
Przepisy UE dla Bezzałogowych Statków Powietrznych

Prowadzenie szkoleń

Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych
Urząd Lotnictwa Cywilnego

Materiał dotyczy przepisów, które zaczną obowiązywać w dniu 31 grudnia 2020 r.



Ustawa 
Prawo lotnicze

Ustawa 
Prawo lotnicze

art. 126art. 126 Brak rozporządzenia. Planowana nowelizacja przepisu.Brak rozporządzenia. Planowana nowelizacja przepisu. Zasady lotów bezzałogowychZasady lotów bezzałogowych

art. 33 ust.2art. 33 ust.2

Rozporządzenie 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)

Rozporządzenie 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)

Zasady dla lotów VLOS 
(BVLOS w opracowaniu)

Zasady dla lotów VLOS 
(BVLOS w opracowaniu)

art. 104art. 104 Rozporządzenie
 w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 664)

Rozporządzenie
 w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 664) Świadectwa kwalifikacjiŚwiadectwa kwalifikacji

art. 53cart. 53c

Rozporządzenie w sprawie przepisów technicznych
 i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych 

kategorii specjalnej, nieobjętych 
nadzorem Europejskiej Agencji

Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 524). 

Rozporządzenie w sprawie przepisów technicznych
 i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych 

kategorii specjalnej, nieobjętych 
nadzorem Europejskiej Agencji

Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 524). 

Drony powyżej 25 kgDrony powyżej 25 kg

Prawo lotnicze w odniesieniu do BSP do 31 grudnia 2020 r.Prawo lotnicze w odniesieniu do BSP do 31 grudnia 2020 r.

Dotychczasowe przepisy krajowe przestają 

obowiązywać 31 grudnia 2020 r.



Przepisy lotnicze w odniesieniu do BSP od 31 grudnia 2020 r.

Ustawa 
Prawo lotnicze

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 
z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów

i procedur dotyczących eksploatacji 
bezzałogowych statków powietrznych 

STS-01 (UE)
Załącznik do rozp. (UE) 2019/947

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie wykonywania operacji

 z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego

Dział VIa

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie stref geograficznych

 dla systemów bezzałogowych statków powietrznych

STS-02 (UE)
Załącznik do rozp. (UE) 2019/947

NSTS-01 (KRAJOWY)
Ogłoszenie Prezesa ULC

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 

W razie opóźnień w wydaniu przepisów krajowych:

Wytyczne Prezesa ULC wydane w celu realizacji obowiązków wynikających 
z art. 18 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 

maja 2019 r. w sprawie przepisów 
i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych



Kwalifikacje personelu



Szkolenia pilotów

Uzyskiwanie kompetencji pilota BSP

Dokumentem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji i upoważniającym do 
wykonywania określonych czynności lotniczych przez pilotów bezzałogowych statków 
powietrznych będzie zgodnie z przepisami UE:

a) dowód zaliczenia szkolenia i egzaminów online w przypadku wykonywania operacji w 
podkategorii A1 i A3 kategorii „otwartej” uzyskiwane po zaliczeniu szkolenia i egzaminu 
on-line

b) certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku w przypadku wykonywania operacji 
w podkategorii A2 kategorii „otwartej” uzyskiwane po zaliczeniu egzaminu on-line, 
dodatkowego egzaminu teoretycznego oraz odbyciu szkolenia praktycznego w postaci 
samokształcenia

c) potwierdzenie uzyskania kwalifikacji w przypadku wykonywania operacji w kategorii 
„szczególnej” uzyskiwane po ukończeniu szkolenia teoretycznego on-line, doszkolenia w 
zakresie odpowiedniego STS i odbycie szkolenia praktycznego w podmiocie 

designed by Freepik.com



Kwalifikacje personelu - kategoria OTWARTA



Uzyskiwanie uprawnień – kategoria otwarta

Rejestracja 
operatora
Rejestracja 
operatora

Szkolenie i egzamin  ONLINE 
A1, A2, A3 (ULC)

Szkolenie i egzamin  ONLINE 
A1, A2, A3 (ULC)

Dowód zaliczenia szkolenia 
ONLINE A1, A3 (PDF)

Dowód zaliczenia szkolenia 
ONLINE A1, A3 (PDF)

