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FlyTech Solutions- Krakowska firma zajmująca się produkcją bezzałogowych statków latających. 
Jej podstawowym produktem jest system obserwacyjny Feniks. Spółka świadczy również usługi za 
pomocą bezzałogowców oraz prowadzi szkolenia UAVO. FlyTech prowadzi współpracę z 
GOPRem, która ma na celu stworzenie innowacyjnego systemu poszukiwawczego.   

Skąd wziął się pomysł założenia firmy zajmującej się bezzałogowcami?

Tak naprawdę wszystko zaczęło się na studiach. Wszyscy w spółce ukończyliśmy Politechnikę 
Rzeszowską i któregoś razu w kole naukowym padł pomysł, by zbudować system bezzałogowy na 
konkurs w Bezmiechowej. To na niego właśnie przygotowywaliśmy pierwszy projekt. Brało w nim 
udział kilka osób, głównie niezrzeszonych z tymi które teraz są w firmie, tylko starsi od nas. Oni 
rozpoczęli projekt, a my po nich przejęliśmy inicjatywę. Dwa lata później weszliśmy na całego w 
koło naukowe i w ten studencki projekt. Zrobiliśmy kilka ciekawych konstrukcji. W sumie jedne 
lepsze, drugie troszeczkę gorsze, ale wszystkie latające. Każdy badał coś ze swojej działki, coś co 
miało prowadzić do rozwoju, do załapania się na tematy dyplomowe. Bardzo dużo studentów pisało
na podstawie naszego samolotu pracę, gdzie dorabiali jakieś dodatkowe czujniki sterowania. Ja 
osobiście robiłem spadochronowy system ratunkowy, do tego samolotu i przez całe studia, tak 
naprawdę tylko tym się zajmowałem. Pojechaliśmy na kilka konkursów. Za pierwszym razem 
byliśmy na podium, ale nie na najwyższym stopniu. Natomiast od 2009 roku zaczęliśmy wygrywać 
konkurs w Bezmiechowej. Trzykrotnie zwyciężyliśmy, jako zespół studencki z Rzeszowa i na 
dodatek wybraliśmy się na konkurs do Madrytu. Tak naprawdę to był taki przełom, bo w Madrycie 
dostaliśmy główną nagrodę za najlepszy projekt studencki w Europie. Była to konferencja Aero 
Days w 2011 roku, organizowana przez Unię Europejską. Samo to, że pojawiliśmy się na konkursie 
było w pewien sposób już jakimś sukcesem, dlatego że z wielu wniosków, które wpłynęły 
organizatorzy wybrali tylko kilka i tak naprawdę z całej Europy było nas tylko kilkunastu. Chyba 
14 osób prezentowało swoje projekty, w trzech kategoriach. Ja reprezentowałem projekt grupowy. 
Było kilka osób indywidualnych prezentujących swoje prace dyplomowe, w tym doktoranckie. W 
tych grupach jury wybierało najlepsze prezentacje i najlepsze pomysły. Nasz wybrano jako 
najlepszy projekt grupowy, co było wielkim osiągnięciem. Sam się zdziwiłem, że dostaliśmy tą 
nagrodę, aczkolwiek konkurencja wcale nie była duża. Jak zrobiliśmy sobie na tej konferencji 
przegląd konstrukcji studenckich, to otworzyło nam to oczy, że jednak coś się dzieje w Polsce. Nie 
jest tak, że jesteśmy tym trzecim światem Europy, gdzie nasze konstrukcje są 100 lat za 
technologiami europejskimi. Okazało się, że my jako jedyni zrobiliśmy tyle latających konstrukcji. 
Głównym konkurentem dla nas byli Chorwaci, którzy przez 5 lat robili jeden samolot. My w ciągu 
5 lat zrobiliśmy dziewięć konstrukcji, z czego 4 były na konkurs bezzałogowy, a jedna była do 
Stanów Zjednoczonych na konkurs samolotów udźwigowych. Gdy wróciliśmy po pobycie w 
Madrycie zaczęła się wielka pompa na uczelni. Ze względu że było to osiągnięcie międzynarodowe,
pojawiła się nagle kasa na rozwój dalszego projektu ze strony uczelni. To nam dodało otuchy i 
skrzydeł, a zaznajomiony doktor zaproponował nam, żebyśmy zgłosili się do projektu unijnego, z 
pomysłem na założenie firmy. Już wtedy, w międzyczasie podjęliśmy decyzję, że chyba warto 
spróbować otworzyć działalność gospodarczą. Z chłopakami zdecydowaliśmy się, że założymy 
spółkę z o.o o nazwie FlyTech i ta spółka nadal istnieje. Natomiast my równolegle złożyliśmy 
wniosek do Akceleratora Innowacyjności, to jest taki fundusz inwestycyjny, który rozdaje środki 
unijne właśnie na tego typu projekty. Długo, bo prawie dwa lata czekaliśmy na decyzję. W końcu 
przekonaliśmy inwestorów w Warszawie, by wejść w projekt. Oni stwierdzili „No dobra 
zainwestujemy”. W końcu się udało dostać dofinansowanie i to nam dało takiego kopa, że powstało 
FlyTech Solutions, w udziałach z FlyTech i Akceleratorem. Ta właśnie spółka jest nastawiona na 
produkcję systemów bezzałogowych i świadczenie usług nimi. Tak już działamy ponad półtorej 
roku. Próbujemy zasłynąć na rynku i feedback ze strony środowiska jest pozytywny. Sam się 



dziwiłem, że gdzieś w Warszawie ludzie nas rozpoznają. Jak zaczynamy mówić że jesteśmy z 
FlyTechu, to zaczynają kojarzyć, że „rzeczywiście to Wy tam robicie te samoloty bezzałogowe”. 
Tak zaczynaliśmy. Teraz próbujemy wchodzić na rynek z nowymi produktami fotogrametrycznymi.
Mamy badania potwierdzone przez AGH. Jesteśmy konkurencyjni na rynku globalnym, stąd teraz 
chcemy uderzyć bardziej marketingowo, by rozpocząć bardziej masową sprzedaż systemów. I może
się uda.

Czemu na siedzibę wybraliście Kraków, a nie Rzeszów?

