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Szkolenie UAVO
Podniesienie uprawnień UAVO

VLOS z 5kg do <25kg



Szkolenie przeznaczone dla operatorów dronów, którzy posiadają świadectwo kwalifikacji 
z uprawnieniami UAVO VLOS MTOM do 5kg i chcą podnieść uprawnienia do kategorii  
MTOM > 25 kg. Szkolenie składa się z części teoretycznej (1 godzina) i praktycznej (3 godziny); 
prowadzone jest zgodnie z wymaganiami Urzędu Lotnictwa Cywilnego i zakończone jest egza-
minem państwowym.

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym wpisanym do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod 
numerem 264RPS-07/2018 uprawnionym do przeprowadzania szkoleń UAVO VLOS (loty w za-
sięgu wzroku), BVLOS (loty poza zasięgiem wzroku) i INS (szkolenia instruktorskie). Dzięki temu 
mają Państwo pewność, że zostaną doskonale przygotowani do egzaminu państwowego przez 
naszą kadrę instruktorów.

Cele szkolenia:

• przygotowanie kursantów posiadających uprawnienia UAVO VLOS do 5kg do egzaminu pań-
stwowego operatora bezzałogowego statku powietrznego UAVO używanego w celach in-
nych niż rekreacyjne lub sportowe

• w zasięgu wzroku (VLOS) o masie startowej MTOM <25 kg zgodnie z wytycznymi ULC
• zdobycie przez kursanta wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych wymaganych 

do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAV (MR) < 25 kg
• nabycie przez kursanta wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego wykonywania lo-

tów bezzałogowym statkiem powietrznym o MTOM 25 kg oraz do jego prawidłowej obsługi 
naziemnej

Szkolenie praktyczne odbywa się na najnowszych wielowirnikowych statkach powietrznych fir-
my DJI serii Matrice600 PRO w kategorii do 25 kg.

Informujemy, że wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do opisów szkoleń, w szczególności do zawartych w nim zdjęć, tek-

stów, opisów stanowią wyłączną własność firmy NaviGate sp. z o.o. i objęte są ochroną prawnoautorską. Zabronione jest w szczególności ko-

piowanie, modyfikowanie oraz wykorzystywanie w szczególności w celach komercyjnych ww. własności firmy NaviGate Sp. z o.o. Niniejsza nota 

dotyczy również znaków towarowych zawartych w katalogu, chyba, że jako właściciel jest oznaczony inny podmiot.
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