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DRONY TRANSPORTOWE – NOWA ERA TRANSPORTU TOWARÓW I LUDZI 

 

W artykule omówiony został rozwój Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w aspekcie nowego rodzaju transportu 

towarów i ludzi. Na przestrzeni kilku ostatnich lat rozwój technologii, obniżenie jej kosztów i udostępnienie jej dla klientów 

cywilnych spowodowały, że spektrum ich wykorzystania znacznie wzrosło. Bezzałogowce wykorzystywane kiedyś tylko przez 

wojsko trafiają obecnie na szeroką skalę do klientów cywilnych. Szacuje się, że tylko w latach 2015 – 2025 ich ekspansja wzro-

śnie o kilkaset procent. Dzięki tak dużemu upowszechnieniu i redukcji kosztów możliwe staje się wykorzystanie dronów do 

celów przenoszenia towarów głównie w aglomeracjach miejskich, ale i w trudno dostępnych terenach. W ostatnich miesiącach 

intensywnie wprowadzane są również BSP transportujące ludzi.  W artykule  przedstawione zostały obecne  rozwiązania, jak i 

perspektywy wykorzystania dronów „towarowych”. 

 

WSTĘP 

Pierwsze BSP były prostymi, sterowanymi radiem konstrukcja-
mi. Właściwy rozwój tych konstrukcji nastąpił na przełomie dwudzie-
stego i dwudziestego pierwszego wieku. Głównie stosowane były do 
celów wojskowych – rozpoznania obiektów i ćwiczeń obrony prze-
ciwlotniczej. Rozwój techniki i technologii – cyfryzacja, miniaturyza-
cja, nowe materiały konstrukcyjne doprowadziły, że w ciągu ostat-
nich 10 lat rynek dronów stał się dostępny dla klientów cywilnych. 
Wzrost rynku dronów w latach 2015-2025 ma sięgać nawet kilkuset 
procent [rys. 1]. Ponadto, szacuje się, że w tychże latach bezzało-
gowce stanowić będą 10% lotnictwa w Europie. 

 
Rys. 1. Wykres pokazujący przewidywany wzrost rynku bezzałogo-
wych statków powietrznych w latach 2015-2025 z podziałem na 
regiony świata [10] 

1. TRANSPORT LOTNICZY KIEDYŚ I DZIŚ 

1.1. Załogowy transport lotniczo – kołowy 

Pojawienie się samolotów, a wcześniej aerostatów, nieodwra-
calnie zmieniło oblicze transportu. Stosowany wcześniej transport 
kołowy i kolejowy okazał się za wolny w erze dynamicznie rozwija-
jącego się świata. Transport lotniczy jest obecnie najnowocześniej-
szym i najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią transportu. Pozwala 
na bardzo szybkie przemieszczanie i dostarczanie towarów do celu. 
Uważany jest za najbezpieczniejszą formę komunikacji i przewóz. 
Niestety, w obecnej sytuacji wymaga dużych nakładów finansowych 
związanych z infrastrukturą lotniskową i centrami logistycznymi 
koniecznymi do dalszego transportu kołowego. Kolejnym aspektem 

podnoszącym koszty są wykwalifikowane kadry – piloci, nawigato-
rzy, kontrolerzy, osoby odpowiedzialne za załadunek. I właśnie ten 
ostatni koszt (jak i ryzyko, bowiem w lotnictwie największy odsetek 
wypadków spowodowany jest przez, tzw. czynnik ludzki) stara się 
obniżyć poprzez zastosowanie bezzałogowych statków powietrz-
nych, kontrolowanych zdalnie z centrów – baz logistycznych z wyko-
rzystaniem algorytmów autonomicznego sterowania. 

1.2. Bezzałogowe Statki Powietrzne w służbie transportu 

Proszę wyobrazić sobie klasyczną drogę, którą pokonuje pacz-
ka przewożona przez kuriera na terenie dużego miasta. Firma 
A zamawia w firmie spedycyjnej przewiezienie przesyłki z ich sie-
dziby do firmy B znajdującej się na drugim końcu miasta. Od czasu 
przyjęcia zlecenia do momentu kiedy paczkę odbierze kurier mija 
jakiś czas (nawet do kilku godzin) następnie kierowca przewozi 
daną przesyłkę do centrum logistycznego lub (w przypadku mniej-
szych firm) bezpośrednio zawozi do miejsca docelowego (po drodze 
rozwożąc inne przesyłki). Ostatecznie, po kilku godzinach przesyłka 
trafia do adresata. Podam kolejny przykład. W jednym z miejskich 
szpitali skończyła się konkretna grupa krwi, konieczne jest prze-
transportowanie jej z innego szpitala. Karetka na sygnale pędzi 
przez kolejne ulice by po kilkunastu-kilkudziesięciu minutach do-
trzeć do celu.  

