 września 2017 r.
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Ochrona prywatności a drony  

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych – listopad 2014

Opracowanie Komisji Europejskiej – listopad 2014

Opinia Grupy Roboczej ds. Artykułu 29 na temat zagadnień związanych z  ochroną 
prywatności i  danych osobowych  w kontekście używania dronów 
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Jak identyfikować?

Jak informować?

Jak sprawdzać?

Jak karać?
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Wyzwania dla dronów w zakresie prywatności

– wybrane zagadnienia
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1. drony mają wmontowany sprzęt który pozwala na zbieranie dużych ilości danych i ich

przetwarzanie;

2. drony, podczas lotów, zbierają olbrzymią ilość danych, nawet jeśli jednostki wiedzą o

tym że dron jest w pobliżu i zbiera dane

trudno jest się zorientować w jaki sprzęt do przetwarzania danych jest wyposażony,

dla jakich celów dane są zbierane i przez kogo;

3. drony zazwyczaj zbierają dane bez uprzedniej zgody podmiotu, którego dane

dotyczą, często również pomimo jego sprzeciwu;

4. bardzo wysokie ryzyko naruszania prywatności oraz bezprawnego przetwarzania

danych osobowych

Wyzwania dla dronów w zakresie prywatności

– wybrane zagadnienia
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Maskowanie i anonimizowanie danych osobowych

• w sytuacji kiedy oprogramowanie drona automatycznie maskuje i anonimizuje dane 

osobowe nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych;

• w sytuacji w której dane zebrane nie są anonimizowane zakładamy że mamy do 

czynienia z przetwarzaniem danych.



Data Post-treatment + report
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• Data check

• Data Treatment

• Oprogramowanie do przetwarzania i anonimizowania

• Raport do klienta



Administrator danych vs. Operator drona

Trudności administratora z wypełnieniem obowiązków informacyjnych wobec osoby której 

dane są przetwarzane

Zalecenia Grupy Roboczej ds. Artykułu 29- administratorzy danych powinni starać się 

wykonywać obowiązek informacyjny wszystkimi możliwymi sposobami

np. oznakowanie infrastruktury, iż może być monitorowana przez drony

oznakowanie plaży, gdzie leżą rurociągi, iż są monitorowane przez drony 

mecz piłki nożnej nagrywany – zaleca się rozdawanie ulotek 
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Jeżeli dany rodzaj przetwarzania (w szczególności z użyciem nowych technologii)ze

względu na swój charakter, zakres, kontekst i cel z dużym prawdopodobieństwem może

powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator

przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji

przetwarzania dla ochrony danych osobowych.
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Ocena skutków dla ochrony danych – Privacy Impact  Assessment 
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