Dodatkowy egzamin 
teoretyczny dla A2

(przeprowadza Wyznaczony Operator)

Dodatkowy egzamin 
teoretyczny dla A2

(przeprowadza Wyznaczony Operator)

Certyfikat kompetencji pilota A2 
(PDF)

Certyfikat kompetencji pilota A2 
(PDF)

Samokształcenie praktyczneSamokształcenie praktyczne

Egzamin obejmuje co najmniej 30 pytań wielokrotnego 
wyboru mających ocenić wiedzę pilota BSP na temat 
technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko 
na ziemi, dotyczących następujących dziedzin: 

• meteorologia
• osiągi SBSP w locie
• techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko 

na ziemi



Kwalifikacje personelu - kategoria SZCZEGÓLNA



Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji do lotów w kategorii szczególnej 

Uzyskiwanie kompetencji pilota 
do wykonywania lotów w STS 1/2 (EASA) i NSTS 1 (VLOS)

Szkolenie i egzamin ONLINE jak do A1 
(w systemie ULC)

Egzamin teoretyczny potwierdzony Certyfikatem wiedzy teoretycznej
(przeprowadza i wydaje podmiot szkolący)

Szkolenie praktyczne i ocena umiejętności udokumentowana Potwierdzeniem 
ukończenia szkolenia praktycznego 
(przeprowadza i wydaje podmiot szkolący)



Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji do lotów w kategorii szczególnej 

Uzyskiwanie kompetencji pilota do wykonywania lotów 
w Krajowym NSTS 2 (BVLOS) oraz w lotach VLOS powyżej 120m

Szkolenie i egzamin ONLINE jak do A1 
(w systemie ULC)

Szkolenie i egzamin teoretyczny potwierdzony 
Certyfikatem wiedzy teoretycznej
(przeprowadza i wydaje podmiot szkolący)

Szkolenie praktyczne i ocena umiejętności udokumentowana Potwierdzeniem ukończenia 
szkolenia praktycznego 
(przeprowadza i wydaje podmiot szkolący)



Uzyskiwanie kompetencji pilota do wykonywania lotów w STS

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Certyfikatu wiedzy teoretycznej uzyskuje się po:
1. odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu w takiej samej formie i zakresie jak dla 

podkategorii A1 (online)
2. zaliczeniu egzaminu z wiedzy teoretycznej (w trybie stacjonarnym) przeprowadzanego 

przez podmiot szkolący. Egzamin musi obejmować co najmniej 40 pytań wielokrotnego 
wyboru dotyczących następujących dziedzin:
a) przepisy lotnicze
b) ograniczenia możliwości człowieka
c) procedury operacyjne
d) techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi
e) ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
f) meteorologia 
g) osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
h) techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu

ULC opracuje szczegółowy program szkolenia

designed by Freepik.com

Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji do lotów w kategorii szczególnej 



Uzyskiwanie kompetencji pilota do wykonywania lotów w STS 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w zakresie STS wydawane przez 
podmiot szkolący uzyskuje się po odbyciu szkolenia i zaliczeniu oceny umiejętności 
praktycznych w zakresie:
1) czynności przed lotem (w przypadku STS-01/02) 
2) procedury w trakcie lotu (w przypadku STS-01/02) 
3) czynności po zakończeniu lotu (w przypadku STS-01/02) 
4) operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS (w przypadku STS-02)  

ULC opracuje szczegółowy program szkolenia

designed by Freepik.com

Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji do lotów w kategorii szczególnej 



Prowadzenie szkoleń



Podmioty szkolące w 2021

Podmiot szkolącyPodmiot szkolący

Może prowadzić 
szkolenie na 

podstawie wpisu do 
RPS do końca 2021

Może prowadzić 
szkolenie na 

podstawie wpisu do 
RPS do końca 2021

Może w każdej chwili 
złożyć odpowiednie 

oświadczenie i zacząć 
działać jako podmiot 

zgodny z 
wymaganiami UE

Może w każdej chwili 
złożyć odpowiednie 

oświadczenie i zacząć 
działać jako podmiot 

zgodny z 
wymaganiami UE

Szkolenia rozpoczęte 
przed 31 grudnia 2021 

mogą zostać 
zakończone na starych 

zasadach.