Podobnych przykładów można by tworzyć wiele. Pisząc je mia-
łem na celu zwrócić Państwu uwagę, że zwłaszcza w aglomera-
cjach miejskich, niewielkie odległości mogą być powodem, dla 
których kołowy transport staje się nieefektywny.  

Panaceum mogą okazać się drony. Relatywnie małe, tanie  
w budowie i eksploatacji, posiadające udźwig sięgający nawet 40 kg 
i promień działania do kilkunastu kilometrów. Istnieje obecnie wiele 
typów BSP – aerostaty, samoloty, śmigłowce, wielowirnikowe plat-
formy latające [rys. 2]. O tych ostatnich pozwolę sobie powiedzieć 
w tym artykule najwięcej. Wynika to bowiem z ich ogólnej dostępno-
ści oraz co najważniejsze – największego zainteresowania firm 
transportowych tą właśnie kategorią BSP. Niewątpliwymi zaletami 
użycia wielowirnikowców  w transporcie są: 
– prostota obsługi; 
– redukcja kosztów eksploatacji; 
– niska – w stosunku do możliwości – cena; 
– szybki dolot w miejsce odbioru przesyłki; 
– dostarczanie towarów/ludzi bezpośrednio z punktu A do B; 
– małe gabaryty samych platform; 
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– relatywnie duży udźwig; 
– odporność na błędy pilotażu (czynnik ludzki); 
– zaawansowane algorytmy autonomii ze wszystkich fazach lotu. 

 
Są niestety też wady tych systemów :  

– ryzyko zranienia osób postronnych podczas podchodzenia do 
lądowania lub awarii; 

– hałas podczas wszystkich faz lotu; 
– potencjalne zagrożenie dla prywatności; 
– ograniczone możliwości ze względu na restrykcje prawne. 

 
Rys. 2. Bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowa-
nia Atrax, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych  w Warszawie [9] 

 
Ostatnie wymienione przeze mnie ograniczenie wydaje się być 

zarazem najpoważniejszym. Rynek jak i rozwój dronów w wielu 
krajach jest tak szybki, że środki legislacyjne nie nadążają nad 
tworzeniem regulacji prawnych. Ponadto w wielu krajach regulacje 
prawne są bardzo różniące się od siebie.  

W Polsce obecnie do wykonywania lotów poza zasięgiem 
wzroku operatora konieczne jest wydzielenie osobnej strefy lotów. 
Co za tym idzie nie jest możliwe wykonywanie autonomicznych 
lotów o których wspomniałem powyżej. Środowisko natomiast bar-
dzo mocno lobbuje w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego rozwiązanie 
tego problemu.  

2. DRONY W SŁUŻBIE TRANSPORTU 

2.1. Od wyspy do wyspy 

Pierwszym komercyjnie wykonującym loty towarowe dronem 
jest MD4-100 niemieckiej firmy MicroDrones [rys. 3]. Lata on we 
flocie spedycyjnego giganta – firmy DHL. Bezzałogowy MD4 poko-
nuje kilka razy w tygodniu dwunastokilometrową trasę pomiędzy 
niemiecką wyspą Juist (Morze Północne), a Norddeich – miastem 
leżącym na Północy Niemiec dowożąc leki na wyspę.  

 
Rys. 3. BSP MD4-1000 firmy MicroDrones latający w barwach 
firmowych DHL.  [5] 

 
Dron porusza się specjalnie wydzielonej przez Ministerstwo 

Transportu i Infrastruktury Cyfrowej przestrzeni powietrznej zarzą-
dzanej przez Niemiecką Służbę Kontroli Powietrznej (DFS). Dzięki 
takiemu rozwiązaniu minimalizowane jest ryzyko zderzenia z innymi 
użytkownikami przestrzeni powietrznej. 

2.2. Podniebni kurierzy 

W dobie gdzie ludzie cenią sobie każdą minutę życia, firmy ku-
rierskie prześcigają się w ofertach na szybsze dostarczenie przesy-
łek. Największe potęgi sklepowo – kurierskie inwestują miliony 
dolarów w rozwój nowych technologii, które pozwolą w przyszłości 
efektywniej dostarczać produkty klientom.  

