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KONTROLA PILOTÓW DRONÓW

Organy upoważnione do kontoli dokumentów UAVO:

•Pracownik ULC

•Policjant

Uprawnieni są do:

•Sprawdzenia niezbędnej

•Zabezpieczenia statku powietrznego

KONTROLA PILOTÓW DRONÓW

dokumentów UAVO:

niezbędnej dokumentacji

powietrznego
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NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA

Naruszanie przepisów lotniczych - Art.212

„Kto:

1) wykonując lot przy użyciu statku powietrznego:

a) narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące

b) przekracza granicę państwową bez wymaganego
zezwolenia,

c) narusza, wydane na podstawie art. 119 zasada
powietrznej ust. 2 ustawy, zakazy lub ograniczenia
wprowadzone ze względu na konieczność wojskową

d) wbrew art. 122 obowiązki użytkownika polskiej
poleceń organów państwa, w którym lot się odbywa,
państwowego statku powietrznego, nakazujących
postępowanie załogi,

2) wbrew art. 116 zakaz wnoszenia na pokład statku
ich używania ust. 1 wnosi lub używa na pokładzie statku
materiałów wybuchowych,

NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA

obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa,

wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem warunków

zasada równości w dostępie do polskiej przestrzeni
ograniczenia lotów w polskiej przestrzeni powietrznej

lub bezpieczeństwo publiczne,

przestrzeni powietrznej ustawy nie stosuje się do
odbywa, a także poleceń otrzymanych od jego

nakazujących lądowanie na wskazanym lotnisku lub inne

statku powietrznego broni i materiałów wybuchowych i
statku powietrznego broni palnej, broni gazowej lub



NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA

3) wbrew art. 125 używanie znaków i sygnałów obowiązujących
łączności lotniczej ust. 1 ustawy używa obowiązujących w ruchu
ruchem albo w sposób mogący wprowadzić w błąd organy służby

4) wbrew art. 125 używanie znaków i sygnałów obowiązujących
łączności lotniczej ust. 2 używa nadawczych urządzeń radiowych
podstawie przepisów art. 111 Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości
telekomunikacyjne dla łączności lotniczej oraz radiolokacji i radionawigacji

5) uszkadza lub czyni niezdolnym do użycia lotnisko albo znajdujące
potrzeb ruchu lotniczego,

6) używając jakiegokolwiek urządzenia, substancji lub broni,
i niewykonujące operacji lotniczych statki powietrzne albo
bezpieczeństwu tego lotniska

- podlega karze pozbawieniawolności do lat 5.

2. Tej samej karze podlega, kto, nie dopełniając ciążącego na nim
w ust. 1.

3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia

NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA

obowiązujących w ruchu lotniczym oraz nadawczych urządzeń radiowych
ruchu lotniczym znaków i sygnałów do celów niezwiązanych z tym
służby ruchu lotniczego lub załogi statków powietrznych,

obowiązujących w ruchu lotniczym oraz nadawczych urządzeń radiowych
radiowych działających w pasmach częstotliwości wyznaczonych na

Częstotliwości ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
radionawigacji lotniczej,

znajdujące się na lotnisku lub poza nim urządzenia służące dla

broni, niszczy lub poważnie uszkadza znajdujące się na lotnisku
powoduje przerwę w działalności tego lotniska, zagrażając

nim obowiązku, dopuszcza do popełnienia czynów określonych

ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.”



NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA

Przykłady:

• Pilot wykonuje lot w strefie (np.

• Pilot wykorzystuje drona do przemytu

• Pilot podczepia granat pod drona

• Pilot wykorzystuje radiostację
w błąd innych użytkowników przestrzeni

• Pilot wykonuje lot w pobliżu lotniska
drugi krąg załogowe statki powietrzne

NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA

CTR) bez uzyskania zgody.

przemytu przez granicę państwa.

drona.

lotniczą w celu wprowadzenia
przestrzeni lotniczej.

lotniska i zmusza do odejścia na
powietrzne.



NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA

Naruszanie przepisów lotniczych - Art.211

„Kto:

1) wykonuje lot przy użyciu statku powietrznego nieposiadającego
ograniczeniami określonymi w świadectwie zdatności do lotów,

2) wbrew obowiązkom określonym w art. 45 warunki używania
powietrznym,

2a) wbrew art. 53 świadectwo zdatności w zakresie hałasu
środowiska przed nadmiernym hałasem statków powietrznych

3) wbrew art. 84 system ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej
wydanym na podstawie art. 85 rozporządzenie w sprawie przygotowania
dopełniając ciążącego na nim obowiązku, narusza przepisy o ratownictwie

4) wbrew art. 87 obiekty naturalne i sztuczne w pobliżu lotnisk
znakowanie przeszkód lotniczych ust. 1 ustawy wznosi przeszkody
przeszkód takich nie zgłasza lub nie oznakowuje,

4a) wbrew art. 874 ograniczenie nasadzeń i upraw w pobliżu
lotniska sadzi, uprawia, lub dopuszcza do wzrostu drzewa lub
świetlne systemy podejścia, dokonuje budowy lub rozbudowy
stwarzających zagrożenie dla ruchu lotniczego statków powietrznych,
zagrożenie dla ruchu statków powietrznych,
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nieposiadającego wymaganej zdatności do lotów lub niezgodnie z
lotów,

używania na terytorium RP statku powietrznego wykonuje lot statkiem

wykonuje lot z naruszeniem wymagań dotyczących ochrony
i zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza,

przeciwpożarowej lotniska lub wymaganiom zawartym w rozporządzeniu
przygotowania i działania lotniska w sytuacji zagrożenia ustawy, nie

ratownictwie na lotniskach i ochronie przeciwpożarowej lotnisk,

lotnisk ust. 1, art. 871 przeszkody lotnicze ust. 6, 7 i 10 i art. 872
przeszkody lotnicze, dopuszcza do ich powstania lub ich nie usuwa lub

lotniska ust. 1 i art. 876 zakazy niektórych działań w pobliżu
lub krzewu stanowiącego przeszkodę lotniczą lub zasłaniającego

rozbudowy obiektu budowlanego, sprzyjającego występowaniu zwierząt
powietrznych, a także hoduje lub wypuszcza ptaki stwarzające



NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA

5) wbrew art. 97 zakaz wykonywanie niektórych
inne czynności lotnicze, nie mając ważnej licencji
ich treścią i warunkami,

6) wbrew art. 105 obowiązek poddania się
wykonuje loty lub inne czynności lotnicze mimo
i fizycznej,

7) wbrew art. 115 uprawnienia dowódcy statku
poleceń dowódcy statku powietrznego związanych

8) wbrew art. 122 obowiązki użytkownika polskiej
poleceń organów, o których mowa w tym przepisie,

9) wbrew art. 123 pokazy lotnicze ust. 1 wykonuje
innym skupiskiem ludności,

9a) wbrew art. 123 pokazy lotnicze ust. 2
powietrznego,

NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA

niektórych czynności lotniczych ustawy wykonuje lot lub
licencji lub świadectwa kwalifikacji lub niezgodnie z

badaniom lotniczo-lekarskim ust. 2 ustawy
mimo utraty wymaganej sprawności psychicznej

statku powietrznego ust. 1 ustawy nie wykonuje
związanych z bezpieczeństwem lotu,

polskiej przestrzeni powietrznej ust. 2 nie wykonuje
przepisie,

wykonuje lot próbny, akrobacyjny nad osiedlem lub

2 dokonuje w czasie lotu zrzutu ze statku



NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA

10) działając we własnym imieniu lub za osobę prawną
osobowości prawnej prowadzącą przedsiębiorstwo:

a) podejmuje lub prowadzi działalność gospodarczą
lotniczych bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub
i ograniczeniami,

b) uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie przez członków
136 uprawnienia członków Komisji Badania Wypadków
w art. 136 uprawnienia członków Komisji Badania Wypadków

11) (uchylony)

12) wbrew zakazom określonym w art. 87a emisja wiązki
przestrzeni powietrznej emituje lub powoduje emisję
kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować
poświaty i w rezultacie stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa
pasażerów na jego pokładzie

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub
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prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą

gospodarczą w zakresie transportu lotniczego i innych usług
lub certyfikatu albo niezgodnie z ich warunkami

członków Komisji lub osoby, o których mowa w art.
Wypadków Lotniczych ust. 3 i 3a, czynności, o których mowa

Wypadków Lotniczych ust. 1 i 2,

wiązki lasera lub światła z innych źródeł w strefach
emisję wiązki lasera lub światła z innych źródeł w

spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie
bezpieczeństwa statku powietrznego lub zdrowia załogi i

lub pozbawienia wolności do roku.”
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Pilot bezzałogowego statku
uprawnienia!

NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA

powietrznego musi powiadać
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Przykłady:

• Pilot wykonuje lot uszkodzonym

• Pilot wykonuje lot dronem nie wyposażonym

• Pilot r wykonuje lot dronem o
uprawnienia do 4 kg.

• Pilot wykonuje lot BVLOS mając

• Pilot nie przestrzega poleceń wydanych

• Pilot wykonuje akrobacje dronem

• Pilot utrudnia czynności dochodzeniowe

NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA

dronem.

wyposażonym w system failsafe.

masie 7 kg posiadająca jedynie

jedynie uprawnienia VLOS.

wydanych przez kontrolera z TWR.

dronem nad ludźmi.

dochodzeniowe PKBWL.



KODEKS KARNY

Art. 173. Katastrofa komunikacyjna

§ 1. Kto sprowadza katastrofę w
powietrznym zagrażającą życiu lub
wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia
10.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego
lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu
pozbawienia wolności od lat 2 do 12

§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego
lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu
pozbawienia wolności od 6 miesięcy

w ruchu lądowym, wodnym lub
zdrowiu wielu osób albo mieniu w

pozbawienia wolności od roku do lat

nieumyślnie, podlega karze pozbawienia

określonego w § 1 jest śmierć człowieka
wielu osób, sprawca podlega karze

12.

określonego w § 2 jest śmierć człowieka
wielu osób, sprawca podlega karze

miesięcy do lat 8.



KODEKS KARNY

Art. 174. Sprowadzenie niebezpieczeństwa

§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie
ruchu lądowym, wodnym lub
pozbawienia wolności od 6 miesięcy

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
wolności do lat 3.

niebezpieczeństwa katastrofy

bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w
lub powietrznym, podlega karze

miesięcy do lat 8.

nieumyślnie, podlega karze pozbawienia



KODEKS KARNY

Art. 177. Spowodowanie wypadku

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie,
ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

wypadek,
w którym inna osoba odniosła obrażenia
uszkodzenie ciała - średni i lekki uszczerbek
karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest
uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega
od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie
przestępstwa określonego w § 1 następuje

nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w
powietrznym, powoduje nieumyślnie

wypadek,
obrażenia ciała określone w art. 157 inne

uszczerbek na zdrowiu, § 1, podlega
.

jest śmierć innej osoby albo ciężki
podlega karze pozbawienia wolności

wyłącznie osoba najbliższa, ściganie
następuje na jej wniosek.



KODEKS KARNY

Art. 178a. Prowadzenie pojazdu
wpływem środka odurzającego

§ 1. Kto, znajdując się w stanie
środka odurzającego, prowadzi
lądowym, wodnym lub powietrznym,
ograniczenia wolności albo pozbawienia

w stanie nietrzeźwości lub pod

nietrzeźwości lub pod wpływem
pojazd mechaniczny w ruchu

powietrznym, podlega grzywnie, karze
pozbawienia wolności do lat 2.



KODEKS KARNY

Art. 190a

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej
wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami
istotnie narusza jej prywatność, podlega
lat 3.

Art. 267

§3 Przewidziano odpowiedzialność
wolności,

a nawet pozbawienie wolności
urządzeniem podsłuchowym lub wizualnym

innej osoby lub osoby jej najbliższej
okolicznościami poczucie zagrożenia lub

podlega karze pozbawienia wolności do

odpowiedzialność karną (grzywna, ograniczenie
wolności,

do lat 2) za posługiwanie się
wizualnym w celu uzyskania informacji.



KODEKS CYWILNY

Wizerunek to utrwalony wizualnie
charakterystycznych dla danej
indywidualizację i rozpoznanie

Art. 448

Za naruszenie dobra osobistego w
wizerunku, życia rodzinnego można

1) zadośćuczynienia pieniężnego za

2) zasądzenia odpowiedniej sumy
społeczny.

wizualnie zespół cech fizycznych
danej osoby, pozwalający na jej

w postaci prawa do prywatności,
można domagać się:

za doznaną krzywdę;

sumy pieniężnej na wskazany cel



USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH 
POKREWNYCH

Art. 81

1. Rozpowszechnianie wizerunku
nim przedstawionej. W braku wyraźnego
nie jest wymagane, jeżeli osoba ta
pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie

1) osoby powszechnie znanej,
związku

z pełnieniem przez nią funkcji
politycznych, społecznych, zawodowych

2) osoby stanowiącej jedynie
zgromadzenie, krajobraz, publiczna

USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH 

wizerunku wymaga zezwolenia osoby na
wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie

ta otrzymała umówioną zapłatę za

rozpowszechnianie wizerunku:

jeżeli wizerunek wykonano w
związku

funkcji publicznych, w szczególności
zawodowych;

jedynie szczegół całości takiej jak
publiczna impreza.