Środek ciężkości wypadł w Krakowie. Generalnie jest pięciu założycieli, z czego czterech pochodzi
z województwa małopolskiego. Zawsze mieliśmy sentyment do Krakowa, bo jednak w Rzeszowie 
na studiach czuliśmy się bardziej jak na wygnaniu, poza domem. Mimo wszystko nie związaliśmy 
się bardzo z Rzeszowem, przez to że uczelnia wybrała nam pióra, w trakcie tych studiów. Może i 
dobrze. Nauczyliśmy się czegoś ciekawego i coś ciekawego zrobiliśmy, aczkolwiek chcieliśmy 
zacząć w nowym miejscu. Zwłaszcza, że Kraków był dobry, bo nie ma tu tak rozwiniętej awiacji, 
jak w Rzeszowie, gdzie jest słynna dolina lotnicza. Tam spływają wszystkie firmy związane z 
lotnictwem, zawsze coś o Podkarpacie zahaczy. To Mielec, Krosno, Rzeszów, w którym się dużo 
dzieje, w Łańcucie też się robi bezzałogowce. Stąd stwierdziliśmy, że jednak tam może będzie zbyt 
dużo tego wszystkiego i wtopimy się w tyle innych firm, a tutaj w Małopolsce jest to jednak 
nowość. To widać bo województwo małopolskie jest zainteresowane naszymi projektami. Już 
dwukrotnie dostaliśmy wyróżnienie na Targach Innowacji w Krakowie i jesteśmy tu zauważalni. 

Większe zyski i nakład pracy jest konieczny na produkcję systemów bezzałogowych, czy na 
usługi świadczone za ich pomocą?

Większego nakładu pracy wymaga, jednak produkcja, ale szczerze mówiąc ta produkcja wydaje 
nam się bardziej ciekawa. Jesteśmy konstruktorami, również zawodowymi pilotami załogowymi i 
latamy samolotami bezzałogowymi na oblotach. Dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy, za 
każdym razem wychodzi coś nowego, jakiś nowy temat który trzeba rozgryźć. Świadczenie usług to
jest rzecz, którą powinna robić firma zewnętrzna, albo spółka- córka , bo nie da się pogodzić 
wszystkiego naraz. Nie da się skupić na produkcji i usługach, dlatego że jak robimy usługi to 
trafiają się inni klienci. Usługa nie jest zawsze uniwersalna, trzeba ją dostosować do klienta, na to 
trzeba poświęcić trochę czasu, angażuje nas, a odciąga od pracy rozwojowej. W naszym wypadku 
bardziej opłaca się sprzedawać systemy, niż świadczyć usługi, bo na sprzedarzy są większe marże. 
Inna sprawa to satysfakcja, że się coś zrobiło i że to jest twój produkt. Inni go kupują, inni nim 
latają, a to że wykonujemy usługi, to jest dla nas zbieranie informacji czego klient potrzebuje. Jakie 
systemy tworzyć, żeby były jak najbardziej łatwe w użyciu, jak najprostsze i generalnie robiły to co 
mają robić dobrze     

Jakie systemy produkujecie obecnie i czemu akurat na tą klasę samolotów się 
zdecydowaliście?

W tej chwili skupiamy się na samolotach klasy mikro, do 5 kilogramów, natomiast mamy jeszcze 
dwa projekty powyżej 5 kilogramów, które realizujemy w formie prototypów. Jest to klasa, która 
przede wszystkim najmniej kosztuje jeśli chodzi o prototypowanie i jest najbardziej ergonomiczna. 
Samoloty powyżej 5 kilogramów wymagają już odpowiedniego pasa do startu, odpowiedniego pasa
do lądowania, ewentualnie dużej katapulty, którą trzeba ze sobą wozić. Systemy odzysku takie jak 
spadochrony nie zawsze mają powodzenie. Zwłaszcza gdy często latamy w górkach i zrzut 
samolotu na spadochronie wiązałby się z tym, że potem musielibyśmy chodzić i go szukać. To 
wcale nie pomaga, a zawsze jest tak, że coś wieje. Bardzo rzadko jest cisza i mimo wszystko 
spadochron nie byłby idealnym rozwiązaniem. Wracając do pytania, to my chcemy trafić do klienta,
który potrzebuje prostego urządzenia, ale zarazem takiego, który spełni jego oczekiwania. Chcemy 



trafić do geodetów, fotogrametrów, bo z nimi współpracujemy już od jakiegoś czasu. To nie są 
ludzie lotniczy. Bardzo często ludzie, którzy kupują drona to nie są pasjonaci lotnictwa, nie znają 
podstawowych zasad lotu. Często przychodzą do nas na trzydniowy kurs, żeby im w pigułce 
przedstawić praktycznie całą teorię do PPL, co jest praktycznie nierealne. To nie są ludzie latający, 
ich trzeba wyręczyć tym urządzeniem, a wyręczymy ich tym gdy będzie latało troszeczkę wolniej, 
będzie lekkie, nie będzie robiło problemu gdy końcem skrzydła chwyci ziemię i zrobi cyrkiel, bo 
przyziemia przy niedużych prędkościach. Przez to ten system staje się bardziej dla ludzi, a nie dla 
pilotów.

Mimo to Wasze kolejne systemy są coraz cięższe... 

Tak, to są systemy już bardzo specjalistyczne, dedykowane albo dla armii, gdzie jest zaplecze, żeby 
latać takimi konstrukcjami. To jest raz, a dwa: dla firm które chcą prowadzić bardzo wyżyłowane i 
specjalistyczne usługi, bo nie da się ukryć, że mikro-samolotem nie da się wszystkiego zrobić. Nie 
podniesiemy gimbala z bardzo zaawansowaną optyką, dlatego że tam wszystko waży: 
wystalibizowanie, przesył, transmisja wideo. Transmisja danych też waży, bo jeśli chcemy walczyć 
o dalekie zasięgi musimy dać modem o dużym poborze mocy. Wtedy musimy zwiększyć energię na
pokładzie, czyli zwiększyć baterię, zwiększamy masę i to zaczyna nam puchnąć, i w tym momencie
nie jesteśmy w stanie zmieścić się w 5 kilogramach. Musimy mieć większe konstrukcje. Wtedy 
trzeba iść w samoloty które latają co najmniej dwie godziny, potrafią zapewnić transmisję danych i 
łączność na co najmniej 20 kilometrów i z samolotu 5 kilogramowego, robi się 15 kilogramowy. 
Przez to masa i gabaryty rosną nie liniowo, a wykładniczo. Wtedy wychodzimy już z założenia, że 
samolot musi mieć odpowiednie miejsce do startu i lądowania, ale wtedy operujemy na dalsze 
odległości poza zasięg wzroku, a ta konstrukcja nam to umożliwia.

Dotychczas Waszymi klientami były tylko firmy cywilne, czy wojsko również wykazało 
zainteresowanie?

