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1 Słownik pojęć  
Bardzo prosimy o zapoznanie się z podstawowymi pojęciami przed uruchomieniem aplikacji. 

Dodatkowo, dostęp do najczęściej zadawanych pytań znajduje się w aplikacji w zakładce menu -> FAQ. 

 

ATS – służby ruchu lotniczego: kontrolerzy pracujący na wieży kontrolującej obszar lotniska (TWR)  

i informatorzy udzielający informacji o przestrzeni powietrznej nad Polską (FIS)  

Strefy geograficzne – część przestrzeni powietrznej wyznaczona przez PAŻP, która ułatwia, ogranicza 

lub wyklucza operacje z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych, aby wyeliminować 

zagrożenia związane z bezpieczeństwem, prywatnością, ochroną danych osobowych, ochroną lub 

środowiskiem wynikające z operacji z użyciem tych systemów. 

DRA-P: strefę zakazaną, w której operacje przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych 

nie mogą być wykonywane; 

DRA-R: strefę ograniczoną dla systemów BSP, w której operacje przy użyciu systemów bezzałogowych 

statków powietrznych mogą być wykonywane za zgodą i na warunkach określonych przez PAŻP lub 

podmiot uprawniony, na wniosek którego strefa geograficzna została wyznaczona.  

DRA-I – strefą informacyjną dla systemów BSP, zawierającą informacje konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych,  

w tym ostrzeżenia nawigacyjne. 

DRA-T – strefę ograniczoną dla systemów BSP, w której PAŻP wskazuje wymogi techniczne, które 

obowiązany jest spełniać system bezzałogowego statku powietrznego, przy pomocy którego 

realizowana ma być operacja.  

DRA-U – strefa geograficzna dla systemów BSP, w której operacje systemów bezzałogowych statków 

powietrznych mogą odbywać się wyłącznie przy wsparciu zweryfikowanych usług zapewnianych w tej 

strefie i na warunkach wskazanych przez PAŻP. 

CDDLC – Controller Drone Data Link Comunication – niewerbalna dwukierunkowa komunikacja. Dzięki 

tej funkcji możecie otrzymywać polecenia (przekazywane poprzez komunikaty w aplikacji lub 

powiadomienia wyświetlane na ekranie), akceptować je oraz wysyłać komunikaty do służby ruchu 

lotniczego ATS. 

AMSL – Above Mean Sea Level; wysokość nad uśrednionym poziomem morza 

AGL – Above Ground Level; wysokość nad poziomem gruntu 

dFPL – Drone Flight Plan; moduł systemu PansaUTM , służący do planowania misji i zarządzania danymi 

operatora/pilota oraz BSP. Misje można zaplanować na stronie: utm.pansa.pl.  

 

Przestrzeń klasy „G” – to w dużym uproszczeniu przestrzeń powietrzna, w której wszyscy użytkownicy 

statków powietrznych załogowych i bezzałogowych latają w myśl zasady: widzę i jestem widziany. Pilot 

drona ma bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wszystkim załogowym statkom 

powietrznym i latać w taki sposób, aby nie doprowadzić do zbliżenia z innym statkiem powietrznym. 

W dużym wolumenie tej przestrzeni, informację o ew. ograniczeniach posiada Służba Informacji 

Powietrznej FIS. Należy pamiętać, że w przestrzeni klasy G mogą znajdować się struktury przestrzeni 

powietrznej, takie jak np. aktywna strefa DRA-R ATZ (wokół lotnisk areoklubowych) w których zasady 
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wlotu będzie określał zarządzający przestrzenią np. właściciel lub zarządzający lotniskiem. W aplikacji 

znajdziecie dane kontaktowe, ew. warunki jakie trzeba spełnić, aby taki lot wykonać. 

 

Przestrzeń kontrolowana DRA-R CTR, DRA-R MCTR – to przestrzeń, w której absolutną władzę nad 

statkami powietrznymi, zarówno załogowymi jak i bezzałogowymi posiada kontroler ruchu lotniczego 

(ATC). Bez zgody kontrolera nie można wykonywać lotów, w wyjątkiem sytuacji określonych prawem 

lotniczym, np. lotów dronem o masie poniżej 900 gram do wysokości 30 m w odległości większej niż 1 

km od granicy lotniska. Wszystkie wyjątki, zostały zaimplementowane w aplikacji i tam, gdzie nie jest 

wymagana zgoda kontrolera, aplikacja zezwoli na natychmiastowy Check-In. Pilot BSP ma bezwzględny 

obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wszystkim załogowym statkom powietrznym i ma wykonywać 

loty w taki sposób, aby nie doprowadzić do zbliżenia z innym statkiem powietrznym. 