Na ich podstawie 
zostaną wydane 

uprawnienia zgodne z 
przepisami UE



Wyznaczony Operator Systemu Bezzałogowego Statku Powietrznego i Uznany Podmiot

Uznany podmiotUznany podmiot

Prowadzi szkolenie i ocenę wiedzy 
i umiejętności w kat. szczególnej, 
po złożeniu do ULC oświadczenia, 
zgodnego z dodatkiem 6 do zał. 
rozp. wykonawczego 2019/947

Prowadzi szkolenie i ocenę wiedzy 
i umiejętności w kat. szczególnej, 
po złożeniu do ULC oświadczenia, 
zgodnego z dodatkiem 6 do zał. 
rozp. wykonawczego 2019/947

Przestrzega 
wymogów 

dotyczących 
operacji w ramach 

STS albo 
określonych w 
zezwoleniu na 

operację w kat. 
szczególnej

Przestrzega 
wymogów 

dotyczących 
operacji w ramach 

STS albo 
określonych w 
zezwoleniu na 

operację w kat. 
szczególnej

Spełnia wymogi 
określone w 

dodatku 3 do zał. 
do rozp. 

wykonawczego 
2019/947 

Spełnia wymogi 
określone w 

dodatku 3 do zał. 
do rozp. 

wykonawczego 
2019/947 

Nie 
przeprowadza 
egzaminów do 

A2

Nie 
przeprowadza 
egzaminów do 

A2

Wyznaczony Operator SBSPWyznaczony Operator SBSP

Prowadzi szkolenie i ocenę wiedzy 
i umiejętności, po złożeniu do ULC 

oświadczenia zgodnego z 
dodatkiem 4 do zał. rozp. 
wykonawczego 2019/947

Prowadzi szkolenie i ocenę wiedzy 
i umiejętności, po złożeniu do ULC 

oświadczenia zgodnego z 
dodatkiem 4 do zał. rozp. 
wykonawczego 2019/947

Spełnia wymogi 
określone w 

dodatku 3 do roz. 
Wykonawczego 

2019/947

Spełnia wymogi 
określone w 

dodatku 3 do roz. 
Wykonawczego 

2019/947

Złożył 
oświadczenie o 
operacji do STS 

albo uzyskał 
zezwolenie na 

operacje w kat. 
szczególnej

Złożył 
oświadczenie o 
operacji do STS 

albo uzyskał 
zezwolenie na 

operacje w kat. 
szczególnej

przeprowadz
a egzaminy 

do A2

przeprowadz
a egzaminy 

do A2



Wyznaczony Operator Systemu Bezzałogowego Statku Powietrznego i Uznany Podmiot

Wymagania do prowadzenia szkoleń

Podmiot chcący zostać Wyznaczonym Operatorem lub Uznanym Podmiotem musi spełnić następujące 
wymagania: 
1. zapewnić wyraźny rozdział między działalnością szkoleniową a wszelką inną działalnością operacyjną, 

aby zagwarantować niezależność oceny
2. posiadać zdolność do prowadzenia działań technicznych i administracyjnych związanych z procesem 

realizacji zadania, co obejmuje zapewnienie odpowiedniego personelu oraz możliwość korzystania z 
zaplecza i wyposażenia właściwych dla danego zadania.

3. posiadać kierownika odpowiedzialnego za zapewnienie, by wszystkie zadania były wykonywane 
zgodnie z informacjami i procedurami określonymi dla prowadzenia szkolenia

4. zapewnić aby członkowie personelu odpowiedzialni za zadania z zakresu szkolenia praktycznego i 
oceny umiejętności praktycznych: 
• posiadali kompetencje niezbędne do wykonywania tych zadań
• byli bezstronni
• posiadali wiedzę teoretyczną i doświadczenie w zakresie przeprowadzania szkoleń praktycznych 

oraz zadowalającą znajomość wymogów dotyczących wykonywanych przez nich zadań w zakresie 
oceny umiejętności praktycznych, a także odpowiednie doświadczenie w zakresie tych procesów

• posiadali umiejętność zarządzania oświadczeniami, dokumentacją i sprawozdaniami, które 
stanowią dowód przeprowadzenia odpowiednich ocen umiejętności praktycznych, oraz wyciągania 
wniosków z tych ocen umiejętności praktycznych