KODEKS WYKROCZEŃ

Art. 51.

Kto krzykiem, hałasem, alarmem
spokój, porządek publiczny, spoczynek

zgorszenie
w miejscu publicznym, podlega
wolności albo grzywny.

Art. 107.

Kto w celu dokuczenia innej osobie
lub

w inny sposób złośliwie niepokoi,
wolności, grzywny do 1 500 złotych

alarmem lub innym wybrykiem zakłóca
spoczynek nocny albo wywołuje

zgorszenie
podlega karze aresztu, ograniczenia

osobie złośliwie wprowadza ją w błąd
lub

niepokoi, podlega karze ograniczenia
złotych albo karze nagany.



ZNISZCZENIE LUB UNIERUCHOMIENIE ALBO 
PRZEJĘCIA KONTROLI NAD UAV

Lot UAV

1) przebieg lotu lub działanie bezzałogowego
statku powietrznego:
a) zagraża życiu lub zdrowiu osoby,

b) stwarza zagrożenie dla chronionych obiektów,

urządzeń lub obszarów,

d) stwarza uzasadnione podejrzenie, że może

zostać użyty jako środek ataku terrorystycznego;

1) przebieg lotu lub działanie bezzałogowego
statku powietrznego:
c) zakłóca przebieg imprezy masowej albo

zagraża bezpieczeństwu jej uczestników,

ZNISZCZENIE LUB UNIERUCHOMIENIE ALBO 
PRZEJĘCIA KONTROLI NAD UAV

Funkcjonariusze

• Policji,
• Straży Granicznej,
• Służba Ochrony Państwa,
• Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
• Agencji Wywiadu,
• Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
• Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
• Służby Wywiadu Wojskowego,
• Służby Celnej i Służby Więziennej,
• strażnicy Straży Marszałkowskiej,
• żołnierze Żandarmerii Wojskowej i Sił Zbrojnych RP
• pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych,

• Policji,
• Straży Granicznej,
• Służba Ochrony Państwa,
• Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
• Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
• żołnierze Żandarmerii Wojskowej
• pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych



ZNISZCZENIE LUB UNIERUCHOMIENIE ALBO 
PRZEJĘCIA KONTROLI NAD UAV

Lot UAV

2) bezzałogowy statek powietrzny
wykonuje lot w przestrzeni
powietrznej w części, w której
wprowadzono ograniczenia lotów

albo znajdującej się nad terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w której
lot statku powietrznego jest

zakazany od poziomu terenu do
określonej wysokości.

ZNISZCZENIE LUB UNIERUCHOMIENIE ALBO 
PRZEJĘCIA KONTROLI NAD UAV

Funkcjonariusze

• żołnierze Sił Zbrojnych RP



PRAWO LOTNICZE

Art. 134

2. Przez wypadek lotniczy rozumie się zdarzenie
które zaistniało od chwili, gdy jakakolwiek
wykonania lotu, do momentu, gdy wszystkie osoby
statek powietrzny, i podczas którego:

1) jakakolwiek osoba doznała obrażeń ze skutkiem
ciała (…)

- z wyłączeniem tych przypadków, kiedy obrażenia
w wyniku obrażeń zadanych samemu sobie lub
doznały osoby odbywające lot bez pozwolenia
zwykle zamknięty jest dostęp dla pasażerów i członków

2) statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło

- z wyłączeniem przypadków przerwy w pracy
uszkodzenia, jeśli uszkodzeniu uległ tylko silnik,
gdy uszkodzone zostały łopaty śmigła, końcówki
hamowania, owiewki albo gdy na pokryciu są niewielkie

3) statek powietrzny zaginął lub znajduje się w miejscu,

zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego,
osoba weszła na jego pokład z zamiarem

osoby znajdujące się na pokładzie opuściły ten

skutkiem śmiertelnym lub poważnego obrażenia

obrażenia ciała powstały z przyczyn naturalnych bądź
lub przez inne osoby albo kiedy obrażeń ciała

pozwolenia albo ukrywające się w miejscach, do których
członków załogi;

nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji (…)

pracy silnika statku powietrznego albo jego
silnik, jego osłony albo agregaty wspomagające albo

końcówki skrzydła, anteny, ogumienie kół, urządzenia
niewielkie wgniecenia albo przebicia;

miejscu, do którego dostęp jest niemożliwy.