2 Przegląd oprogramowania 
Dostęp mobilny do systemu PansaUTM zapewnia aplikacja DroneRadar, która jest dostępna na 

urządzenia z systemami operacyjnymi iOS oraz Android. 

Aplikacja dostępna jest w sklepach Google i Apple pod dwoma nazwami DroneRadar i DroneRadar 

Premium. Obydwie wersje mają dokładnie taką samą funkcjonalność, korzystają z tej samej bazy 

danych o przestrzeni powietrznej i są na bieżąco aktualizowane. W obydwu aplikacjach przed lotem 

można sprawdzić przestrzeń w dowolnym miejscu na mapie Polski.  

 

Funkcje aplikacji DroneRadar: 

✓ Wizualizacja i dostęp do danych aeronautycznych zawartych w AIP Polska i suplementach do 

AIP Polska (tych samych, z których korzysta lotnictwo załogowe). 

✓ Wizualizacja i dostęp do danych aeronautycznych zawartych w NOTAM (funkcja może nie być 

dostępna w czasie rzeczywistym, w przypadku wątpliwości należy sprawdzić aktualną bazę 

depesz NOTAM). 

✓ Integracja danych o wykorzystaniu przestrzeni powietrznej z AUP (wsparcie FUA - Flexible Use 

of Airspace) poprzez system WebCAT. Dane aktualizowane są zgodnie z pojawianiem się  

AUP/UUP. 

✓ Implementacja danych aeronautycznych i lokalnych regulacji za pomocą sygnalizatora 

DroneRadar, w celu jednoznacznego określenia możliwości lotu, za pomocą trzech lampek: 

zielonej – brak ograniczeń, pomarańczowej - istnieją ograniczenia (opisane w zakładce) oraz 

czerwonej – zakaz lotów (informacja jak uzyskać zgodę na lot znajduje się w zakładce info). 

✓ Obsługa przestrzeni w trybie 4D, co oznacza interpretację danych 3D z warunkiem czasu. 

✓ Obsługa dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji pomiędzy służbami ruchu lotniczego (ATS) 

a pilotem drona (CDDLC – Controller Drone Data Link Communication). 

✓ Dostęp do danych o elewacji w celu określenia wysokości AMSL. 

✓ Dostęp do danych Kp-index (Global Geomagnetic Storm Index). 

✓ Oznaczenie – wymagane prawem – rejonu lotów, tzw. rejestracja lotu (Check-In). 
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✓ Możliwość oznaczenia miejsca lotów i skojarzenia jej z wcześniej utworzoną w systemie 

PansaUTM misją. 

 

Co pojawi się po uruchomieniu aplikacji i na co należy wyrazić zgodę? 

1. Skrócona instrukcja obsługi aplikacji. 

2. Prośba o potwierdzenie możliwości odbioru notyfikacji. 

3. Prośba o udostępnienie lokalizacji. 

4. Prośba o akceptację Noty prawnej. 

 

Uwaga! Pierwsze trzy zdarzenia mogą pojawić się w dowolnej kolejności 

 

 

Uwaga! Bardzo ważne. Warunkiem koniecznym do poprawnego funkcjonowania 

dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji CDDLC jest włączona w urządzaniu 

mobilnym (telefonie, smartfonie, tablecie) natywna obsługa powiadomień tzw. 

Notyfikacji. W przypadku omyłkowego wyłączenia notyfikacji istnieje możliwość 

włączenia obsługi powiadomień w ustawieniach systemowych urządzenia 

mobilnego.  
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Uwaga! Bardzo ważne. Warunkiem koniecznym działania aplikacji, w tym 

rejestracji lotów (Check-In) jest udostępnienie możliwości pozycjonowania. Na 

urządzeniach Android, dodatkowo istnieje możliwość ustalenia dokładności  

i szybkości lokalizacji. Ustawienie szybkiej lokalizacji, polegające na przeliczeniu 

pozycji ze znanych w urządzeniu źródeł (sieć GSM, sieć WiFi) może nie być 

dokładne. W przypadku podejrzeń o jakość ustalenia pozycji zaleca się wyjście  

z urządzeniem mobilnym poza budynek i odczekanie na dokładną lokalizację.  