Wojsko też było zainteresowane, aczkolwiek wejście w struktury wojskowe wiąże się z uzyskaniem
odpowiednich certyfikatów, utrzymywanie tych certyfikatów, wejście w pewne standardy m.in. 
NATOwskie, które mają odpowiednie wymagania np. co do softu autopilota, którego trzeba by było
modyfikować. Natomiast współpracujemy z grupami paramilitarnymi, byłymi żołnierzami, którzy 
prowadzą cywilne szkolenia, takie para-wojskowe. Wykorzystują oni nasze samoloty w trakcie 
takich pseudo-misji  w trakcie szkoleń cywilnych i widzę, że jest zainteresowanie. Sam MON 
interesuje się tymi konstrukcjami, natomiast tu trzeba mieć ogromnego gracza za plecami, który 
będzie wspierał finansowo. Państwo rzadko zainwestuje w projekt. Zwykle trzeba samemu 
zainwestować w prototyp. Chociaż pokazać, że jest się zdolnym wykonać ten prototyp, że masz 
odpowiednią kadrę, żeby zrobić taki samolot, a później odpowiednie przełożenia polityczne, żeby 
przedłożyć odpowiednie wdrożenia, przygotować szkolenia, zdobyć certyfikaty itd. To się wiąże z 
bardzo rozległą procedurą i oczywiście bardzo kosztowną. My nie jesteśmy w stanie sfinansować 
sobie kolejnych inwestycji np. roku pracy nad prototypem.. To nie ma sensu. Wolimy sobie 
dopracować projekt, taki jaki możemy sprzedawać już teraz. 

Wasi dotychczasowi klienci to głównie klienci krajowi, czy zdarzają się również zamówienia 
zagraniczne?

Głównie z kraju, ale mamy również zapytania z zagranicy. Natomiast nie będę ukrywał że nasz 
marketing i PR leży, bo nie mamy marketingowca. Sami tworzymy oferty i próbujemy reklamować,
a nigdzie nie reklamujemy. Dopiero zaczynamy, produkt Feniks jest produktem świeżym, powstał 
w lipcu tego roku. Już sprzedaliśmy dwa samoloty. Dla nas to jest stosunkowo dużo, z tego 
względu, że to były wersje beta. To nie był produkt jeszcze tak dostosowany dla klienta, gdzie my 
musielibyśmy się skupić na dopracowaniu pewnych elementów, dopracowaniu instrukcji obsługi. Z 



naszego punktu widzenia niektóre rzeczy są oczywiste, bo jesteśmy wszyscy lotnikami i nie 
musimy sobie tego powtarzać. Natomiast przychodzi do nas człowiek, który nigdy w życiu nie latał 
jeszcze samolotem, który nie wie w ogóle jak wyglądają układy sterowania. Taki człowiek chce 
wziąć do ręki instrukcję i chce się nauczyć z tego latać. Wielkim wyzwaniem jest to przełożyć na 
prosty język, żeby każdy był w stanie obsłużyć model. Dobrze wiemy że nawet początkujący 
modelarze nie zaczynają od akrobacyjnego samolotu, tylko od trenerka, który jest bardzo fajnie 
ustateczniony i struje się tak naprawdę tylko sterem kierunku i wysokości. Od tego się dopiero idzie
w górę, a to trwa. My mamy takie zadanie, że w ciągu tygodnia mamy wyszkolić pilota UAVO na 
dany samolot, co jest wyzwaniem

Czy wyposażenie Feniksa jest jednolite, czy dostosowywane do klienta?       

Akurat Feniks jest konkurencyjny pod tym względem, że ma moduł cargo. Mamy standardowe 
ramki stabilizujące sprzęt przy wychyleniu. Natomiast ramki są przystosowane do różnych 
aparatów, w zależności od tego co klient sobie zażyczy. Najczęściej jest tak, że idziemy do klienta 
indywidualnie. Każdy chce używać samolotu do innych celów, a wtedy chce inne sensory na 
pokładzie, a każdy sensor to nie jest tylko jego zakupienie, zasilenie i włożenie do stabilizacji, ale 
skalibrowanie, odpowiednie sterowanie przez stację naziemną itd. Każdy sensor jest inaczej 
sterowany: stosuje się inne prawa sterowania, przyjmuje się inne protokoły i naprawdę wszystko 
trzeba ze sobą zintegrować od początku. W Feniksie można wymienić aparat, kamerę termo, z którą
latamy, czy kamery do podawania wskaźnika wegetacji tzw NDVI. Na zamówienie można włożyć 
wszystko, jeśli oczywiście mieści się gabarytowo i masowo. 

Jakie są jeszcze różnice między Feniksem, a konkurentami z tej samej klasy, które działają na 
rzecz Waszego produktu?

Przede wszystkim w stosunkowo niskiej cenie mamy stosunkowo dobrą matrycę, aparat na 
pokładzie, który robi wysokiej rozdzielczości zdjęcia. Jest ramka stabilizowana. Niektóre firmy 
konkurencyjne nie stabilizują kamery, co wiąże się z tym, że wiele zdjęć (zwłaszcza w 
turbulentnych warunkach) musi zostać odrzucone. Przez to jest duże ryzyko, że nalot musi zostać 
powtórzony, bo nie będziemy mieli zapewnionego odpowiedniego pokrycia terenowego. Druga 
sprawa, że nasze układy sterowania i georeferowanie zdjęć jest oparte na naszym know-how i 
doświadczeniach w doborze odpowiednich współczynników. Zdjęcie, które my dajemy jest na tyle 
dobrze zorientowane, że program sobie z tym bez problemu radzi, jeżeli chodzi o składanie zdjęć i 
tworzenie potem ortofotomap.

Które elementy samolotu są projektowane i kupowane u Was, a które musicie dokupować?  

W tej chwili bazujemy na gotowych kadłubach, które sprowadzamy, ale kadłub, zwłaszcza część 
cargo jest robiona praktycznie od zera. On jest obcinany, ma wklejane wręgi specjalnie po to, żeby 
był wzmocniony, ma fabrycznie robiony otwór na aparat, który też musi być wzmocniony, bo sama 
struktura nie wytrzyma pierwszego lądowania. Później jest laminowany włóknem szklanym, 
lakierowany i tak naprawdę na pierwszy rzut oka nie widać, że to był modyfikowany kadłub. 
Wygląda bardzo podobnie do swojego pierwowzoru, natomiast jeśli ktoś zajrzy do środka to 
zobaczy, że wszystko jest pocięte i poklejone na nowo, ale częściowo to jest jeszcze taka 
manufaktura. W tej chwili myślimy już o otworzeniu własnej linii produkcyjnej, tutaj w Polsce, 
tworzeniu systemów zupełnie niezależnie od poddostawców, tylko przez siebie. Przez to, że 
skrócimy czas dostawy samolotów i zwiększymy naszą wydajność produkcyjną. 

Ta linia produkcyjna dotyczyłaby jeszcze Feniksa, czy już innych modeli?

