
poznaj nas od A do Z



Airborn Sp. z o.o. ma przyjemność przedstawić 
najnowszą ofertę szkoleń operatorskich 
w dziedzinie lotnictwa bezzałogowego. 

Prezentowana propozycja dotyczy kursów UAVO 
VLOS, BVLOS, INS zakończonych egzaminem 
państwowym oraz wydaniem licencji państwowej.

AIRBORN
w skrócie
krótko o naszej firmie



Blisko morza
 siedziba w kompleksie PPNT

Airborn szkoli nieprzerwanie od 2012 roku.
Przez ten czas stworzyliśmy profesjonalny 

ośrodek szkoleniowo-egzaminacyjny w otoczeniu 
prestiżowych firm na terenie Pomorskiego Parku 

Naukowo-Technologicznego w Gdyni.



Cała 
Polska

Sieć ośrodków partnerskich na terenie 
całej Polski w których możliwe jest 
szkolenie programem e-learningowym.

współpraca z ośrodkami
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Drony na 
których latamy

Posiadamy bardzo zróźnicowaną ofertę 
sprzętową. Do każdego typu szkolenia nadaje 
się inny dron. 

Podczas szkolenia każdy kandydat na operatora 
korzysta ze sprzętu ośrodka. Istnieje możliwość 
wypożyczenia sprzętu podczas egzaminu 
państwowego. 

3dr SOLO
stosowany w szkoleniu: BVLOS

DJI INSPIRE 1
stosowany w szkoleniu: VLOS/BVLOS

DJI PHANTOM 2
stosowany w szkoleniu: VLOS

HEXACOPTER
stosowany w szkoleniu: MTOM25



Dzięki niej szkolenie możesz rozpocząć w dowolnym 
momencie. Profesjonalna platforma szkoleniowa 
typu MOOC. Pozwalająca na zindywidualizowany 
przebieg szkolenia e-learningowego, podgląd 
wyników oraz kontakt z uczestnikami. 

E-learning
Innowacyjna 
metoda nauczania



Fachowa kadra 
instruktorów

Wysoko wykwalifikowani piloci – instruktorzy i egzaminatorzy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 8-letnim doświadczeniem, 
realizujący autorski program nauczania certyfikowany 
przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 



Gwarancja 
najwyższej 
jakości szkoleń
Posiadamy certyfikację Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
nr 137RPS-04/2015 i uprawnienia do prowadzenia szkoleń oraz 
egzaminów państwowych w zakresie: VLOS, BVLOS, INS.

Ośrodek Airborn wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkolących 
i współpracuje na stałe z Urzędami Pracy na terenie całego kraju. 

Oferujemy zawodowe szkolenia na najwyższym poziomie dla 
kandydatów na pilotów (zarówno z doświadczeniem jak i bez), którzy 
poza licencją chcą zdobyć bezcenną wiedzę i umiejętności przydatne 
nie tylko na egzaminie UAVO, ale także w przyszłej pracy w bardzo 
dynamicznie rozwijającej się branży bezzałogowego lotnictwa 
cywilnego.



Heliport
miejsce szkolenia 
ponad 600 osób 
Spełnia wymogi ULC dotyczące wymiarów,
a jego centralne położenie w kompleksie PPNT 
daje przedsmak lotów komercyjnych 
wykonywanych w miejskiej przestrzeni U-space



Infrastruktura 
szkoleniowa

Każdy znajdzie tam coś dobrego dla siebie.  Świetne miejsce do integracji, zdrowego 
posiłku oraz nawiązywania kontaktów biznesowych. Nasza salka szkoleniowa 
zawiera wszystko czego potrzeba do przeprowadzenia zajęć oraz przekazania 
wiedzy w kameralnej domowej atmosferze. 



Jesteśmy na 
rynku od 5 lat
Ponad 600 kursantów przeszło z nami ścieżkę kompleksowego 
kształcenia w zakresie uzyskania pełnych kwalifikacji operatorskich 
na bezzałogowe statki powietrzne (uprawnienia VLOS, BVLOS, INS).



Kompleksowość
Ośrodek Airborn koordynuje organizację badań 
lotniczo-lekarskich oraz indywidualnych konsultacji 
z lekarzem orzecznikiem. Oferujemy polisy OC niezbędne 
do egzaminów oraz organizujemy regularnie egzaminy 
państwowe. W trakcie kursu wypożyczamy symulatory, 
a na czas egzaminu drony. 

Dla osób przyjeżdżających z daleka zapewniamy miejsca 
noclegowe ze śniadaniami



Liczni klienci
Naszymi kursantami są zarówno służby 
mundurowe: strażacy, policjanci, straż graniczna, 
jak i osoby prywatne, które w swojej codziennej 
działalności wykorzystują technologie BSP.

Z naszych usług szkoleniowych skorzystali 
m.in.: TVP1. TVN, urzędy pracy z całej Polski, 
Pracownicy Politechnik, Akademia Morska, Lasy 
Państwowe, Słowiński Park Narodowy, Komenda 
Wojewódzka Policji w Gdańsku, Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni a także 
operatorzy i instruktorzy prowadzący obecnie 
własne szkoły i szkolenia na drony.