W przypadku omyłkowego wyłączenia pozycjonowania, istnieje możliwość jej 

włączenia w ustawieniach systemowych urządzenia mobilnego. 

 

 

 

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji DroneRadar, użytkownik musi 

potwierdzić przeczytanie i zrozumienie Noty prawnej. Nota prawna zawiera 

informacje o odpowiedzialności właściciela aplikacji, zasadach obsługi danych 

osobowych (RODO) oraz komu i na jakich zasadach są udostępniane dane z aplikacji. 

 

 

 

3 Użytkownicy aplikacji 
Aplikacja wymaga rejestracji użytkownika i stałego dostępu do internetu.  

Uwaga! Bardzo ważne.  

Podanie prawdziwego numeru telefonu, pod którym będziecie dostępni w trakcie wykonywania swojej 

misji jest niezbędne. Służby ruchu lotniczego (ATS) mogą na niego zadzwonić w sytuacji 

niebezpieczeństwa lub innej, która będzie wymagać wyjaśnienia. 

Stały dostęp do internatu jest konieczny do mogła prawidłowo działać obsługa dwukierunkowej 

niewerbalnej komunikacji pomiędzy służbami ruchu lotniczego (ATS) a pilotem drona. Dzięki tej formie 

łączności: 

• Twój rejon lotu staje się widoczny dla Służb Ruchu Lotniczego 

• tam gdzie to wymagane otrzymujesz akceptację lotu 

• możesz otrzymywać komunikaty wysyłanych przez PAŻP, np. nakazujące natychmiastowe 

zakończenie lotu 

 

 

Aplikacja DroneRadar obsługuje dwa typy użytkowników: 

1. Użytkownik wyłącznie aplikacji DroneRadar (użytkownik niezarejestrowany w PansaUTM). 

2. Użytkownik zarejestrowany w systemie PansaUTM. 
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3.1 Potwierdzenie tożsamości 

Użytkownik bez konta w PansaUTM 

Każdy użytkownik uruchamiający aplikację ma obowiązek potwierdzenia swojej tożsamości. I tak,  

w przypadku korzystania bez konta w systemie PansaUTM, użytkownik jest proszony o podanie 

numeru telefonu na który zostanie wysłany SMS. Treść wiadomości tekstowej należy wpisać w 

odpowiednim polu. 

Użytkownik z kontem w PansaUTM 

W przypadku użytkowników, którzy posiadają konto w PansaUTM, system po wprowadzeniu numeru 

telefonu, poprosi o podanie danych do logowania (nazwa użytkownika lub adres email) w celu 

zalogowania się do aplikacji dPilot użytkownikiem i hasłem z systemu PansaUTM. 

 

Rejestracja w PansaUTM jest dostępna pod adresem https://utm.pansa.pl  

4 Rejestracja miejsca lotu (Check-In) 
 

Lot można zarejestrować wyłącznie w miejscu, w którym aktualnie znajduje się pilot BSP na podstawie 

danych z lokalizacji GPS.  Poniżej przedstawiono dwa scenariusze.  

Zgłoszenie lotu niewymagającego planu lotu przez użytkownika 

niezarejestrowanego w PansaUTM.  

 

Pierwszy scenariusz dotyczy przypadku (miejsce, czas, wysokość lotu), gdy nie jest konieczne złożenie 

planu lotu w systemie PansaUTM.  

  

https://utm.pansa.pl/
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Po nadejściu deklarowanego czasu startu pilot BSP może rozpocząć lot nie czekając na zgodę służb ATS 

(choć taką zgodę lub informację o byciu zauważonym może otrzymać). 

 

Zgłoszenie lotu w miejscu, gdzie wymagane jest złożenie planu lotu dFPL. 

