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Urząd Lotnictwa Cywilnego 

Bezzałogowe statki powietrzne 
w Polsce – podstawy prawne 



Bezzałogowe statki powietrzne 



art. 53c art. 33 
ust. 2 

art. 104 

Przepisy krajowe – Prawo lotnicze  
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r.  - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) 

art. 126 



art. 126 

1. W polskiej przestrzeni powietrznej mogą być wykonywane loty bezzałogowych statków powietrznych. 
 
2. Bezzałogowy statek powietrzny (UAV) musi być wyposażony w takie same urządzenia umożliwiające lot, 
nawigację i łączność jak załogowy statek powietrzny wykonujący lot z widocznością (VFR) lub według 
wskazań przyrządów (IFR) w określonej klasie przestrzeni powietrznej. Odstępstwa mające zastosowanie  
w tym zakresie dla załogowych statków powietrznych stosuje się jednakowo do bezzałogowych statków 
powietrznych (UAV). 
 
3. Loty bezzałogowych statków powietrznych wyposażonych zgodnie z ust. 2 mogą być wykonywane na 
podstawie złożonego planu lotu, w sposób i zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem 
art. 149. 
 
4. Loty bezzałogowych statków powietrznych nieposiadających wyposażenia, o których mowa w ust. 2, mogą 
być wykonywane w strefach wydzielanych z ogólnodostępnej dla lotnictwa przestrzeni powietrznej,  
z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 121 ust. 5. 
 
5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowy sposób i warunki wykonywania lotów przez bezzałogowe statki powietrzne w 
polskiej przestrzeni powietrznej oraz procedury współpracy operatorów tych statków z instytucjami 
zapewniającymi służby ruchu lotniczego, uwzględniając zasady bezpiecznego korzystania z przestrzeni 
powietrznej. 

Loty bezzałogowe 



Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku  
VLOS (visual line of sight) dla UAV do 25 kg 

 

art. 33 
ust. 2 

Podstawa prawna:  
 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. 
w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych 
rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych 
statków (Dz. U. poz. 440) 
 



Operacja, podczas której zdalna załoga utrzymuje bezpośredni kontakt wzrokowy ze 
statkiem powietrznym w celu utrzymywania separacji od innych statków powietrznych 
ludzi oraz przeszkód. 

Loty w zasięgu wzroku  
VLOS (visual line of sight)  

 

art. 33 
ust. 2 

UAV 

Pilot zdalnego 
sterowania 



Loty w zasięgu wzroku – VLOS (visual line of sight)  

art. 33 
ust. 2 

Loty w zasięgu wzroku  
VLOS (visual line of sight)  

 



Loty w zasięgu wzroku – VLOS (visual line of sight)  

art. 33 
ust. 2 

Loty w zasięgu wzroku  
VLOS (visual line of sight)  

 



Loty w zasięgu wzroku – VLOS (visual line of sight)  

art. 33 
ust. 2 

Loty w zasięgu wzroku  
VLOS (visual line of sight)  

 



art. 33 
ust. 2 

Loty w zasięgu wzroku VLOS 
Najczęściej wykorzystywany sprzęt 

 



art. 33 
ust. 2 

OPERATOR:  
Zapewnia,  aby UAV był używany w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób, mienia lub innych 
użytkowników przestrzeni powietrznej 
 
Wykonuje lot z uwzględnieniem warunków meteorologicznych oraz informacji   
o  ograniczeniach w ruchu lotniczym w sposób zapewniający bezpieczną odległość od osób i mienia  
w przypadku awarii lub utraty kontroli  
 
Ponosi odpowiedzialność za decyzje o wykonaniu lotu oraz jego poprawność 
 
Przed lotem operator dokonuje kontroli stanu technicznego oraz stwierdza poprawność działania UAV 
i urządzeń sterujących 
 
Wykonuje lot  zapewniając ciągłą i pełną kontrolę, w szczególności przez zdalne sterowanie przy 
użyciu fal radiowych oraz w sposób umożliwiający uniknięcie kolizji z innym użytkownikiem 
przestrzeni powietrznej;  

 
W strefach CTR, ATZ, MATZ, MTCR, R, D, P loty są możliwe po uzyskaniu zgody zarządzającego strefą 
lub właściwego organu ATC  
 
 

Zasady wykonywania lotów  
w zasięgu wzroku (VLOS) 



art. 104 Licencjonowanie personelu lotniczego 

Podstawa prawna:  
 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r.  
w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 664) 
 



art. 104 
Licencjonowanie personelu lotniczego 

Uzyskanie Świadectwa kwalifikacji operatora UAV 
z uprawnieniem VLOS 

Warunki uzyskania uprawnień: egzamin teoretyczny i praktyczny, badania lotniczo-lekarskie 

 

Wiedza: podstawy prawa lotniczego, człowiek jako pilot i operator UAV, zasady wykonywania lotów, 
bezpieczeństwo wykonywania lotów 
 
Umiejętności: przygotowanie do lotów, obsługa naziemna UAV wraz z oceną zdatności do lotu oraz 
umiejętności bezpiecznego wykonywania czynności lotniczych. 

 
 
Prezes ULC publikuje w formie programu szkolenia 
 zakres wymaganej na egzaminie wiedzy i umiejętności 



art. 104 

 

Wiedza i umiejętności pilota UAV wykonującego loty w danym rodzaju przestrzeni 
powietrznej nie mogą być mniejsze niż te, którymi musi dysponować pilot  

samolotu załogowego poruszającego się w tym samym rodzaju przestrzeni. 
 

Warunki uzyskania uprawnień: szkolenie teoretyczne i praktyczne, egzamin  
teoretyczny i praktyczny, badania lotniczo-lekarskie 
Szkolenie teoretyczne: prawo lotnicze, meteorologia, człowiek jako pilot i operator UAVO  
– możliwości i ograniczenia, nawigacja w lotach bezzałogowych, procedury operacyjne, osiągi  
i planowanie lotu, wiedza ogólna o UAV, zasady wykonywania lotów, bezpieczeństwo  
lotów, sytuacje i procedury awaryjne – min. 25 godzin zegarowych 
 

Szkolenie praktyczne: przygotowanie do lotu, obsługa naziemna, ocena zdatności do lotu, 
przygotowanie operacyjne i nawigacyjne, analiza informacji meteo, wykonywanie procedur 
pilotażowych normalnych i w sytuacjach niebezpiecznych, awaryjnych – min. 15 godzin lotu w tym 
maks. 7 godzin na urządzeniu symulującym  

 
Prezes ULC publikuje programy szkoleń. 

Licencjonowanie personelu lotniczego 

Uzyskanie Świadectwa kwalifikacji operatora UAV 
z uprawnieniem BVLOS 



Zespół do spraw bezzałogowych  
statków powietrznych 

Urząd Lotnictwa Cywilnego 
ul. Flisa 2 
02-247 Warszawa 
 
http://ulc.gov.pl/pl/bezzalogowe-statki-powietrzne 
 

 
 

uav@ulc.gov.pl 