Mistrz i uczeń
System TRENER/UCZEŃ zapewnia komfort pracy 
zarówno dla Instruktora jak i dla ucznia. 



Nasze
nagrody

Proof of Concept  2012
Nagroda Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Gepard Biznesu 2016

Za koncept platformy e-learningowej dla lotnictwa

I miejsce w kategorii “Debiut” 2014

tytułu przyznanego w jedenastej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016



w grupie siła, w grupie zniżka

Oferty 
promocyjne

Zawsze cieszymy się kiedy rodzina pilotów BSP 
się powiększa. Dlatego w aktualnej ofercie 
AIRBORN znaleźć można promocje dla większych 
i mniejszych grup. Im więcej kursantów, tym 
większy procent zniżki.

Sprawdź aktualne oferty promocyjne na stronie 
www.airborn.aero/szkolenia



Podręcznik 
dla operatora

Autorem książki jest absolwent szkoły AIRBORN który 
ukończył u nas szkolenia VLOS, BVLOS i INS, obecnie 
prowadzi szkolenia w Łodzi i jest najstarszym instruktorem 
BSP w Polsce

DRONY - świetne uzupełnienie nauki

Ponad 600 kursantów przeszło z nami ścieżkę kompleksowego 
kształcenia w zakresie uzyskania pełnych kwalifikacji operatorskich 
na bezzałogowe statki powietrzne (uprawnienia VLOS, BVLOS, INS).



nasze pole wzlotów

Robi 
wrażenie



Z naszych usług szkoleniowych skorzystali 
m.in.: TVP1. TVN, urzędy pracy z całej Polski, 
Pracownicy Politechnik, Akademia Morska, Lasy 
Państwowe, Słowiński Park Narodowy, Komenda 
Wojewódzka Policji w Gdańsku, Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni a także 
operatorzy i instruktorzy prowadzący obecnie 
własne szkoły i szkolenia na drony.

Symulatory
lotnicze

Zestawy startowe ułatwiające proces 
szkolenia. Praktyka na symulatorach jest 
zalecana na początkowym etapie 
i przyśpiesza efekty szkolenia 
praktycznego. 

na miejscu
lub na wynos



VLOS (VISUAL LINE OF SIGHT) – Uprawnienie podstawowe niezbędne do komercyjnego 
wykonywania lotów w zasięgu wzroku pilota bezzałogowego statku powietrznego.

BVLOS (BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT) – Uprawnienie podstawowe niezbędne przy 
komercyjnym wykonywaniu lotów poza zasięgiem wzroku pilota.

MTOM 25 (MAXIMUM TAKE OF MASS 25kg) - Jednodniowe szkolenie dające umiejętność 
obsługi multicopterów o maksymalnej masie startowej od 5-25 kg, konfiguracji ustawień 
komputera pokładowego, układów zasilania, zasad sterowania oraz umiejętności pilotażu

INS (INSTRUCTOR) – Uprawnienie dodatkowe niezbędne do prowadzenia szkoleń UAVO 
(egzaminy uavo) do uprawnień VLOS i BVLOS.

INS
/INSTRUCTOR/

Twoje uprawnienia
Symulatory
lotnicze



W ośrodku AIRBORN masz możliwość nocnych lotów na UAV 
wyposażonych w oświetlenie zgodne z konwencją lotniczą.

Wyposażenie bezzałogowego statku powietrznego 
w światła ostrzegawcze zamontowane w sposób
zapewniający do okólną emisję światła, widoczne z góry
i z dołu w przypadku wykonywania lotów wcześniej niż
30 minut przed wschodem słońca i później niż 30
minut po zachodzie słońca.

wykonywanie operacji
lotniczych po zachodzie słońca

UAV nocą



Wewnątrz gdy zimno
hala sportowa
Zimą zapewnia komfort i możliwość prowadzenia 
szkolenia w okresie zimowym.



Każdy z kursantów po ukończeniu szkolenia 
otrzymuje imieny certyfikat potwierdzający 
zdobyte umiejętności.

X-tra 
certyfikaty



Każdy może być pilotem BSP 
Niezależnie od płci, wieku czy doświadczenia.

Yes you can



Zapraszamy 
na szkolenia



AIRBORN Sp.  z.o.o.
Aleja Zwycięstwa 96/98 
81-451 Gdynia

570-701-570
kontakt@airborn.aero

facebook.com/airborn
www.airborn.aero



W ośrodku AIRBORN masz możliwość nocnych lotów na UAV 
wyposażonych w oświetlenie zgodne z konwencją lotniczą.

Wyposażenie bezzałogowego statku powietrznego 
w światła ostrzegawcze zamontowane w sposób
zapewniający do okólną emisję światła, widoczne z góry
i z dołu w przypadku wykonywania lotów wcześniej niż
30 minut przed wschodem słońca i później niż 30
minut po zachodzie słońca.

www.airborn.aero