 

Drugi scenariusz, dotyczy przypadku, gdy, w danym miejscu i czasie do zadeklarowanej wysokości lotu 

wymagane jest złożenie planu lotu w systemie PansaUTM. Użytkownik podczas próby rejestracji lotu, 

otrzyma następujący komunikat: 
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W takim przypadku, należy zarejestrować się do systemu PansaUTM (https://utm.pansa.pl), stworzyć 

misję dFPL (złożyć plan lotu). Następnie należy się zalogować do aplikacji mobilnej z hasłem  

i użytkownikiem z PansaUTM i po otrzymaniu akceptacji planu lotu wybrać swój zaakceptowany przez 

PAŻP plan lotu w aplikacji mobilnej.  

 

 

 

UWAGA!  

Aby mieć pewność co do akceptacji planu lotu, należy go złożyć na minimum 24 godziny przed 

terminem planowanych operacji. Prosimy o składanie planów lotu z wyprzedzeniem z uwzględnieniem 

godzin, w których są akceptowane:  

 

• pn-pt 7.-15.,  

• sobota, niedziela i święta do 9. oraz od 19. 

W weekend oraz święta akceptowane są jedynie misje pilne/oczekujące. 

 

Plany lotu na loty BVLOS należy składać min. 3 dni robocze (72 godziny) wcześniej w przypadku lotów 

BVLOS w kategorii szczególnej w oparciu o NSTS: 05-08. Szczegółowe zasady opisane są na stronie: 

www.pansa.pl/loty-bvlos/ 

 

 

  

  

https://utm.pansa.pl/
https://www.pansa.pl/loty-bvlos/
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Rejestracja lotu Check-In 

Rejestracja lotu (Check-In) jest przedstawiona w aplikacji za pomocą okrągłej ikony drona w różnych 

kolorach.  

 

Poniżej przestawiono, możliwe stany Check-In, towarzyszące im kolory i związane ze zmianą kolorów 

komunikaty dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji CDDLC. 

 

  

Check-In 

zarejestrowany przed 

startem. 

Check-In po upłynięciu 

czas przeznaczonego na 

przygotowania drona do 

startu.  

 

Check-In zaakceptowany przez ATS, np. zobaczony 

przez informatora FIS, misja zaakceptowana przez 

kontrolera TWR. 

Check-In zmodyfikowany przez służbę ATS. Np. 

poprzez skrócenie zadeklarowanego czasu lotu czy 

zmniejszenie wysokości AGL. Należy zaakceptować 

modyfikację operacji. 

Check-In z 

zaakceptowanym 

planem lotu (misją).  
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5 Interpretacja sygnalizatora DroneRadar 
 

Sygnalizator jest integralną częścią aplikacji DroneRadar. Umiejscowiony jest w górnej części ekranu. 

Za pomocą 3 światełek sygnalizacyjnych, informuje o możliwości wykonania lotu w danym miejscu  

i czasie do zadeklarowanej wysokości lotu.  

 

 
 

Uwaga!  

Struktury przestrzeni powietrznej są dynamiczne. Mogą się zmieniać w czasie i w miejscu. Nowe strefy, 

mogą pojawić się w dowolnym miejscu i czasie. Na pilocie Drona spoczywa obowiązek zapoznania się 

z aktualnymi ograniczeniami. Dlatego, normalnym jest zachowanie aplikacji, w której np. rano zapalona 

jest w wybranym miejscu lampka zielona, a popołudniu w tym samym miejscu zapalona jest lampka 

czerwona. 

 

Bardzo ważne jest, że w  obecnej fazie rozwoju aplikacja podczas oceny sytuacji w przestrzeni 

powietrznej bierze pod uwagę jedynie godzinę zaplanowanego startu, a nie zadeklarowany czas jego 

trwania. Z tego powodu, jeśli operacja wykonywana jest w strefie geograficznej (np. DRA-R TRA, DRA-

P TSA), która w tym momencie nie jest aktywna pilot jest zobowiązywany do sprawdzenia czy 

wspomniana strefa nie zostanie aktywowana w zadeklarowanym czasie lotu. O aktywności w strefie 

informuje tabela WEBCAT Acivation (godziny podane w czasie lokalnym) zamieszczona w opisie strefy. 
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Informacja o strefach geograficznych 

Kliknięcie w sygnalizator, otwiera okno ze szczegółowymi informacjami o lokalnych ograniczeniach ich 

znaczeniu i ocenie możliwości wykonania lotu.  
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Deklaracja wysokości lotu i kategorii wagowej 
Aplikacja DroneRadar, dokonuje automatycznego przeliczenia deklarowanej wartości wysokości lotu 

nad terenem (wysokość względna), podanej w metrach na wysokość względem poziomu morza 

(wysokość bezwzględną) w celu określenia pozycji drona względem przestrzeni lotniczych, których 

wysokości są podawana względem uśrednionego poziomu morza (AMSL). 