Jedną z najbardziej lobbujących firm na rzecz użycia dronów 
do przenoszenia paczek jest Amazon, który opracowuje system 
dystrybucji powietrznej (całych centrów logistycznych dla dronów) 
zwany PrimeAir [rys 4]. Celem firmy jest zapewnienie dostawy 
paczek w czasie mniejszym niż 30 min.  

 
Rys. 4. Wielowirnikowy dron AmazonPrimeAir [8] 

 
Celem Amazona jest, aby paczki były zamawiane przez Inter-

net [rys. 5], natomiast samo pakowanie, podczepienie pod BSP,  
jak i dolot do miejsca docelowego przebiegały autonomicznie, bez 
potrzeby ingerencji człowieka. Biorąc pod uwagę obecne zaawan-
sowanie techniki nie jest to jeszcze możliwe – bezzałogowce nadal 
mają ograniczoną funkcjonalność omijania przeszkód, natomiast 
przy obecnym tempie rozwoju jest to wizja niedługa.  

 
Rys. 5. Zakładka zakupów Amazon z przyciskiem do zamówienia 
paczki dostarczanej drogą powietrzną przez drona [8] 

 
Na dobrą sprawę, każda z dużych firm (DHL, DPD, Fedex  

czy nawet polski InPost) zajmujących się transportem przesyłek 
pracuje nad rozwiązaniami bezzałogowymi. 

2.3. Czas to życie 

Nie tylko firmy przewozowe są zainteresowane transportem 
towarów. Wsparciem dronów bardzo szeroko zainteresowane  
są jednostki porządku publicznego – straż pożarna, policja, straż 
graniczna oraz oddziały ratunkowe i szpitale. Jak wspomniałem 
wcześniej proszę sobie wyobrazić o ile szybciej mogą dotrzeć bez-
załogowce stacjonujące np. na dachach szpitali do poszkodowa-
nych w wypadkach. Wielu ludzi mogłoby żyć, gdyby np. zestaw 
defibrylatora (AED) dotarł na miejsce wcześniej. O ile sprawniej 
można by zarządzać akcją ratowniczą podczas karambolu, zanim 
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dojedzie tam pierwsza karetka – BSP mógłby przekazać  obraz 
dyspozytorowi, by ten oddelegował odpowiednią ilość sprzętu  
i ludzi. 

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Instytut Techniczny 
Wojsk Lotniczych, który opracował drona o nazwie AtraxM [rys. 6] 
przeznaczonego do wsparcia akcji ratowniczych oraz transportu 
lotniczego. 

Konstrukcja BSP AtraxM zaprojektowana została z myślą 
o przystosowaniu platformy do wykonywania wielu zadań zarówno 
wojskowych, jak i cywilnych. Dlatego kompatybilność głowic i modu-
łów z główną konstrukcją jest jego największym atutem. 

Operator może skorzystać z głowicy optoelektronicznej o roz-
dzielczości FullHD z olbrzymim – 30 krotnym zoomem optycznym, 
głowicy światła dziennego oraz sensorem termowizyjnym w roz-
dzielczości PAL [rys. 7] 
Kluczowymi cechami systemu są: 
– długi zasięg wykonywanych misji (do 10 km); 
– długotrwałość lotu do 40 min; 
– cichy, elektryczny napęd; 
– modułowa konstrukcja z włókna węglowego; 
– odporność na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, mgła, kurz 

i pył); 
– wymienne moduły obserwacyjne; 
– wymienne moduły funkcyjne – opisane dalej 
– mobilność; 
– ma możliwość wykonywania misji niezależnie od pory dnia oraz 

warunków atmosferycznych. 
Dron doskonale sprawdza się jako zwiadowca stworzony do 

wcześniejszego rozpoznania miejsca zdarzenia, ilości poszkodowa-
nych i określenia skali wypadku przed przyjazdem służb ratunko-
wych. 