Drugiej wersji Feniksa. Mamy już pomysły na ulepszenie załadunku kadłuba, poprawę wyważenia, 



po to żebyśmy mogli bardziej ergonomicznie skorzystać z przestrzeni ładunkowej. 

W konstrukcji FT-01 zastosowaliście układ latającego skrzydła. Przysporzyło to jakiś 
problemów?

Na początku tak. Dodam tylko tyle, że jest to już projekt stworzony całkowicie przez nas i tak 
naprawdę wszystko było robione od zera. Chłopaki, które zajmują się u nas konstrukcjami, 
płatowcami musieli stworzyć swój własny model matematyczny, model aerodynamiczny 
bezogonowca, bo tak naprawdę jest bardzo niewiele książek opisujących aerodynamikę 
bezogonowca, albo latających skrzydeł. Jak sami dobrze wiemy mało jest załogowych latających 
skrzydełek. Zwłaszcza przez to, że bardzo ciężko je wyważyć. Szybowce szybko wyszły z użycia, 
choć teoretycznie są ideale, bo mają bardzo mały opór, ale niestety stateczność podłużna jest bardzo
niewielka, zapas stateczności jest strasznie mały. Jest to wyzwanie, żeby zaprojektować 
odpowiednio ustateczniony aerodynamicznie samolot. Można go ustatecznić komputerowo, 
przecież B-2 lata i lata bardzo fajnie, ale lata dlatego, że komputer tym steruje. Natomiast my tutaj 
stworzyliśmy konstrukcję, która działa jak rzutka i lata, i jest ustateczniona. Wiązało się to z 
wieloma problemami. Tworzenie samego modelu aerodynamicznego trwało ponad pół roku. 
Stworzenie komputerowej wizualizacji przepływu trwało też sporo. W sumie praktycznie rok trwały
obliczenia. W tej chwili mamy już swój sprawdzony model, który możemy przeskalować i 
najważniejsze- wykonaliśmy prototyp, który przede wszystkim latał. 

W trakcie prób pojawiły się jakieś problemy, czy długotrwałość obliczeń pozwoliła ich 
uniknąć?

Problemy się pojawiły. Takie których częściowo się spodziewaliśmy, czyli momenty na lotkach. To 
był największy problem, bo jednak mimo że model jest niewielki, to jednak te siły na sterach nie są 
małe. Aczkolwiek jeśli my chcemy ustatecznić taką konstrukcję, jednak na końcówkach skrzydeł 
działają dość duże siły i w pierwszym oblocie spotkaliśmy się z tym, że ukręciło nam lotkę podczas 
startu. Po zaciągnięciu steru powstały takie siły, że lotkę wyrwało z zawiasów. Na szczęście 
konstrukcja bardzo się nie zniszczyła, ale chwilę musieliśmy popoprawiać, wzmocnić zawiasy i 
później faktycznie bardzo fajnie latał. 

Dla jakich klientów jest dedykowany ten model? 

Ten model jest dedykowany głównie do celów obserwacyjnych. Tu nie mówię czy to są odbiorcy 
cywilni, czy wojskowi, bo bardzo dużo firm cywilnych (chociażby ochroniarskich) interesuje się 
tego typu konstrukcjami. Tylko jest pewien problem prawny, gdzie jeśli klient jest zainteresowany 
to dochodzi do etapu, gdzie zaczyna się interesować prawem lotniczym i wtedy widzi, że to jednak 
nie jest takie proste, i zaczyna się zabawa od nowa. Natomiast FT-01 jest to samolot dedykowany 
bardziej jako konkurencja Orbitera, do zadań bardziej militarnych. 

W trakcie Waszych szkoleń poruszane są zagadnienia dotyczące prawa lotniczego. Jak 
prezentuje się polskie prawo lotnicze, na tle regulacji światowych?

Szczerze mówiąc, w Polsce generalnie, obecnie prawo jest rozwiązane w miarę dobrze. Ono jest 
oczywiście zupełnie niedopracowane. To jest wszystko w powijakach, ale każdy jest tego świadom. 
Nie czarujmy się departament bezzałogowów powstał parę lat temu, z jedną osobą na czele, która 
musiała przede wszystkim ogarnąć temat konstrukcji bezzałogowych w ogóle. To był człowiek, 
który na początku nie miał pojęcia jakie konstrukcje bezzałogowe są. To nie był praktyk, tylko 
człowiek, który bawił się modelami, coś tam latał na samolotach, ale nigdy nie zagłębiał się bardzo 
szczegółowo w struktury sterowania, czy użycia bezzałogowców. Z tym był problem, ale jeżeli 
chodzi o prawo, to ono jest takie że pozwala, ale jest bardzo nieprecyzyjne i tu jest na tyle dużo 



znaków zapytania, że trzeba się bardzo trzymać na baczności, jak wykonujemy loty 
bezzałogowcem, by mieć świadomość co się dzieje z maszynom i co dzieje się w powietrzu. Puki 
jest OK i nikt nie doprowadził do zbliżenia, do innych statków powietrznych, czy co gorsza kolizji, 
to ludzie zawsze będą przymykać oko. Nawet jeżeli tego prawa nie byłoby w ogóle, to technologia 
napiera. Ludzie tak, czy siak będą latać dromami, i zajmować tą przestrzeń. Tutaj jest 
najważniejsze, żeby ich edukować i informować o tym co się dzieje w powietrzu. My wiemy co jest
grane, latami samolotami, znamy przepisy ruchu lotniczego i wiemy gdzie wolno, gdzie nie wolno 
polecieć samolotem bezzałogowym i gdzie go można spotkać, gdzie nie. Natomiast człowiek, który 
nigdy nie leciał samolotem, czy nie zagłębiał się w ten temat, ma problem taki, że jemu ciężko jest 
zrozumieć, że nagle nad jego głową może się pojawić samolot. Twierdzi, że przestrzeń jest dla 
wszystkich, że może z nią robić co chce, a nie wie nawet o tym, że jest podział na przestrzeń 
kontrolowaną i niekontrolowaną, że są strefy zakazane, że są strefy przylotniskowe, gdzie władzę 
ma kontroler i można narobić bardzo dużego dziadostwa. Były już takie przypadki w Polsce, że 
bezzałogowiec wtargnął nad terminal, albo nad pas. Z takimi ludźmi trzeba walczyć, ale nie w ten 
sposób, żeby ich zamykać, tylko żeby ich edukować, bo to wynika z niewiedzy. Im się wydaje, że 
jak lata, to puszczę go, poleci, wróci i wszystko będzie OK. Nie przejmuje się tym, że jak na wieży 
zobaczą bezzałogowca nad pasem to tam po prostu jest czerwony alarm. Wtedy wszystkie służby 
postawione są w stan gotowości. Już nie mówiąc o ewentualnych stratach przewoźników, jeżeli 
samoloty były trzymane w holdingach do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli chodzi o porównanie do 
innych państw to jest w miarę łatwo. Są państwa gdzie jest dużo trudniej, jest to bardziej obłożone 
restrykcjami, aczkolwiek wtedy przepisy są bardziej jasne. To jest pewien balans. Z mojego punktu 
widzenia uważam, że przepisy powinny być bardziej zaostrzone, jeżeli chodzi o wykonywanie 
lotów. Do tego to wszystko zmierza. Już od 4 grudnia można na stronach ULC uczestniczyć w 
konsultacjach społecznych i wyrażać swoją opinię na temat nowej ustawy i wydaje mi się, że idzie 
to w dobrą stronę. Niestety lotnictwo bezzałogowe, też musi być w pewien sposób sformalizowane, 
jak lotnictwo załogowe. Inaczej stracimy nad tym kontrolę. Będą firmy, które będą trzymały 
wszystkie papiery w ryzach, będą utrzymywały niezbędne certyfikaty, ale pojawią się firmy- krzaki,
które nie będą miały papierów i nie będą miały żadnych kosztów, i nikt im nie będzie mógł zrobić...
do momentu jakiejś katastrofy. 

