KONSULTACJE DRONOWE
KONSULTACJE DRONOWE to szybki sposób uzyskania odpowiedzi na pytania w zakresie lotnictwa bezzałogowego.
Zdobywa ono coraz większą popularność i wydaję się, że nie ma dla niego alternatywy. Tym bardziej, że latanie
dronami nigdy wcześniej nie było tak łatwe.
KONSULTACJE DRONOWE to najlepszy sposób pozyskania wiedzy, która rozwiewa wątpliwości lub rozwiązuje
problemy. Może też pomóc do podjęcia ważnych decyzji biznesowych. To wszystko dzięki współpracy z ekspertami,
którzy od początku tworzą branżę BSP w Polsce.

Dlaczego my?
Ponieważ są wśród nas eksperci, którzy pracowali przy dronach, zanim nazwa ta pojawiała się w świadomości
społecznej. Zespół ekspertów dobierany jest w zależności od zadania konsultingowego.
Piotr Kleczyński od 2009 roku zajmuje się bezzałogowymi statkami powietrznych i od tamtej pory zdobywa
doświadczenie z którego możesz skorzystać tak jak inne osoby prywatne, ﬁrmy i instytucje. Uczy latać
wielowirnikowcami od 2010 roku. Od 2016 roku kieruję podmiotem szkolącym KursNaDrony.pl zarejestrowanym w ULC
pod numerem 203RPS-12/2016 i realizuję szkolenia dronowe w zakresie uprawnień wpisywanych do świadectwa
kwaliﬁkacji UAVO. Specjalizuję się w szkoleniach indywidualnych, na których przekazuję wiedzę i umiejętności pilotom
BSP, którzy chcą latać VLOS w zasięgu wzroku i BVLOS poza zasięgiem wzroku, a także rozpoczynają przygodę z
lotami FPV.
Armand Olejko od 2005 roku zajmuje się budową samolotów bezzałogowych.

Eksperci BSP
Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie:
wykorzystania symulatora lotu AeroSIM RC,
wdrożenia technologii bezzałogowej w biznesie,
konsultacji technicznych dotyczących ESC, FC, IMU, AHRS,
podjęcia decyzji jakiego drona powinieneś kupić na początek,
rozwiązania problemów z aktywacją, uruchomieniem lub eksploatacją drona,
świadectwa kwaliﬁkacji UAVO z uprawnieniami VLOS, BVLOS, INS,
budowy dronów wyścigowych i ustawień oprogramowania BetaFlight,
aktualnych przepisów dronowych obowiązujących od 31.12.2020 w Unii Europejskiej,
rozporządzeń Komisji Europejskiej o numerach 945, 947 i scenariuszy STS,
egzaminów na przedłużenie lub wznowienie uprawnień bezzałogowych,
opracowania instrukcji operacyjnej INOP wraz z przeszkoleniem pracowników ﬁrmy,
przygotować analizę ryzyka według metodyki SORA dla konkretnej operacji lotniczej z użyciem BSP,
zaprojektować bezzałogowy: wielowirnikowiec (MR), samolot (A), śmigłowiec (H) spełniający konkretne
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wymagania,
i innych nie wymienionych wyżej,
zapraszam na indywidualne KONSULTACJE dronowe, które trwają 60 minut. Mogą mieć formę rozmowy „face to face”
w Warszawie (niedaleko stacji metra Stare Bielany) lub online przez Google meet. Podczas konsultacji, przedstawię
rozwiązania techniczne, które najlepiej sprawdzą się przy realizacji Twojego celu, powiem na co zwrócić szczególną
uwagę i czego unikać, podam źródła i aktualne przepisy. Jednak abym mógł rzetelnie przygotować się do rozmowy,
opisz proszę swoją sytuację i wyślij ją na adres: konsultacje@drony.pl.
Zapraszam
Piotr Kleczyński
Konstruktor dronów
Instruktor UAVO
Egzaminator LKE
Ekspert ULC i PCA
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