 

 
Rys. 6. AtraxM w wersji rozpoznawczej podczas lotu [ materiały 
własne autora] 

 

 
Rys. 7. Obraz widziany z kamery światła dziennego oraz termowizji 
[ materiały własne autora] 

 
Do celów medycznych BSP został wyposażony w wymienne 

zasobniki służące do przenoszenia: 

– apteczki pierwszej pomocy w której skład wchodzą podstawowe 
materiały opatrunkowe; 

– zestawu przeciwwstrząsowego ratującego życie (gdy na miejscu 
zdarzenia znajduje się osoba uprawniona do podania medyka-
mentów jak lekarz czy pielęgniarka); 

– leków bezpośrednio przygotowywanych na  potrzeby chorego 
do natychmiastowego podania (np. ampułozastrzyki z adrenali-
ną, insuliną) w momencie, gdy znane są jego dolegliwości i po-
trzebna jest szybka reakcja;  

– leków osobom mieszkającym w obszarach objętych klęskami 
żywiołowymi np. powodzią; 

– woreczków z krwią. 
Ponadto prowadzone są prace rozwojowe nad: 

– zasobnikiem pierwszej diagnozy zaopatrzonym w aparaty me-
dyczne np. EKG, glukometr, urządzenia do mierzenia ciśnienia, 
temperatury (opcjonalnie) - dane przesyłane bezpośrednio do 
ratownika-dyspozytora, który udzieli dalszych wskazówek 
postepowania; 

– zasobnik z AED do przeprowadzenia bezpiecznej defibrylacji w 
sytuacji zatrzymania krążenia; 

– zasobnik z koncentratorem tlenu lub nebulizatorem do szybkiej 
reakcji w sytuacjach niewydolności oddechowych u chorych. 
Wykorzystanie dronów do celów medycznych niesie ze sobą 

wiele zalet, takich jak:  
– szybka pomoc, skrócenie czasu dojazdu do pacjenta, ominięcie 

korków; 
– zmniejszenie powikłań u poszkodowanych z uwagi na krótki 

czas oczekiwania na ratunek; 
– podniesienie jakości życia pacjentów; 
– wsparcie i podniesienie jakości operacyjnej podstawowych 

zespołów ratownictwa medycznego; 
– możliwość dotarcia do miejsc niedostępnych dla podstawowych 

środków transportu medycznego (np. ze względu na powodzie, 
zablokowane drogi); 

– możliwość lądowania w terenie nieosiągalnym dla śmigłowców. 
Na drodze do powszechnego wykorzystania dronów do celów 

ratowniczych stoi jednak kilka przeszkód:  
– ciężar i wielkość zasobnika z przenoszonym wyposażeniem 

powoduje zwiększenie gabarytu całej platformy BSP; 
– oczekująca pomocy osoba zawsze będzie potrzebowała kontak-

tu  z drugim człowiekiem, co może dać jej większe poczucie 
bezpieczeństwa. Jest to zachowanie zakorzenione w naturze i 
kulturze ludzkiej; 

– wykorzystanie takiej technologii nie koniecznie może spotkać 
się z aprobatą pacjentów, zwłaszcza jeżeli są to osoby starsze, 
lub mające mniejszy kontakt z rozwiązaniami teleinformatycz-
nymi. 
Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w ratow-

nictwie medycznym nie jest uregulowane prawnie. 

2.4. Wojskowe ciężarówki powietrzne 

Stworzenie mostu powietrznego do oblężonego w 1943 roku  
Stalingradu, odciętego przez Sowietów Berlina to tylko dwa przykła-
dy pokazujące, jak ważne jest posiadanie powietrznych możliwości 
transportowych. Potrafią one niejednokrotnie odmienić losy wojen. 
Prace nad bezzałogowymi statkami powietrznymi służącymi stricte 
do transportu i ewakuacji medycznej rozpoczęły się niedawno. 
Ciekawymi pomysłami są między innymi Black Knight Transformer 
amerykańskiej firmy Advenced Tactis Inc., YMQ-18A Hummingbird 
Boeinga, K-MAX Kamana i Lockhheed Martina czy nasza rodzima 
produkcja ILX-27 Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczch, Instytutu 
Lotnictwa i Wojskowych Zakładów Lotniczych nr.1 w Łodzi.  
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Te stosunkowo nieduże maszyny zdolne są do przenoszenia 
do 0,5 tony ładunku – uzbrojenia, ludzi, sprzętu wsparcia itd. Ich 
główną cechą jest bardzo łatwa, a co za tym idzie tania w produkcji 
konstrukcja. Podczas bezpośredniego wsparcia pola walki mogą 
okazać się nieocenioną pomocą przy transporcie ładunku do miej-
sca walk oraz zabierania rannych z pola bitwy.  