Wyznaczony Operator Systemu Bezzałogowego Statku Powietrznego i Uznany Podmiot

Dokumentacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia i dokonaniu oceny ucznia, Podmiot Uznany lub Wyznaczony Operator sporządzają 
sprawozdanie z oceny, które zawiera: 

1. dane identyfikacyjne ucznia-pilota 
2. tożsamość osoby odpowiedzialnej za dokonanie oceny
3. wskazanie STS, w odniesieniu do którego przeprowadzono ocenę
4. oceny za każdą czynność wykonaną przez ucznia-pilota 
5. ogólną ocenę umiejętności praktycznych ucznia-pilota
6. informacje zwrotne z oceny umiejętności praktycznych zawierające, w stosownych przypadkach, 

wskazówki na temat obszarów wymagających poprawy

Sprawozdanie musi zostać podpisane i opatrzone datą przez osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie oceny 
po jej zakończeniu i zewidencjowane i udostępniane do wglądu na żądanie ULC lub EASA



Wyznaczony Operator Systemu Bezzałogowego Statku Powietrznego i Uznany Podmiot

Dokumentacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia i dokonaniu oceny ucznia, Podmiot Uznany lub Wyznaczony Operator wystawia 
również potwierdzenie ukończenia szkolenia jeżeli w sprawozdaniu z oceny stwierdzono, że uczeń-pilot 
osiągnął zadowalający poziom wiedzy i umiejętności.

O wydaniu potwierdzenia ukończenia szkolenia, powiadamia się właściwy organ państwa członkowskiego, w 
którym przeprowadza się szkolenie, wraz z podaniem danych identyfikacyjnych ucznia-pilota bezzałogowego 
statku powietrznego, informacji o STS, którego dotyczy szkolenie, daty wydania oraz danych identyfikacyjnych 
Podmiotu Uznanego lub Wyznaczonego Operatora, który wydał potwierdzenie. 

Podmiot Uznany lub Wyznaczony Operator zamieszcza w instrukcji operacyjnej, oddzielną sekcję obejmującą 
elementy szkolenia, w tym:
1. wyznaczony personel prowadzący szkolenia i ocenę wiedzy i umiejętności, wraz z opisem kompetencji 

poszczególnych członków personelu, zakresem obowiązków i odpowiedzialności personelu oraz 
schematem organizacji wskazujący powiązane łańcuchy odpowiedzialności

2. procedury i procesy stosowane w ramach szkolenia i oceny wiedzy i umiejętności, w tym program 
szkolenia obejmujący dany STS, w odniesieniu do którego prowadzone jest szkolenie

3. opis systemu bezzałogowego statku powietrznego oraz wszelkiego innego sprzętu i wszelkich innych 
narzędzi i środowiska wykorzystywanych do celów szkolenia i oceny wiedzy i umiejętności

4. wzór sprawozdania z oceny



Wzory oświadczeń



Wyznaczony Operator Systemu Bezzałogowego Statku Powietrznego i Uznany Podmiot

Prowadzenie szkoleń za granicą

Jeżeli podmiot uznany przez właściwy organ zamierza prowadzić szkolenie pilota bezzałogowego statku 
powietrznego do celów STS w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, w którym został 
uznany, dowód uznania przedkłada się właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym prowadzone 
jest szkolenie



Osoba odpowiedzialna za szkolenie („instruktor”)

Członkiem Personelu Odpowiedzialnym za Zadania z Zakresu Szkolenia Praktycznego i Oceny Umiejętności Praktycznych 
(obecny INS) może zostać osoba, która:

Członkiem Personelu Odpowiedzialnym za Zadania z Zakresu Szkolenia Praktycznego i Oceny Umiejętności Praktycznych 
(obecny INS) może zostać osoba, która:

Odbyła szkolenie na członka personelu odpowiedzialnego za zadania z 
zakresu szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych w zakresie:

Odbyła szkolenie na członka personelu odpowiedzialnego za zadania z 
zakresu szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych w zakresie:

wiedzy teoretycznej i umiejętności w 
zakresie przeprowadzania szkoleń 

praktycznych, znajomości wymogów 
dotyczących wykonywania przez niego 
zadań w zakresie oceny umiejętności 

praktycznych

wiedzy teoretycznej i umiejętności w 
zakresie przeprowadzania szkoleń 

praktycznych, znajomości wymogów 
dotyczących wykonywania przez niego 
zadań w zakresie oceny umiejętności 

praktycznych

zarządzania oświadczeniami, 
dokumentacją i sprawozdaniami, 

które stanowią dowód 
przeprowadzenia odpowiednich ocen 

umiejętności praktycznych oraz 
wyciągania wniosków z tych ocen

zarządzania oświadczeniami, 
dokumentacją i sprawozdaniami, 

które stanowią dowód 
przeprowadzenia odpowiednich ocen 

umiejętności praktycznych oraz 
wyciągania wniosków z tych ocen

Posiada potwierdzenie kwalifikacji 
dla operacji w STS

Posiada potwierdzenie kwalifikacji 
dla operacji w STS



Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji dla osób szkolących

Uzyskiwanie kompetencji Członka Personelu Odpowiedzialnego za Zadania z 
Zakresu Szkolenia Praktycznego i Oceny Umiejętności Praktycznych (po staremu 
to jest INS;)

Szkolenie i egzamin teoretyczny udokumentowane potwierdzeniem ukończenia 
szkolenia teoretycznego 
(przeprowadza i wydaje podmiot szkolący)

Szkolenie praktyczne i ocena umiejętności udokumentowana potwierdzeniem 
ukończenia szkolenia praktycznego
(przeprowadza i wydaje podmiot szkolący) 

Wydanie poświadczenia uzyskania kompetencji
(wydaje ULC na wniosek zainteresowanej osoby)



Przepisy przejściowe



Konwersja polskich uprawnień

Kategoria OTWARTA 
(A1, A2, A3)

Kategoria OTWARTA 
(A1, A2, A3)

Kategoria SZCZEGÓLNA
w lotach VLOS

Kategoria SZCZEGÓLNA
w lotach VLOS

Kategoria OTWARTA
(A1, A2, A3)

Kategoria OTWARTA
(A1, A2, A3)

Kategoria SZCZEGÓLNA
w lotach VLOS i BVLOS
Kategoria SZCZEGÓLNA
w lotach VLOS i BVLOS

ŚK VLOS
bez względu na kategorię 

i masę startową wpisaną do ŚK

ŚK VLOS
bez względu na kategorię 

i masę startową wpisaną do ŚK

ŚK BVLOS 
bez względu na kategorię 

i masę startową wpisaną do ŚK

Na konwertowanie świadectw kwalifikacji, ich posiadacze będą mieli rok (od 31 grudnia 2020 do 1 stycznia 2022)
Konwersje będą wykonywane przez ULC jedynie na wniosek zainteresowanej osoby.

Świadectwa kwalifikacji będą ważne (od 31 grudnia 2020 do 1 stycznia 2022) również bez konwersji i będą dawały możliwość 
wykonywania operacji w takim samym zakresie jak dokumenty po konwersji.



Konwersja polskich uprawnień INS

Poświadczenie spełnienia odpowiednich 
wymagań dla członka personelu 

odpowiedzialnego za zadania z zakresu szkolenia 
praktycznego i oceny  umiejętności praktycznych

Poświadczenie spełnienia odpowiednich 
wymagań dla członka personelu 

odpowiedzialnego za zadania z zakresu szkolenia 
praktycznego i oceny  umiejętności praktycznych

INSINS

Na konwertowanie świadectw kwalifikacji, ich posiadacze będą mieli rok (od 31 grudnia 2020 do 1 stycznia 2022)
Konwersje będą wykonywane przez ULC jedynie na wniosek zainteresowanej osoby. Na podstawie wpisu INS ULC wyda 

poświadczenie spełnienia wymagań do prowadzenia szkoleń.

Świadectwa kwalifikacji oraz wpisy INS będą ważne (od 31 grudnia 2020 do 1 stycznia 2022) również bez konwersji i będą 
dawały możliwość wykonywania operacji i prowadzenia szkoleń w takim samym zakresie jak dokumenty po konwersji.



W razie pytań lub wątpliwości prosimy 
o kontakt na adres: LBSP@ULC.GOV.PL

Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych
Urząd Lotnictwa Cywilnego
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