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b u s i n e s s       global drone conference

Głównym tematem tegorocznej 
edycji Global Drone Confe-
rence jest „Bezpieczne tech-
nologie i prawo dla dronów”. 

Wśród poruszanych tematów znajdą się 
m.in. tematy dotyczące regulacji praw-
nych dla dronów i ustaw o naruszaniu 
prywatności, a także kwestie dotyczące 

zarządzania ruchem w przestrzeni po-
wietrznej dla bezzałogowców i zasad ich 
lotów. 
Nic dziwnego, że Polskie Linie Lotnicze 
wystąpią w roli głównego partnera me-
rytorycznego konferencji. – LOT jako 
pierwsza linia lotnicza na świecie zabrał 
głos w temacie integracji dronów z lot-

nictwem załogowym – tłumaczy Adrian 
Kubicki, rzecznik prasowy LOT-u.

Kluczowe pytania
Tauron, Gaz System, Polskie Sieci Elektro-
energetyczne, PGE Venture, Engie, Rafa-
ko – to firmy, które otwierają listę spółek 
energetycznych używających dronów 

L ata ć  b e z p i e c z n i e
s a fe  f l y i n g

Czym jest teChnologia anty-dron? jak rozwija się prawo dotyCząCe bezzałogowCów? 
i Co to jest konCepCja u-spaCe? odpowiedzi na te i wiele  innyCh pytań przyniesie 

Global Drone ConferenCe, która odbędzie się  
w dniaCh 13–14 października w kielCaCh. ❚ what is Counter-drone teChnology? how is 
uaV legislation eVolVing? and what is the u-spaCe ConCept all about? you Can find 
the answers to these and many more questions at the Global Drone ConferenCe 

in kielCe on 13-14 oCtober.

tekst | by joanna wieczorek, stefan malczewski
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na co dzień do monitoringu swojej infra-
struktury. Ich przedstawiciele opowiedzą 
w Kielcach, dlaczego bezzałogowce mają 
przewagę nad innymi metodami. – Czy 
droga wybudowana pod czujnym okiem 
drona ma mniej wad konstrukcyjnych? 
– na to pytanie spróbuje odpowiedzieć 
zaś Maciej Duch, partner Real Estate 
z SSW, który poprowadzi panel o bezzało-
gowcach w sektorze construction. Także 
w tym sektorze przedstawiciele hiszpań-
skiej Aldesy podzielą się doświadczenia-
mi związanymi z zastosowaniami dronów 
w energetyce. 
Sektor zbrojeniowy będą reprezentować 
natomiast Polska Grupa Zbrojeniowa, 
Grupa WB, Flytronic, Thales, zaś Lotnisko 
Chopina, Welcome Airport Services, Lot-
nisko Ławica, Dolina Lotnicza/Kluczowy 
Klaster Krajowy – sektor lotniczy. Te spół-
ki, obok LOT-u, skonfrontują założenia 
prawa lotniczego dotyczącego lotów 
dronów w pobliżu CTR ze statystykami 
tzw. nearmisses. Wspólnie zastanowią 
się, co robić, aby zachęcać nowych użyt-
kowników przestrzeni powietrznej do 
przestrzegania prawa. Czy technologia 
anty-dron może w tym pomóc? – o tym 
opowiedzą z kolei inżynierowie zaproszo-
nych spółek oferujących takie rozwiąza-
nia. Ważne zagadnienia dotyczące tego, 
czy drony mogą masowo zbierać nasze 
dane i latać swobodnie obok prywatnych 
okien lub biur, poruszą eksperci z firmy 
INTIVE reprezentujący sektor IT. 
Konferencji będzie towarzyszyła też eks-
pozycja dronów militarnych, zarówno 
polskich, jak i zagranicznych, oraz wysta-
wa najnowszych bezzałogowców takich 
marek jak FlyTech, Airdurance, Pelixar S.A. 
czy SKYX.

lider w prawie i technoloGii 
Polska jest europejskim liderem w legi-
slacji wspierającej zrównoważony rozwój 
dronów, a także w technologiach wspie-
rających bezpieczne latanie. Nasze prawo 
nie wprowadza obostrzeń hamujących 
rozwój tego sektora. Ponadto niebawem 
wejdzie w życie nowe rozporządzenie 
BVLOS pozwalające na loty dronów poza 
zasięgiem wzroku operatora. Część zapi-
sów zrewolucjonizuje rynek zastosowań 
dronów, znacznie poszerzając możliwości 
ich wykorzystania. Nowa regulacja spo-

law firm SSW. Duch will be moderating a 
panel discussion of UAVs in the construc-
tion sector. Spanish company Aldesa, 
which operates in the same industry, will 
be sharing its experience on deploying 
UAVs in the energy sector.
The arms industry will be represented 
by Polska Grupa Zbrojeniowa, Grupa 
WB, Flytronic, Thales, while Chopin Air-
port Welcome Airport Services, Ławica 
Airport, Aviation Valley / Key National 
Cluster will be flying the flag for the avia-
tion industry. Together with LOT, these 
companies will be critically examining 
the aviation law provisions pertaining to 
UAV flights in the vicinity of CTRs and as-
sessing them against near miss statistics. 
They will be determining what needs to 
be done to get new airspace users to ob-
serve the regulations. Can counter-dro-
ne technology help? This topic will be 
discussed by engineers from companies 
that offer these solutions. The IT compa-
ny INTIVE will be tackling the important 
question of whether UAVs can collect 
our data on a mass scale and fly near our  