 

 
Rys. 8. ILX-27 na terenie ITWL [6] 

 

2.5. Lotniska dla dronów 

Drony z założenia mają ułatwić życie człowiekowi. Bardzo cie-
kawym projektem fundacji słynnego brytyjskiego architekta Norma-
na Fostera oraz biura projektowego Foster i Partnerzy jest budowa 
niewielkich lotnisk dla BSP w Afryce. Pomysł ten powstał głównie ze 
względu na specyfikę kontynentu jakim jest Afryka. Zaledwie 1/3 
mieszkańców żyje tam w odległości 2km od dróg przejezdnych 
przez cały rok.  Infrastruktura drogowa jest bardzo skromna. Ol-
brzymi odsetek ludzi umiera w Afryce z powodu malarii, anemii 
sierpowatej czy braku krwi. Jest to reperkusją braku odpowiedniego 
zaopatrzenia. Pomysł Fostera zakłada, że stworzy on sieć logi-
styczną opartą o drony i małe lotniska w dobrze skomunikowanych 
częściach Afryki. Projekt zakłada, że bezzałogowce będą dostar-
czać zaopatrzenie (do 10 kg) w promieniu 100km od lotniska. Sam 
ładunek ma być zrzucany na spadochronie w wyznaczone miejsce. 
Prace ruszają w tym roku.  

2.6. Człowiek też może latać 

Rozwój technologii pozwala realizować człowiekowi marzenia. 
Konstruktor Ehang Huazhi Hu, niczym Dedal z greckiej mitologii, 
wzbił się w powietrze swoim dronem o dość oryginalnej nazwie 
Ehang 184 [rys. 8]. Jest to klasyczny wielowirnikowiec w układzie 
silników X8 co znaczy, że ma osiem silników umieszczonych na 
czterech ramionach, po dwa silniku na jednym. Rozwiązanie takie 
zapewnia maksimum bezpieczeństwa przy awarii jednego z silni-
ków. 

 

   
Rys. 8. Ehang 184 podczas oficnalnej prezentacji [7] 
  

Bezzałogowiec wedle zapewnień producenta może wykonywać 
loty w trybie ręcznym lub autonomicznym z pilotem – pasażerem 
 o masie do 100kg. Wysokość na jaką może się wznieść wynosi 
500m natomiast czas lotu wynosi raptem 23 min. Nie jest to na 
pewno czas, który można by uznać za satysfakcjonujący, biorąc pod 
uwagę cenę tego urządzenia. Jest to natomiast problem natury 
technicznej, a ta w zakresie BSP rozwija się olbrzymim tempie. 
Pozwala to wysnuć teorię, że może już niebawem nad naszymi 
głowami zaczną latać powietrzne taksówki. 

PODSUMOWANIE 

Rozwój technologii, malejące koszty i rosnąca dostępność do 
bezzałogowych statków powietrznych powodują, że sposoby ich 
wykorzystania ogranicza obecnie tylko technologia oraz ludzka 
fantazja. Bezzałogowce pełniące dotychczas głównie rolę zwiadow-
czą stają się nieodłącznym elementem naszego życia – od dronów 
rozpoznawczych, bojowych, filmowych czy nawet tych budowanych 
dla zabawy. Biorąc pod uwagę fakt, że możliwości BSP stale rosną, 
zasadnym staje się pomysł wykorzystania ich do szeroko pojętego 
transportu. Rozwiązanie takie pozwoli w wielu wypadkach zreduko-
wać koszty, znacznie skrócić czas oczekiwania na towary, 
a w przyszłości może i przyspieszy transport ludzi. Kwestią do 
rozwiązania pozostaje za wolno rozwijająca się legislacja oraz 
kwestie ubezpieczeń i szkód wynikających z użytkowania BSP. 
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Transport UAV’s – new age of transport of goods and pople 

The article is about development of unmanned aerial ve-

hicles (UAVs) in the context of a new type of transport of 

goods and people. Over the last few years the development of 

technology , reduce its cost and make it available to custom-

ers resulted in the spectrum of their use has increased signif-

icantly. Drone used only once by the army goes out on a 

large scale for civilian customers. It is estimated that only in 

the years 2015 - 2025 the expansion will increase by several 

hundred percent. With such a large dissemination and cost 

reduction become possible drone for carrying goods mainly 

in urban areas, but also in hard to reach areas. In recent 

months intensively they are also entered transporting people. 

The article presents the current solutions and prospects for 

the use of drones 
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