Jakie są czasowe proporcje między teorią, a praktyką w Waszych kursach?

My głównie kładziemy nacisk na szkolenie teoretyczne, bo szkolenie praktyczne... tak naprawdę 
samemu można nauczyć się latać modelem. Zwłaszcza, że na rynku dostępne są symulatory, które 
bardzo pomagają. Po tygodniowym kursie można bez problemu opanować latanie bezzałogowcem. 
Zwłaszcza, że jest to obiekt wystabilizowny, kierowany po GPS, a my musimy wyznaczyć miejsce 
gdzie ma polecieć. Dlatego teoria zajmuje u nas 3 dni po 8 godzin. Na początku robiliśmy 5 dni po 
8 godzin i robiliśmy taki kurs zbliżony do PPL. Ale nie oszukujmy się, zaczęliśmy z tym 
przesadzać, ponieważ cena kursu teoretycznego i pięciodniowego pobytu w Krakowie generowała 
koszt dla kursanta. Często przekraczało to cenę jego koptera, bo takiego Phantoma można kupić 
bardzo tanio i ludzie bardzo często latają tylko takimi rzeczami. Wtedy kurs jest droższy niż sam 
kopter, to zupełnie nie ma sensu. Stanęliśmy na trzech dniach intensywnej teorii, gdzie skupiamy 
się głównie na przepisach i prawie, na procedurach, czynniku ludzkim i częściowo na budowie 
systemu bezzałogowego. Tych systemów jest na tyle dużo, że nie da się wszystkiego omówić. 
Robimy zasady lotu, gdzie przedstawiamy głównie aerodynamikę, żeby człowiek rozumiał co się 
dzieje na tym śmigle, czemu śmigło się przeciąga i wytłumaczyć to zjawisko. Koptery wbrew 
pozorom bardzo często się przeciągają. Przekazujemy taką wiedzę, żeby człowiek patrząc na ten 
obiekt znał te podstawowe zasady, które rządzą aerodynamiką i wiedział co tam się dzieje na 
pokładzie, a przede wszystkim wiedział co się dzieje w powietrzu.

Czy w zakresie szkoleń macie w tej części Polski jakąś konkurencję?      



Nie kojarzę firmy w Małopolsce, która prowadziłaby takie szkolenia. Jest firma w Nowym Sączu, 
która sprzedaje koptery i do każdego z nich dodają część praktyczną, czyli szkolenie na typ. Nie 
wiem jak to wygląda, ale jak patrzyłem na stronę i kontaktowałem się z nimi, to nie robią pełnych 
kursów przygotowawczych do egzaminu UAVO, tylko bardziej szybka teoria i jak latać tym 
kopterem. My się skupiamy na tym, żeby ludzi uświadomić jak to wygląda z punktu prawnego i 
proceduralnego. 

Czyli to są zwykle ludzie, którzy nie kupowali produktu u Was?

Tak, to są zwykle ludzie, którzy kupili sobie gdzieś tam na rynku, bo teraz wszędzie można sobie 
kupić, zwłaszcza multikoptery. Przychodzą do nas bo chcą się dowiedzieć jak tym legalnie latać.

Na które z Waszych usług jest największe zapotrzebowanie?

Obecnie największe zapotrzebowanie jest na fotomapy, ortofotomapy. Generalnie fotogrametria. 

To są głównie prywatne firmy, czy również sektor publiczny? 

To jest zbalansowane- pół na pół. Dużo było prywatnych firm, które chciały nas wynająć jako 
podwykonawców do przetargów dużych firm, które robią takie rzeczy z załogowych samolotów. Po
prostu zajmują się stricte fotogrametrią, a zdjęcia zamawiają na zewnątrz. Dzwonili więc do nas, 
żebyśmy zrobili naloty i prosili o same zdjęcia, które sobie sami obrabiali, albo robiliśmy 
ortofotomapy, a oni już na ortofotomapach robili dalsze rzeczy. Zdarzały się urzędy gmin, które 
chciały, żebyśmy robili naloty i klasyfikację 

Jednym z najbardziej medialnych, z Waszych działań jest współpraca z GOPRem. Jak ona się
obecnie przedstawia?

