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W imieniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach działań programu 
„Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów” (CEDD) zapraszam serdecznie na wydarzenie „Drony – 
Prawo, Technologie, Usługi” poświęcone usługom opartym o wykorzystanie bezzałogowych 
systemów powietrznych które odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach. 

 
W ramach wydarzenia wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju, partnerem działań 

pilotażowych, zapraszamy na warsztaty „Usługi monitorowania niskiej emisji z wykorzystaniem 
bezzałogowych statków powietrznych” podsumowujące wyniki pilotaży w tym zakresie jakie 
przeprowadziła Metropolia. Warsztaty odbędą się w godz. 12:00 – 13:30, które w formie prelekcji i 
dyskusji będą obejmować omówienie usługi, przedstawienie dobrych praktyk, przekazanie wytycznych 
jak i wymianę doświadczeń dla zagadnień dotyczących zamówień publicznych z tego obszaru. 

 
W ramach działań CEDD oraz projektu „DroneLAB Środowisko”, w pierwszej połowie br. 

wypracowano wytyczne dla realizacji zamówień „usługi monitorowania niskiej emisji z wykorzystaniem 
bezzałogowych statków powietrznych”. W ramach procesu partycypacyjnego z szerokim gronem 
interesariuszy dokonano analizy obecnych możliwości, dojrzałości technologicznej oraz poziomu 
zaawansowania usługi wraz z przeprowadzonymi pilotażowymi zastosowaniami. Zebrane wyniki 
stanowią zasób dobrych praktyk, które zgodnie z założeniami projektu, chcemy aby były 
rozdystrybuowane do przedstawicieli Jednostek Samorządów Terytorialnych zainteresowanych ich 
wykorzystaniem do realizacji własnych projektów.  

 
CEDD powstał 12 września 2018 r. na mocy porozumienia prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego, Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii a 
jednostką nadzorującą jest Ministerstwo Infrastruktury. Celem programu CEDD jest wsparcie rozwoju 
technologii bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z odpowiednią infrastrukturą do 
zarządzania i kontroli ruchu BSP w okresie dynamicznego rozwoju automatyzacji i autonomii 
w lotnictwie bezzałogowym.  

 
 Globalna wartość rynku dronów w segmencie zastosowań cywilnych w okresie 2017-2026 
szacowana jest na blisko 73,5 mld USD, w której polski udział to wielkość 3,3mld PLN. Według prognoz 
wartość dla wykorzystania dronów w administracji publicznej w Polsce będzie stanowić 121,1 mln PLN 
łącznego udziału polskiego rynku w latach 2017-2026. Celem Naszych działań, jest wsparcie integracji 
BSP z gospodarką i wzmacnianie korzyści pośrednich jakie może przynieść całej gospodarce 
wykorzystanie dronów. Jednym z działań wspierających podjętych przez CEDD, jest tworzenie 
wytycznych dotyczących wykorzystania produktów i usług dronowych przez sektor zamówień 
publicznych, w tym jednostki samorządowe. Ten cel jest realizowany poprzez dedykowane projekty w 
ramach „DroneLAB”. 
 
 Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału warsztatach oraz w całym wydarzeniu 

 
 

Marcin Dziekański, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 

 
 
 
W celu potwierdzenia udziału, proszę o obowiązkową rejestrację on-line na konferencję 
https://evenea.pl/event/ceddevent/ oraz na dedykowane Państwu warsztaty 
https://evenea.pl/event/ceddsamorzad/ (ilość miejsc ograniczona). 
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