PRAWO LOTNICZE

Art. 134 ust. 5

Incydentem lotniczym jest zdarzenie
związane z eksploatacją statku powietrznego,
mogłoby mieć wpływ na jej bezpieczeństwo

Art. 134 ust. 6

Poważnym incydentem lotniczym
okoliczności zaistnienia wskazują,
lotniczego.

zdarzenie inne niż wypadek lotniczy,
powietrznego, które ma wpływ lub

bezpieczeństwo.

lotniczym jest zdarzenie, którego
wskazują, że nieomal doszło do wypadku



PKBWL - Państwowa Komisja Badań 
Wypadków Lotniczych
• Niezależny organ wykonujący swoje

ds. transportu. (Minister Transportu,
Morskiej). PKBWL analizuje przyczyny
incydentów lotniczych. Głównym

bezpieczeństwa
i prewencja w lotnictwie, tzn. zapobieganie
lotniczym m.in. przez zmiany procedur,
ogólnodostępne. PKBWL nie rozstrzyga
a ich członkowie nie mogą być
rozpatrywanych przez komisję.

specjaliści
z prawa lotniczego i ruchu lotniczego,
oraz inżynierowie – konstruktorzy lotniczy
powoływany na okres 5 lat przez ministra

Państwowa Komisja Badań 
Wypadków Lotniczych

swoje zadania przy właściwym ministrze
Transportu, Budownictwa i Gospodarki

przyczyny wypadków i poważnych
Głównym jej celem jest podwyższenie
bezpieczeństwa

zapobieganie wypadkom i incydentom
procedur, zalecenia. Raporty komisji są

rozstrzyga o winie lub odpowiedzialności,
biegłymi sądowymi w zdarzeniach
W skład komisji wchodzą m.in.

specjaliści
lotniczego, z zakresu szkolenia lotniczego

lotniczy. Przewodniczący komisji jest
ministra właściwego ds. transportu.
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KBWLLP - Komisja Badań Wypadków 
Lotniczych Lotnictwa Państwowego
• W przypadków wypadków

państwowym (np. wojskowym,
jest Komisja Badań Wypadków
Państwowego. Komisja ta jest
Ministra Obrony Narodowej
lotniczego.

Komisja Badań Wypadków 
Lotniczych Lotnictwa Państwowego

i incydentów w lotnictwie
policyjnym, celnym) powoływana

Wypadków Lotniczych Lotnictwa
powoływana każdorazowo przez

Narodowej dla konkretnego zdarzenia



PRAWO LOTNICZE

Art. 135 ust. 7

Komisja, w terminie 30 dni od dnia
wypadku lotniczego, przesyła Prezesowi
wstępny z badania poważnego incydentu
w przypadku, gdy uzasadnione jest
wykonywania lotów.

Art. 135a ust. 1a

Zgłoszenie zdarzenia lotniczego może
dostępnego środka łączności niezwłocznie
później niż 72 godziny od jego zaistnienia

otrzymania informacji o zaistnieniu
Prezesowi Urzędu raport wstępny. Raport

incydentu lotniczego przekazuje się
jest to względami bezpieczeństwa

może być dokonane przy użyciu każdego
niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia i nie
zaistnienia.



CENTRALNA BAZA ZŁOSZEŃ 
- ZGŁASZANIE WYPADKÓW LOTNICZYCH
Centralna Baza Zgłoszeń (CBZ)
pozwala każdej osobie lub
organizacji na przesyłanie
zgłoszenia o zdarzeniu lotniczym
bezpośrednio do PKBWL (jako
podmiotu badającego zdarzenie
lotnicze), jak i do ULC (jako
organu prowadzącego nadzór
lotniczy). Zgłoszenie wymaga
wypełnienie tylko jednego
formularza online na stronie –
www.cbz.gov.pl.
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