Współpraca z GOPRem jest ciężka. Nie ze względu na to, że ciężko z nimi się dogadać, bo całym 
sercem jestem za tymi ludźmi, którzy tam działają. Super ekipa, świetnie się z nimi rozmawia. Tyle,
że te tematy są na tyle złożone, że nie da się tak nagle wprowadzić systemu bezzałogowego do 
poszukiwania. Możemy wziąć z pułki heksakoptera, włożyć mu odpowiednią optykę, przekazać im 
do rąk własnych, albo dać im nasz samolot, który będzie robił zdjęcia. Tylko pytanie: co oni z tym 
zrobią? Muszą przeszkolić odpowiedniego człowieka, muszą mieć ubezpieczenie, bo jeśli ktoś 
rozbije, to kto weźmie na siebie odpowiedzialność? Druga sprawa, że to są ochotnicy. Wyszkolą 
jednego człowieka, ale to będzie człowiek z doskoku. Okaże się, że będzie potrzebny dron, ale nie 
będą mogli go użyć, bo gość będzie na wakacjach. Problemem jest również sama obróbka danych. 
Do tej pory nie wypracowaliśmy modelu misji, która pasowałaby do każdego zdarzenia. Za każdym
razem, gdy mieli wezwanie pojawiał się inny problem. Szukamy innej osoby, w inny miejscu, która 
była zupełnie inaczej ubrana i przygotowana. Osoba albo zaginęła, albo poszukujemy osoby już z 
założenia martwej. Tak było w Chorwacji, gdzie z założenia szukaliśmy osoby nieżywej, czyli 
latanie z termowizją byłoby bez sensu, bo skały byłyby cieplejsze od ciała. Temat latania w góry 
jest tak złożony, że my na razie badamy, próbujemy stworzyć model misji, która będzie 
odpowiadała najczęstszym problemom. To wcale nie jest łatwe. Często wahamy się czy użyć 
koptera, czy samolotu. Kopter jest fajny, wystartuje pionowo, podleci we wskazane miejsce, zrobi 
zdjęcia, czy pokaże nam wizję na żywo i wróci, ale on potrafi latać 15 minut. Jeżeli mamy obiekt 
oddalony od nas o 1-2 kilometry, to dolecimy i powisimy maksymalnie 5 minut. Nie będziemy w 
stanie zaobserwować, czy osoba żyje, czy nie, czy się przemieszcza. Nawet rozpoznać czy to jest 
osoba, czy jakiś zwierzak, bo na kamerze termo ciężko o rozróżnić. Znowu samolot ma problem ze 
startem i lądowaniem w górach. Kolejną sprawą jest analiza danych po locie. Możemy polecieć w 
ciemno, zrobić nalot, gdzie mamy zapewnione pokrycie, ale pytanie: ile zajmie przeanalizowanie 
zdjęć? Do tej pory przeglądane są zdjęcia z Chorwacji. Narobiliśmy ich 11 tysięcy i skrupulatne 



przeglądnięcie zdjęcia (co jest konieczne) jest mozolną robotą i trwa. W tym wypadku może nie 
zależy nam, aż tak bardzo na czasie, ale idzie zima i dotarcie w część miejsc przedstawionych na 
zdjęciach będzie utrudnione. Drugą sprawą jest, że jeśli mamy informację, że zaginęła osoba (tak 
jak to było ostatnio w Krzeszowicach, z zaginięciem dwulatka), gdzie dron przydałby się jak 
marzenie, bo zależy nam żeby znaleźć żywego człowieka, to też byłby problem z dotarciem na 
miejsce, z przygotowaniem misji. Później analiza obrazu, bo musi ktoś siedzieć i przeglądać film. 
Widzimy podejrzany obiekt  i czy to był pies, czy to rzeczywiście było dziecko. Trzeba to 
zweryfikować. Musimy dobrać sensory. Możemy lecieć z dwoma sensorami naraz np. kamera w 
świetle RGB i termalnym. Wówczas możemy porównywać te obrazy, albo synthetic vision- 
nakładanie jednego obrazu na drugi. To jest wszystko kwestia rozwojowa. Musimy wykonać bardzo
dużo testów, sami musimy dowiedzieć się jaka jest specyfika osób zaginionych. To jest temat, który
będziemy rozwijać latami 

Do tej pory nigdzie nie stworzono procedur poszukiwania za pomocą bezzałogowców, które 
opierały by się na doświadczeniach?        

No nie. Były informacje ze świata, że gdzieś tam użyto drona do poszukiwań, albo ktoś tam, gdzieś 
znalazł na plaży jakiegoś zagubionego człowieka, przypadkowo. Ostatnio była informacja ze 
Stanów, że ktoś heksakopterem latał na plaży, usłyszał że poszukiwana jest osoba, a przy okazji 
wykonywał zdjęcia. Stwierdził, że wykona sobie nalot w szeregu, przyglądnął zdjęcia i okazało się, 
że znalazł tego człowieka. Była ogromna sensacja, że dron znalazł człowieka, ale to nie o to chodzi

Takie od przypadku, do przypadku...

Właśnie, a GOPR jako pierwszy na świecie wdrożył inteligentny system wskazywania miejsc osób 
zaginionych, gdzie one mogły pójść. To jest system, który dopracowywali 10 lat. Przy współpracy z
uczelniami, z firmami prywatnymi, które specjalizowały się w pisaniu softu i na bazie 
doświadczenia ratowników. 10 lat dopracowywali system, który działa na podstawie profilu 
psychologicznego. My chcemy ten system wdrożyć do planowania misji. Jeżeli jest wywiad z 
osobą, która zgłasza zaginięcie znajomego, czy członka rodziny, jest od razu pytanie: ile miał lat? 
Jak się zachowywał? Czym się zajmował? Ściągany jest profil psychologiczny zaginionego i po 
nim program automatycznie próbuje wyznaczyć miejsca, gdzie ten człowiek mógł pójść. 
Identyfikuje, czy człowiek o danym charakterze będzie chodził utartymi ścieżkami, czy będzie 
szedł na przełaj, czy wzdłuż wody. Sytuacje są różne, ale bardzo często ten system się sprawdza. 
Rysuje podejrzany region, gdzie ta osoba mogła pójść. Bierze pod uwagę miejsca niedostępne dla 
danej osoby i czas: kiedy osoba zaginęła i gdzie mogła na dany moment dojść. Generowany jest 
obszar poszukiwań i ten obszar byłby integrowany z obszarem nalotów UAV.

Czy warunki, które napotkaliście w Chorwacji bardzo różniły się od tych w Polsce?

To były pierwsze tak trudne warunki, w jakich lataliśmy, Nie spodziewałem się tak trudnych gór w 
Chorwacji. Było ciepło. Zastanawialiśmy się jaki to będzie miało wpływ na osiągi samolotu. Czy 
nasz samolot będzie się w stanie wznieść na przewyższenie co najmniej 1000 metrów i wykonać 
jeszcze misje. Mieliśmy problemy, bo gdzieniegdzie nie dało się podejść, samolot musiał się długo 
wznosić, tracąc dużo energii, a później wykonać nalot. Plus walka w rotorach od pułki skalnej. Było
to dla nas spore wyzwanie, a tym bardziej szukanie lądowisk. Ze startem i wykonaniem misji nie 
było tak dużych problemów, jak z wybraniem miejsca do lądowania

W polskich górach łatwiej jest znaleźć lądowiska?  

W polskich górach, w Tatrach przymierzaliśmy się do latania dla studentów AGH, podczas obozu 
naukowego na zdjęcia góry Mnich, ale nie wyszło ze względu na wyjazd do Chorwacji. Nie mamy 



zbadanych naszych gór, aczkolwiek jak trochę chodziliśmy po górkach to są dużo lepsze miejsca 
niż te, które mieliśmy w Chorwacji. Babia Góra jest bezproblemowym miejscem, gdzie można 
byłoby lądować, poza tym, że tam bardzo często wieje. W porównaniu do Chorwacji, to jest bajka 
do latania. Muszę przyznać że nie robiliśmy wysokich gór. Nie wiem jak by było z szukaniem ludzi 
na Rysach. Wiem, że samolot sobie poradzi, bo mieliśmy przeprawę w Chorwacji i jestem 
przekonany, że jest w stanie latać na tych wysokościach i poradzi sobie z dość silnym wiatrem. 
Największym problemem jest zaplanowanie podejścia do lądowania

Jakie były maksymalne wysokości i odległości, na których lataliście w Chorwacji?     

