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Szkolenie online
UAVO INS

(tryb zdalny)



Szkolenie instruktorskie (INS) pozwala zdobyć umiejętności i uprawnienia konieczne do prowa-
dzenia zajęć w celu przygotowania do egzaminu osób chcących uzyskać świadectwo kwalifikacji 
UAVO. Instruktor UAVO INS może szkolić kursantów w ramach uprawnień, które sam posiada,  
tj. w przypadku posiadania świadectwa kwalifikacji i uprawnień UAVO VLOS i  BVLOS dla MTOM 
<25 kg, po uzyskaniu uprawnień INS będzie mógł szkolić osoby chcące uzyskać świadectwo 
kwalifikacji UAVO VLOS i BVLOS do wagi 25 kg.

Szkolenie teoretyczne do uprawnienia instruktora INS jest realizowane metodą zdalną z wyko-
rzystaniem platformy wideokonferencyjnej „Zoom”. Obejmuje 25 godzin wykładów oraz 4 godzi-
ny ćwiczeń kameralnych. Po jego zakończeniu kandydat otrzymuje zaświadczenie upoważniające 
do rozpoczęcie dalszych etapów szkolenia zgodnie z programem szkolenia ULC. Szkolenie in-
struktorskie (INS) odbywa się w trybie zajęć indywidualnych. Wpływa to na zwiększenie efek-
tywności dydaktycznej dzięki nieszablonowemu podejściu do osoby szkolonej, poznaniu jej moc-
nych i słabszych stron oraz możliwości dostosowania treści programu nauczania do umiejętności 
kursanta. 

Szkolenie prowadzone jest przez kadrę z wieloletnim doświadczeniem. Jesteśmy ośrodkiem 
szkoleniowym wpisanym do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod nr 264RPS 07/2018 
uprawnionym do przeprowadzania szkoleń UAVO VLOS (loty w zasięgu wzroku), BVLOS (loty 
poza zasięgiem wzroku), INS (szkolenia instruktorów). Dzięki temu mają Państwo pewność, że 
zostaną doskonale przygotowani do egzaminu, zgodnie z aktualnie obowiązującym programem 
szkolenia Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Cele szkolenia:

• przygotowanie kandydata na instruktora do państwowego egzaminu teoretycznego i prak-
tycznego

• przygotowanie kandydata na instruktora do pełnienia obowiązków egzaminatora w zakresie 
UAVO VLOS 5 kg

• przygotowanie kandydata na instruktora do samodzielnego organizowania szkoleń na rynku 
usług BSP/UAV/UAS/RPAS  

• nabycie przez kandydata na instruktora umiejętności samodzielnego prowadzenia szkolenia 
lotniczego przygotowującego kursantów do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora 
bezzałogowego statku powietrznego (UAVO)
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Warunki dopuszczenia do szkolenia UAVO INS:

• ukończenie 18 roku życia
• posiadanie orzeczenia leczniczo-lekarskie odpowiedniej klasy
• posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej OC
• posiadanie uprawnień UAVO VLOS lub BVLOS
• w przypadku BVLOS: posiadanie co najmniej 60 godzin nalotu w trybie BVLOS  (chronome-

traż, kopie wniosków o wydanie zgody na loty BVLOS, rejestr lotów) 
• zaliczenie egzaminu wstępnego z wynikiem pozytywnym
• zaliczenie praktycznego egzaminu kwalifikacyjnego

Szczegółowy program szkolenia:

Szkolenie teoretyczne do uprawnienia INS obejmuje 25 godzin wykładów i ćwiczeń z następu-
jących zagadnień:

• pedagogika
• prawo lotnicze krajowe
• prawo lotnicze wspólnotowe EU
• prawo lotnicze międzynarodowe
• metodyka i organizacja szkoleń 
• zasady wykonywania lotów 
• bezpieczeństwo wykonywania lotów, warstwy ochronne
• analiza ryzyka, macierz tolerancji ryzyka
• modele zagrożeń, raportowanie bezpieczeństwa
• odpowiedzialność cywilna
• pierwsza pomoc w nagłych przypadkach
• człowiek – możliwości i ograniczenia
• szczególne przypadki w locie – zagadnienia bezpieczeństwa wykonywania lotów

Ćwiczenia kameralne:

Zajęcia kameralne stanowią obszar zagadnień związanych z procedurami zarówno jeśli chodzi 
o prowadzenie szkoleń jak i dokumentacją szkoleń. Kandydat na instruktora opracowuje pod 
nadzorem kierującego szkoleniem dokumenty konieczne do prawidłowego działania podmiotu 
szkolącego. Szczegółowe treści obejmują:
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• procedury związane z prowadzeniem dokumentacji szkoleń
• procedury związane ze zgłaszaniem zdarzeń w CBZ
• procedury związane z wykorzystaniem systemu UTM PANSA
• procedury związane ze zgłaszaniem lotów w rejonach ograniczeń w dostępności przestrzeni 

powietrznej

Do ukończenia szkolenia teoretycznego konieczne jest spełnienie następujących wymagań: 
• pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego
• poprawnie napisana instrukcja operacyjna podmiotu szkolącego przeznaczona do prowadze-

nia działalności lotniczej BSP w wybranym przez kursanta profilu branżowym (zawodowym)
• szczegółowa znajomość procedur zgłaszania i koordynacji lotów: CTR, MCTR, ATZ, MATZ, 

MRT, ADIZ, RMZ, TRA, ROL, P, D, R.

Po ukończeniu szkolenia teoretycznego kandydat otrzymuje pisemne zaświadczenie wystawione 
przez podmiot szkolący uprawniające do rozpoczęcia szkolenia praktycznego zgodnie z aktualnie 
obowiązującym programem szkolenia Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
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Informujemy, że wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do opisów szkoleń, w szczególności do zawartych w nim zdjęć, 

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

kopiowanie, 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.