 

Deklaracja wysokości lotu oraz kategorii wagowej (<0,9 kg / 0,9-25 kg i 25-150 kg w kat. Szczególnej) 

odbywa się, poprzez kliknięcie w zakładkę w prawym górnym rogu aplikacji. 

 

 

 

 

Pozostałe ustawienia 

Ustawienia aplikacji, zmiana danych pilota w tym możliwość przelogowania, pomoc i odpowiedzi na 

często zadawane pytania (FAQ) dostępne są po wciśnięciu przycisku . znajdującego się na mapie, 

w lewym górnym rogu aplikacji. 
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6 Obsługa dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji CDDLC 
Integralną częścią aplikacji dPilot jest obsługa komunikacji ze służbami ruchu lotniczego ATS. 

Wykonywanie poleceń wydanych przez kontrolera ruchu lotniczego (ATC) lub służbę informacji 

powietrznej (FIS) leży w interesie pilota. Stosowanie się do zaleceń kontrolera ruchu lotniczego (ATC) 

jest bezwzględnym obowiązkiem pilota bezzałogowego statku powietrznego. W przypadku utraty 

dostępu do Internetu lub awarii systemu, można zawsze zadzwonić do zarządzającego przestrzenią 

powietrzną.  

 

Pilot bezzałogowego statku powietrznego może otrzymać komunikat od służb ruchu lotniczego za 

pomocą natywnej notyfikacji bądź bezpośrednio w aplikacji. Powyżej zaprezentowano możliwe 

scenariusze komunikacji. 

UWAGA: W sytuacjach (miejsce, wysokość, czas), w których wymagane jest złożenie planu lotu i 

otrzymanie zgody kontrolera TWR zabronione jest wystartowanie BSP bez uzyskania takiej zgody. 

Check-In odrzucony przez służbę ATS. 

Nakaz lądowania wydany prze kontrolera TWR. 

Należy jeśli to możliwe potwierdzić odebranie 

komunikatu i natychmiast wylądować. Następnie 

należy zakończyć Check-In.  

Informacja o zbliżającym się zakończeniu 

zadeklarowanego czasu trwania misji. Należy 

wylądować i zakończyć Check-In przed upływem 

czasu. 

Zgłoszenie utraty 

kontroli nad dronem. 
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Modyfikacja parametrów misji przez kontrolera TWR (czas / wysokość) jest jednoznaczna z jej 

akceptacją (ze zmienionymi warunkami). W przypadku odrzucenia Check-Inu przez kontrolera ATC 

zaleca się zrobienie kolejnego Check-Inu nie wcześniej niż po 10 minutach. 

9 Przekroczenie czasu lotu 
Pilot otrzymuje informację o zbliżającym się końcu czasu lotu na 3 minuty przed zadeklarowanym 
końcem Check-Inu. Jeśli nie wyląduje we wskazanym czasie i nie zakończy Check-Inu, to otrzymuje 
kolejne powiadomienia, zaś na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego uruchomiony zostaje alarm.  
 
Pamiętaj: Brak zakończenia Chceck-Inu jest równoznaczny dla PAŻP, że pilot nadal wykonuje lot,  
a to jest czynnością  nielegalną – niezgodną z warunkami otrzymanymi od PAŻP i może skutkować 
zgłoszeniem przez kontrolera incydentu lotniczego do ULC. 

10 Zgłoszenie utraty kontroli nad Dronem 
W przypadku utraty kontroli nad dronem, pilot ma możliwość zgłoszenia tego faktu za pomocą 

aplikacji.  

UWAGA: w przypadku, gdy nie udało się odzyskać BSP, a racjonalne przesłanki wskazują, że nie ma 

możliwości, żeby znajdował się on jeszcze w powietrzu (wyczerpanie baterii / paliwa) pilot jest 

zobowiązany zakończyć Check-In. 

11 Otrzymanie informacji o konieczności natychmiastowego lądowania 
 

Kontroler ruchu lotniczego w strefach DRA-R CTR ma prawo wydania bezwarunkowego nakazu 

lądowania. Polecenie należy wykonać jak najszybciej, zachowując zasady bezpieczeństwa. Poniższa 

ilustracja przedstawia przykładowe polecenie oraz poprawne zachowanie pilota drona.  