Nad poziom morza osiągnęliśmy maksymalnie 1600 metrów, a przewyższenie nad start to było 
1100 metrów. Wykonywaliśmy loty do półtorej kilometra od nas. Staraliśmy się tak planować misję 
żeby to był VLOS. Do półtorej kilometra jest się w stanie dostrzec samolot. Wprawiony operator da
radę wrócić w półautomacie. Testowaliśmy takie rozwiązania, że wracaliśmy w mode fly-by-wire, 
przy koordynacji z operatorem, który siedzi nad stacją naziemną i pilotem, który trzyma aparaturę. 
Da się to skoordynować, aczkolwiek wymaga to już trochę wiedzy z IFR, odpowiedniej 
współpracy, żeby operator z pilotem potrafili się dogadać. My mamy to szczęście, że mamy te 
uprawnienia. Mieliśmy przejścia na uczelni z lotami IFR, w załodze wieloosobowej, loty 
symulatorowe w trudnych warunkach. Interpretacja wskazań przyrządów jest prosta, natomiast 
człowiek, który nigdy wcześniej nie latał na przyrządy, może mieć problem z oceną i zaufaniem 
przyrządom. Odpowiednie zinterpretowanie wskazań elektronicznego wariometru już jest 
wyczynem. Ocenić czy ten samolot wykonuje odpowiedni manewr, czy coś jest nie tak. 

Czy medialność chorwackiej wyprawy przełożyła się na zainteresowanie innymi produktami 
firmy?     

Poruszenie pojawiło się przede wszystkim pośród znajomych. Nie chwaliliśmy się tym jakoś 
specjalnie, nie rozpowiadaliśmy, że telewizja u nas była. Mimo wszystko nas rozpoznali. Zrobił się 
szał, że widzieli nas w głównym wydaniu „Wiadomości”. Natomiast pojawiło się kilka konkretnych
telefonów, ludzi zainteresowanych tematem, aczkolwiek nie przełożyło się to jakoś na sprzedaż. Z 
całej tej otoczki, którą stworzyły media zostało przede wszystkim pozytywne wrażenie i pokazanie, 
że możemy zrobić coś ciekawego. Pojawiło się kilka propozycji, z tych kilku 2-3 bardzo sensowne 
telefony, które może zaowocują za niedługo. Niestety branża jest taka, że nie przychodzi klient do 
sklepu, wybiera z pułki i bierze. Tu bardzo dużo polega na rozmowie, takie mini-lotnictwo. Mimo, 
że wśród niektórych lotników są trendy, że zabieramy pilotom chleb i to jest zabawa, a nie latanie, 
to jak zabierzemy znajomych na prezentację możliwości tego systemu, to widzą, że zaczyna się taki
głęboki IFR w tym wszystkim. Wcale nie zabieramy pracy tym ludziom. My uzupełniamy luki 
gdzie samoloty są nieopłacalne. W tej chwili latanie ultralightem, czy małym samolotem 
specjalnym jest bardziej opłacalne niż latanie bezzałogowcem na większe obszary. Jak 
policzyliśmy, to nam nie opłaca się latać bezzałogowcem na kilkadziesiąt kilometrów 
kwadratowych, bo koszty pracownicze, czas składania tych zdjęć jest dużo większy niż robienie 
nalotu dużym samolotem. 

Jakie działania marketingowe prowadzicie? Bierzecie udział w tragach?    

W tragach prawie nie występowaliśmy. Jedynie to Targi Innowacyjne Małopolski. Nam te rzeczy 
trochę uciekają przez palce, bo jest nas pięciu inżynierów i opanowanie tego wszystkiego jest dla 
nas problematyczne. Brakuje nam ludzi do pracy, ale najpierw musimy zacząć zarabiać pieniądze, 
zrobić ten produkt, nie spać po nocach, żeby zrobić sobie markę. Później będziemy zatrudniać 
ludzi, którzy będą ciągnąć sprzedaż. Teraz prowadzimy rozmowy z handlowcami, którzy by się 
zainteresowali na zasadzie success fee sprzedażą samolotów. Nie możemy im zaoferować stałej 
pensji, jeszcze na poziomie dobrego handlowca, bo sami musielibyśmy się na to zrzucać. Tyle co 



możemy to sami prowadzimy stronę i gdzieś tam ludzie zaczynają o nas mówić. Kilka razy 
pojawiliśmy się na forach branżowych. Pokazaliśmy się raz na tragach MSPO w Kielcach, to było 
takim drgnieniem 

W jakim kierunku planujecie się rozwijać? Zwiększać gabaryty konstrukcji? Rezygnować z 
usług?     

Głównym celem jest dopracowanie Feniksa. Widzimy ogromne szanse w tym samolocie, ponieważ 
jest konkurencyjny, robi fajne rzeczy i wydaje nam się, że to jest produkt, który może 
zrewolucjonizować  fotogrametrię mało-obszarową i wspomóc geodetów. Chcielibyśmy się skupić 
na sprzedaży systemów. Nie tylko Feniksa, ale i multikopterów. Nie robimy gotowych zestawów, 
ale potrafimy je skomponować pod klienta. My możemy zrobić system, który klient chciałby mieć 
rzeczywiście i będzie robił, to co w miarę możliwości system da. Aczkolwiek z usług nie 
chcielibyśmy rezygnować. My robiąc je sami się uczymy i wiemy co dopracowywać. Szukamy 
gdzie się da, żeby zarobić. Usług nie ma bardzo dużo, to nas nie wybija z rytmu, chociaż większe 
szanse ma firma, która nastawia się tylko na usługi, bo prowadzi działania marketingowe tylko w 
tym kierunku. Nie skupiają się na konstrukcji gotowych samolotów, tylko bierze, kupuje, i zaczyna 
demonstrację. My przez rok dopracowywaliśmy samolot i kosztowało nas to bardzo dużo, 
zwłaszcza czasu. Jednak sprawdziliśmy go na sieciach energetycznych, sprawdziliśmy na geodezji, 
sprawdziliśmy na poszukiwaniach. Teraz tak naprawdę pokazujemy co Feniks potrafi. To jest 
ogromna zaleta i puki co mamy dopracowaną technologię na inspekcję sieci energetycznych, której 
do tej pory nikt nie zrobił na zwykłej stereometrii. To są bardzo obiecujące usługi, jeśli trafiłby się 
klient, który zgłosi się do nas, to jest to interes, w który wejdziemy. Ewentualnie możemy sprzedać 
technologie, albo działać jako podwykonawca.