The main theme of this year’s Global 
Drone Conference is “Safe technologies 
and regulations for UAVs”. Topics to be 
addressed include legal issues pertaining 
to UAV legislation and privacy violation 
regulations, UAV air traffic control issues, 
and drone flight rules. It should come as 
no surprise that LOT Polish Airlines is the 
main industry partner of the conferen-
ce. “LOT was the first airline in the world 
to address the issue of integrating UAVs 
and manned flights”, explains LOT Press  
Officer Adam Kubicki.

Key questions 
ITauron, Gaz System, Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne, PGE Venture, Engie, 
and Rafako are the main energy compa-
nies that use UAVs to monitor their infra-
structure as part of their daily operations. 
They will be explaining why UAVs have 
an advantage over other methods. “Will  
a road built under the gaze of unmanned 
aerial vehicles have fewer structural de-
fects?” This question will be addressed by 
Maciej Duch, a real estate partner of the 

niebawem wejdzie w życie rozporządzenie bVLoS pozwaLające 
na Loty dronów poza zaSięgiem wzroku operatora.  
the bVLoS LegiSLation proViding for drone fLightS beyond 
the operator’S Line of Sight wiLL Soon take effect. 
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woduje m.in., że widok drona rozwożą-
cego paczki z ubraniami lub pudełkowe 
obiady do korporacji już nie będzie niko-
go dziwić.
Polskie technologie wygrywają między-
narodowe konkursy. Naszą rodzimą apli-
kację DroneRadar okrzyknięto podczas 
konkursu DroneHero w Brukseli najwięk-
szym potencjałem sektora w 2017 r. Ten 
sukces jest nie do zlekceważenia tym bar-
dziej, że produkt konkurował z belgijskim 
potentatem Unifly. 
Dzięki prężnemu rozwojowi tego sek-
tora to właśnie Polska została wybrana 
w 2016 r. na gospodarza jednej z najbar-
dziej prestiżowych konferencji dedyko-
wanych dronom, tzw. High Level Confe-
rence on Drones. W Warszawie spotkało 
się wówczas europejskie środowisko bez-
załogowe odpowiedzialne za tworzenie 
UAV. Podpisano Deklarację Warszawską 
wyznaczającą nowy kierunek w praw-
nym i technologicznym rozwoju dronów. 
Violeta Bulc, komisarz unijna do spraw 
transportu, zaznaczyła wtedy, że Euro-

private windows and offices. The confe-
rence will be accompanied by an exhi-
bition of military UAVs made in Poland 
and elsewhere, and an exhibition of the 
latest UAVs from companies such as Fly-
Tech, Airdurance, Pelixar S.A., and SKYX.

the leader in leGislation and 
technoloGy
Poland is the European leader in legisla-
ting on sustainable UAV development, 
including technologies that contribute 
to safe flying. Our legislation does not 
introduce any constraints on the deve-
lopment of this sector. Poland will also 
be implementing BVLOS legislation in 
the near future. This will provide for dro-
ne flights beyond the operator’s line of 
sight. Some provisions will revolutionise 
the market for UAV applications as they  
significantly expand the prospects for 
their practical use. Once the new regula-
tions are in place, drones delivering par-
cels with clothes or lunch boxes to corpo-
rate offices will cease to be a rare sight.
Polish technology is racking up awards 
in international competitions. The Polish 
app DroneRadar came first in the High 
Potential category in the 2017 DroneHe-
ro competition in Brussels. This was a re-
markable successas it product was com-
peting against the Belgian Unifly app.
The rapid development of this sector in 
Poland led to the country being selec-
ted to host the High Level Conference 
on Drones, one of the most prestigious 
UAV conferences in Europe, in 2016. The 
European UAV community responsible 
for developing the new UAV sector came 
together in Warsaw to sign the Warsaw 
Declaration. This sets out new directions 
for the legal and technological develop-
ment of drones. Violetta Bulc, the Europe-
an Commissioner for Mobility and Trans-
port, noted that Europe was enthusiastic 
and hopeful about integrating UAVs with 
manned, and introducing special drone 
air space, known as U-SPACE, in cities. 
This space will enable and support the 
operations of numerous drones while 
providing services for city residents, lo-
cal government bodies, businesses, and 
industry. Other important aspects inclu-
de collision-free flights and integrating 
drones with manned flights. “Integrating 

pa z entuzjazmem i nadzieją spogląda 
w przyszłość, w której bezzałogowce 
integrują się z lotnictwem załogowym, 
a w miastach powstaje przestrzeń po-
wietrzna dedykowana tylko dla dronów, 
tzw. U-SPACE. Istotą tej przestrzeni jest 
umożliwienie lotu wielu platform bezza-
łogowych w jednym czasie w celu reali-
zacji usług dla mieszkańców miast, samo-
rządów, przedsiębiorców czy przemysłu. 
Ważnym aspektem jest bezkolizyjność 
lotów, a także integracja dronów z lotami 
załogowymi. – To właśnie zagadnienie in-
tegracji dronów z lotnictwem komunika-
cyjnym jest najbardziej kontrowersyjne i 
mogłoby stanowić barierę rozwoju sek-
tora, gdyby nie wspólny wysiłek różnych 
podmiotów z branży UAV – zaznacza An-
drzej Wysocki z PAŻP.