Podobną informację możesz otrzymać od informatora FIS w przestrzeni klasy G. 

Zgłoszenie utraty 

kontroli nad dronem 

można wysłać, klikając 

przycisk Check-In nad 

dole ekrany.  

W przypadku odzyskania 

kontroli i wylądowaniu 

należy zakończyć stan 

alarmowy, kończąc Check-In. 

Dron, nad którym pilot 

utracił kontrolę zostanie 

oznaczony kolorem 

czerwonym.  

Zgłoszenie utraty kontroli 

wymaga podania: 

Pozostałego czasu do  

końca lotu 

Maksymalnej możliwej 

(podanej w instrukcji) 

prędkości ucieczki. 

 

UWAGA! Zgłoszenie 

utraty kontroli, uruchomi 

alarm w służbach ruchu 

lotniczego. Używaj 

odpowiedzialnie. 
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UWAGA: nie ma możliwości zgłoszenia (poprzez aplikację) utraty kontroli nad BSP podczas 

wykonywania lądowania w strefie alarmu. W takim przypadku utratę kontroli powinniśmy zgłosić 

telefonicznie.  

 

12 Awaria systemu PansaUTM 
W przypadku nieprawidłowego działania systemu PansaUTM i podejrzenia jego awarii pilot BSP 

zobowiązany jest do sprawdzenia komunikatów na stronie www.pansa.pl, w sekcji DRONY / 

Aktualności systemu PansaUTM (https://www.pansa.pl/pansautm_news/) oraz postępować zgodnie 

z opublikowanymi informacjami / wytycznymi.  

 

W przypadku awarii systemu uniemożliwiającej pracę operacyjną systemu o należy spodziewać się  

mailowej koordynacji lotów BSP i uzyskiwania zgód organów służb ruchu lotniczego telefonicznie lub 

innej formy koordynacji lotów opublikowanej na ww. stronie.  

 

W przypadku braku dostępności do internetu spowodowanego lokalizacją wykonywania lotów w 

przestrzeni niekontrolowanej dopuszcza się zgłoszenia lotu poprzez:  

a) Wysłanie maila na adres utm@pansa.pl zawierającego:  

• imię i nazwisko pilota  

• numer telefonu  

• lokalizację lotów wyrażoną we współrzędnych geograficznych w formacie WGS-84  

• okrąg o promieniu XXX m 

• deklarowanego czasu rozpoczęcia / zakończenia lotów, 

W dowolnym momencie 

pilot drona w 

przestrzeni 

kontrolowanej może 

otrzymać informację  

o natychmiastowym 

nakazie lądowania. 

Obowiązkiem pilota jest 

jak najszybsze 

potwierdzenie odebrania 

i zrozumienia 

komunikatu. 

Po wylądowaniu, należy 

potwierdzić czynność 

naciskając 

„Potwierdzenie 

lądowania” na dole 

ekranu. 

Po potwierdzeniu 

lądowania ikona drona 

zniknie z mapy. 

UWAGA! Nie ma 

możliwości zgłoszenia 

żadnego Check-Inu  

w czasie aktywności 

strefy alarmowej. 

http://www.pansa.pl/
mailto:utm@pansa.pl
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• typ/masę BSP ,  

b) ORAZ zgłoszenia lotu telefonicznie do właściwego sektora FIS podając ww. informacje.  

UWAGA: ww. formy zgłoszenia lotów jak również czas rozmowy z informatorem FIS należy 

ograniczyć do niezbędnego minimum! 

13 Wsparcie i zgłaszanie błędów 
 

Wsparcie merytoryczne w zakresie korzystania z aplikacji DroneRadar zapewnia Dział Koordynacji 

Operacji Bezzałogowych Statków Powietrznych (OBU) PAŻP.  

Kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00; e-mail: utm@pansa.pl tel.:  

(+ 48 22) 574 57 70; 574 61 28; 574 57 49; 574 57 23; 574 75 53. 

 

W przypadku wystąpienia błędów, problemy należy zgłaszać na adres e-mail: helpdesk@droneradar.eu  

mailto:utm@pansa.pl
mailto:helpdesk@droneradar.eu