W jakiej perspektywie czasowej planujecie rozpocząć produkcję taśmową? 

Jak wszystko dobrze pójdzie to pierwsze seryjne modele, w wersji Feniks 2.0 mogłyby się pojawić 
już koło kwietnia nowego roku. Już w tej chwili pracujemy nad konstrukcją. To wszystko zależy od 
tego, czy zyskamy finansowanie na wdrożenie linii produkcyjnej. Stworzenie form kosztuje bardzo 
dużo. Tutaj bardzo mocno trzeba się poświęcić, żeby sprawdzić czy na pewno wszystko się zgadza, 
bo jak się wyfrezuje formy to już pola manewru nie ma, to jest jeden strzał. Wtedy bardzo dużo 
można stracić. Jeżeli pojawi nam się sprzedaż tych Feniksów które mamy, to tym bardziej będziemy
chcieli zainwestować, choćby sami wyłożymy pieniądze i wykonamy formy. To będzie motywacja 
do tego, żeby robić ich jeszcze więcej. 
W tej chwili zaczynamy. Jesteśmy firmą, która tak naprawdę zaczęła działać rok temu. To, że 
FlyTech sp z.o.o powstała w 2011 roku wyglądało tak, że my z kieszonkowych na studiach 
zrzucaliśmy się na księgowego, żeby tylko podtrzymać papiery. Sami robiliśmy stronę internetową. 
Wszystko tak naprawdę robiliśmy sami. Nikt nam w niczym zewnętrznie nie pomagał, tylko 
własnymi zasobami tych pięciu osób stworzyliśmy konstrukcję, dopracowaliśmy usługi i 
zbudowaliśmy markę. Co mnie najbardziej cieszy, że ludzie szanują nas za naszą wiedzę, a studia 
lotnicze i doświadczenie lotnicze bardzo nam pomogło. Wiemy o czym mówimy i czujemy to. Nie 
jesteśmy przyziemnymi automatykami, którzy próbują wejść w lotnictwo. To jest dla nas duży atut, 
bo dużo łatwiej przyswoić nam pewne rzeczy. Trzymam mocno kciuki za FlyTech, bo może z tego 
wyjść coś fajnego. Zwłaszcza patrząc, jak rozmawiamy z klientami, widać że ta firma ma 
perspektywy. Wierzę w to że się ruszy, zwłaszcza jak uruchomimy marketing. Wracają do nas 
ludzie z wykładów, ewentualni przyszli klienci. Podobają się wykłady, to polecają nas dalej. 
Ewentualnie wiedzą, że „z nimi można pogadać, jeśli mamy jakiś problem, mamy drona, to 
odezwiemy się do chłopaków z FlyTech”. Wieżę, że oni wrócą. Zrobiliśmy niedużo wykładów 
(niedawno je zaczęliśmy), a Ci klienci jednak wracają. Jako pierwsi w Polsce nawiązaliśmy 
współpracę z leasingodawcą i w końcu można leasingować samoloty bezzałogowe. Żadna inna 
firma nie da leasingu. To była droga przez mękę, bo to było bardziej związane z klientem, który 



kupował samolot- on to wywalczył. Natomiast walczył na podstawie naszego samolotu, naszych 
rozmów. Leasingodawca w końcu przyszedł do nas, zainteresował się tematem, bo przetarli ścieżki 
poznali system i wiedzą, że ten konkretny samolot mogą leasingować, bo wiedzą jakie jest ryzyko. 
Mamy też w ofercie ubezpieczenia AC. Wywalczyliśmy je ze znajomymi brokerami. Przejścia co 
niemiara. Zaczęło się od tego że powiedzieliśmy „Na Chorwację ubezpieczenie musimy mieć”. W 
końcu nie mieliśmy, bo się nie wyrobiliśmy z czasem, ale znajomi poczuli misję, żeby nam pomóc. 
Akcja w Chorwacji była robiona po kosztach. Więcej do tego dołożyliśmy niż zarobiliśmy, ale co 
jak co w jakiś sposób był to też dla nas marketing i testy. Nikt z nas nie dawał gwarancji, że w 
Chorwacji uda się polecieć. Pocisnąłem kolegę, żeby rozeznał się w temacie, żeby porozmawiał z 
szefostwem zagranicą. W końcu przy rozmowie bezpośrednio z prezesem doszli do ugody, że 
jednak mogą udzielić AC. Tym oto sposobem mamy w ofercie również ubezpieczenia AC na 
bezzałogowce. Ten rynek się rozwija i idzie bardzo w stronę lotnictwa, to mi się podoba. Byleby 
środowisko się przekonało do tematu

Chyba będzie zmuszone... 

Będzie zmuszone. Tylko, żeby nie było zmuszone na zasadzie, że ktoś będzie miał w końcu kolizję, 
a raczej „Zobaczcie: wygląda to tak, że my latamy tutaj, dajcie nam ten skrawek przestrzeni, wy 
latajcie sobie tam i nikt nie będzie sobie wchodził w drogę”. Wiadomo, że Ci którzy dbają o 
bezpieczeństwo, będą bezpieczni, bo nie będą latać nisko po krzakach, będą unikać stref, będą 
czytać NOTAMy, będą na nasłuchu na FISie. My zawsze zgłaszamy na FISie, że latamy i jeśli ktoś 
jest widoczny na radarze wtórnym na FISie, to od razu wie, że w tym rejonie operuje 
bezzałogowiec, więc uważaj, albo trzymaj wyżej. Zawsze zgłaszamy jak długo i na jakiej 
wysokości latamy. Największe problemy są z pilotami śmigłowcowymi, którzy latają po krzakach, 
albo jakimiś ultralightowcami, albo paralotniarzami. Paralotniarz nagle gdzieś postawi skrzyło na 
łące obok i wyskoczy zza drzew. Mieliśmy takie sytuacje i wtedy jest problem, bo z gościem nie ma
łączności, możemy rękami wymachiwać, ale popatrzy nad siebie i nie zauważy, bo widzi szmatę. 
Jest problem, bo trzeba się spinać i separować od niego. ULC to jest podstawa, to oni muszą 
informować ludzi, dawać jakieś kampanie społeczne. Nie organizować konferencje dla ludzi z 
branży w Dęblinie i ściągać wszystkich specjalistów z Politechniki Warszawskiej, Rzeszowskiej i 
firmy, tylko robić ogólnodostępne konferencje na innych branżowych imprezach np. dla geodetów.
Ambicje są, zobaczymy jak to wyjdzie z czasem.

Dziękuję i życzę powodzenia

Dzięki          