u-space tylKo dla dronów
– Producent dronów dla profesjonalistów 
FlyTech UAV wspólnie z JSW Innowa-
cje oraz dlapilota.pl (właściciel systemu 
Drone Radar) realizują koncepcję U-SPACE, 

poLSka jeSt europejSkim Liderem w LegiSLacji  
wSpierającej zrównoważony rozwój dronów, a także 
w technoLogiach wzmacniających bezpieczne Latanie.

poLand iS the european Leader in LegiSLating on SuStainabLe 
uaV deVeLopment, incLuding technoLogieS that contribute  

to Safe fLying.
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drones with civil aviation is the most 
controversial topic, and it could have be-
come a barrier to developing the sector, 
had joint efforts not been initiated by  
various players from the UAV industry”, 
says Andrzej Wysocki from PANSA.

u-space for uaVs only
“FlyTech UAV, which manufactures dro-
nes for professionals, has teamed up 
with JSW Innowacje and Dlapilota.pl, 
the owner of the DroneRadar system, to 
implement the U-SPACE concept, which 
will enable drones to fly in the airspace 
above cities”, announced Captain Jerzy 
Makula, the ambassador of safe UAV fli-
ghts. This joint effort will contribute to 
the development of an open system that 
supports autonomous drone flights bey-
ond the line of sight (BVLOS). “The new 
service may be used to autonomously 
monitor mining damage and critical in-
frastructure facilities, and to safely inte-
grate unmanned and manned flights”, 

czyli dronów w przestrzeni powietrznej 
miast – zaznacza kapitan Jerzy Makula, 
ambasador bezpiecznego latania dro-
nami. W ramach współpracy powstaje 
system obsługujący automatyczne loty 
dronów poza zasięgiem wzroku (BVLOS). 
– Nowo powstała usługa posłuży m.in. do 
autonomicznego monitorowania szkód 
górniczych, obiektów infrastruktury kry-
tycznej oraz do bezpiecznej integracji 
lotu bezzałogowców z lotami samolotów 
załogowych – podkreśla Agnieszka Kubi-
ca Hankus, dyrektor ds. innowacji z JSW. 
Ważnym krokiem w stronę realizacji kon-
cepcji U-SPACE jest wdrożenie łączności 
GSM z systemem bezzałogowym BIR-
DIE (od FlyTech UAV). Zasięg GSM daje 
możliwość nieograniczonego lotu drona 
w ramach pokrycia z siecią oraz możliwość 
zdalnej obserwacji i kontroli drona. Kolej-
nym istotnym etapem będzie wdrożenie 
transponderów lotniczych ADS-B w syste-
mie BIRDIE, dzięki którym dron będzie wi-
doczny dla innych statków powietrznych. 
– To kolejny krok w stronę dostosowania 
platformy do lotów poza zasięgiem wzro-
ku operatora – komentuje Michał Wojas, 
prezes zarządu FlyTech. Poligon doświad-
czalny U-SPACE znajduje się na terenie 
Kopalni Węgla „Krupiński” w Suszcu na-
leżącej do JSW – to obszar z różnorodną 
przemysłową zabudową, infrastruktu-
rą kolejową i energetyczną oraz hałdą, 
nad którymi realizowane są cykliczne au-
tonomiczne obloty inwentaryzacyjne. ■

stresses Agnieszka Kubica Hankus, the 
Innovations Director at JSW.
Another major step towards implemen-
ting the U-SPACE concept is introduction 
of GSM connectivity with the unmanned 
system BIRDIE (from TechFly UAV). GSM 
range offers unlimited prospects for 
drone flights in the network coverage, 
as well as the ability to remotely moni-
tor and control the drone. Another im-
portant step will involve implementing  
ADS-B transponders in the BIRDIE sys-
tem to make the drone visible to other 
aircraft. “This is another step towards 
adapting the platform to cater for flights 
beyond the operator’s line of sight”, says 
Michał Wojas, the President of the FlyTech 
Management Board. The U-SPACE testing 
ground is located on the premises of the 
JSW-operated Krupiński Coal Mine in Su-
szec. The area has a variety of industrial 
facilities, railway and energy infrastruc-
ture, and a waste dump where regular  
autonomous flights are performed. ■

zaSięg gSm daje możLiwość nieograniczonego Lotu  
drona w ramach pokrycia z Siecią oraz możLiwość zdaLnej 
obSerwacji i kontroLi drona.  
gSm range offerS unLimited proSpectS for drone fLightS in 
the network coVerage, aS weLL aS the abiLity to remoteLy 
monitor and controL the drone.
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