
NOWOŚĆ !    Pilot (Operator)  Statku Bezzałogowego  —  nabycie państwowych uprawnień do lotów bezzałogowymi  

statkami powietrznymi, nagrywania filmów oraz robienia zdjęć z lotu ptaka. 

   

           SZKOLENIE wraz z EGZAMINEM  PILOTAŻU  dla osób w każdym wieku   —   31.01.2019 roku zmieniono limit wieku  

                                                                                                                       dla kandydatów pilotażu  

W celu uzyskania dodatkowych informacji 

prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 

 

e-mal:  dronyrybnik@wp.pl 

tel. 502 162 365; 32 43 29 857; 32 43 29 855  

WZLEĆ  PONAD STANDARDY 

— STATKI BEZZAŁOGOWE  —  ŚWIAT OCZAMI SOKOŁA  

            Ośrodek Doskonalenia  

            ul. Rudzka 13c,  budynek B,  III piętro 

            44 — 200 Rybnik 

            sekretariat pok. 3.3 

Akredytacja RE-KS.5470.4.2015      



 
 
 DRONY W SŁUŻBIE   —   STRAŻ  POŻARNA 

 

 

       Bezzałogowe statki latające z roku na rok stają się coraz bardziej popularne.  
Ich potencjał zaczynają dostrzegać już nie tylko fotografowie i filmowcy, ale także przedstawiciele   

służb ratowniczych — m.in. Straży  Pożarnej oraz Policji. 
 
Jednym z najważniejszych zastosowań dla dronów są oczywiście akcje poszukiwawcze (SAR). Dzięki 
możliwości instalacji kamer o wysokiej rozdzielczości, aparatów fotograficznych oraz systemów 
termowizyjnych uzyskujemy alternatywę dla „naziemnych” poszukiwań osób zaginionych. Zamontowana  
na dronie kamera termowizyjna w zaledwie kilka chwil może zlokalizować osobę, przebywającą w trudno 
dostępnym terenie (bagno, pole kukurydzy, brzeg jeziora, las). 
 
Zasadność używania bezzałogowych statków powietrznych przez Straż Pożarną, wydaje się być poza wszelką dyskusją. 
Strażacy mogą pozyskać nowego sojusznika, który pomoże im zadbać o bezpieczeństwo – chodzi o drony. Dzięki 
nim poprawi się ocena sytuacji i szybkość reakcji na zagrożenia. Zdjęcia wykonywane z powietrza potrafią umożliwić 
dużo bardziej miarodajną ocenę sytuacji niż w przypadku robienia zdjęć z poziomu ziemi. 
 
Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami kierownictwa PSP, do straży trafią bezzałogowe platformy latające wraz z odpowiednim 
oprzyrządowaniem, które mają być przeznaczone do wykorzystania w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczych. Ich zadaniem ma być 

uzupełnienie funkcjonalności samochodów dowodzenia i łączności wykorzystywanych w Państwowej Straży Pożarnej. 



 
 
  

Zapierająca dech w piersiach lotnicza fotografia ślubna. 

  

Lotnicza fotografia ślubna zaczęła pojawiać się w wielu albumach ze zdjęciami, ponieważ więcej 

fotografów ślubnych i wkrótce nowożeńcy używają drona aby uchwycić ich wielki dzień. Do niedawna 

lotnicza  fotografia ślubna była zarezerwowana tylko dla tych z potężnym portfelem.  

 

Teraz drony to nowe gwiazdy sezonu ślubnego, oferujące profesjonalne możliwości obrazowania, 

inteligentne tryby lotu i łatwość użycia dla fotografów ślubnych na całym świecie. Od jedynych w swoim 

rodzaju miejsc do pięknych narracji lotniczych, kreatywne możliwości dla operatorów dronów weselnych 

są nieskończone. Z niebanalnymi nowożeńcami, którzy szukają wspaniałej perspektywy lotniczej  

do swojego album ślubnego, dajemy idealne połączenie wskazówek dzięki którym możesz zrobić 

zapierającą dech w piersiach lotnicze fotografie ślubne. 

 

Nie bój się eksperymentować z pozami i kompozycją obrazu podczas robienia zdjęć ślubnych z drona. 

Poszukuj kreatywnych kątów gdy nowożeńcy trzymają się za ręce patrząc sobie w oczy a nawet wchodząc 

w interakcje z gośćmi. 
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