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MARCIN DRUSZCZ 1

WYKORZYSTANIE BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW 
POWIETRZNYCH DO OCHRONY INSTALACJI 

LINIOWYCH INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Współczesna technika dostarcza nowe rozwiązania w zakresie sprawo-
wania kontroli i nadzoru nad ważnymi dla państwa obiektami. Oprócz 
systemu kamer i czujników ruchu coraz częściej wykorzystuje się bezza-
łogowe statki powietrzne, które mogą prowadzić obserwacje z dużej wy-
sokości, w różnych porach dnia i nocy oraz warunkach atmosferycznych. 
Infrastruktura krytyczna liniowa to długie, wielokilometrowe odcinki linii 
elektroenergetycznych, rurociągów gazowych i linii telekomunikacyjnych, 
linii trakcyjnej kolejowej, które często biegną przez obszary mało zalud-
nione i niezurbanizowane. Ochrona tego rodzaju infrastruktury jest znacz-
nie trudniejsza od ochrony infrastruktury skupionej w jednym miejscu. 
Wydaje się, że bezzałogowe statki powietrzne (dalej jako BSP) mogą być 
skutecznym narzędziem ochrony w przypadku obiektów rozległych oraz 
o charakterze liniowym, w tym infrastruktury krytycznej.

Infrastruktura krytyczna liniowa w Polsce

Współczesne państwa funkcjonują na bazie posiadanej infrastruktu-
ry techniczneji organizacyjnej. Infrastruktura techniczna to zespół pod-
stawowych obiektów, urządzeńi instalacji, takich jak: drogi, mosty, sieci 
energetyczne i telekomunikacyjne o charakterze usługowym, nieodzownie 

1  Nadkom. dr Marcin Druszcz — doktor nauk społecznych, od 1998 r. zawo-
dowo związany ze służbą w Policji, gdzie od lutego br. pełni obowiązki zastępca 
komendanta Szkoły Policji w Pile, nadzorując pion logistyczny. Zainteresowania 
naukowe autora związane są z tematykę bezpieczeństwa. Autor kilku publika-
cji dotyczących bezzałogowych statków powietrznych oraz współdziałania służ-
by ratowniczych. Ponadto zastępca redaktora naczelnego „Kwartalnika Praw-
no-Kryminalistycznego” wydawanego przez Szkołę Policji w Pile, a wcześniej 
w składzie zespołu redakcyjnego tegoż kwartalnika. Członek redakcji naukowej 
publikacji pokonferencyjnej Bezpieczeństwo statyczne i dynamiczne w jednost-
kach penitencjarnych w ramach konferencji Securitech 2018.
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potrzebnych dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa i produkcyj-
nych działów gospodarki 2.

Oprócz infrastruktury technicznej do funkcjonowania państwa niezbęd-
ne są także systemy organizacyjne, które zapewniają świadczenie usług 
publicznych dla obywateli w zakresie podstawowych potrzeb ludzkich, 
praw obywatelskich oraz spójności państwa. Przykładami systemów nie-
zbędnych dla funkcjonowania państwa jest administracja publiczna lub 
system zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego 3.

Pewna część infrastruktury państwa jest wręcz niezbędna, aby pań-
stwo mogło spełniać swoje podstawowe funkcje. Infrastrukturę tę określa 
się mianem infrastruktury krytycznej 4. Defi nicja infrastruktury krytycznej 
została określona w ustawie z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso-
wym 5. Pod tym pojęciem rozumie się systemy oraz obiekty, które zapew-
niają sprawne funkcjonowanie organów administracji państwa, instytucji 
i przedsiębiorstw oraz są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego oby-
wateli 6.

W skład tak rozumianej infrastruktury krytycznej wchodzą obiekty bu-
dowlane, urządzenia oraz instalacje i usługi, które obejmują podsystemy 
niezbędne do funkcjonowania państwa i jego organów. W skład infrastruk-
tury krytycznej wchodzą podsystemy, które służą zaopatrzeniu w energię, 
surowce energetyczne, wodę, bez których nie może funkcjonować współ-
czesna gospodarka ani żaden podmiot publiczny 7. 

W przypadku infrastruktury technicznej występuje podział na 8:
1) infrastrukturę punktową,
2) infrastrukturę liniową,
3) infrastrukturę sieciową — składa się zarówno z elementów infrastruk-

tury punktowej, jak i liniowej — poszczególne elementy punktowe po-
łączone są między sobą infrastrukturą liniową,

4) infrastrukturę informatyczną. 
W przypadku infrastruktury technicznej liniowej wyróżnia się 9:

1) infrastrukturę podziemną,
2) infrastrukturę naziemną,
3) infrastrukturę nadziemną. 

2  Z. Borcz, Infrastruktura terenów wiejskich, Wrocław 2000.
3  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Narodowy Program Ochrony Infrastruk-

tury Krytycznej, Warszawa 2015, s. 4–5.
4  Tamże, s. 4–5.
5  Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU z 2017 r., 

poz. 209); dalej jako ustawa o zarządzaniu kryzysowym.
6  Tamże, art. 3 pkt 2. 
7  M. Żuber, Infrastruktura krytyczna państwa jako obszar potencjalnego od-

działywania terrorystycznego, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 
2014, t. 8, nr 2. 

8  K. Grzybowska, Podstawy logistyki, Warszawa 2009.
9  N. Sajnóg, Infrastruktura techniczna związana z przesyłem i dystrybucją 

mediów oraz towarzyszące jej pasy terenu, „Infrastruktura i Ekologia Terenów 
Wiejskich” 2014, nr II/2/.
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Infrastruktura liniowa, podziemna obejmuje 10:
1) sieci ciepłownicze,
2) rurociągi do przesyłania ropy i produktów naftowych,
3) sieci elektroenergetyczne (maksymalnie do średniego napięcia),
4) sieci gazowe w mieście lub na obszarze zurbanizowanym,
5) sieć kanalizacyjna, wodociągowa,
6) sieć telekomunikacyjna.

Budowa infrastruktury liniowej podziemnej jest droższa od budowy sieci 
naziemnej i nadziemnej. Najczęściej występuje w miastach na obszarach za-
budowanych. Sieci podziemne są znacznie mniej wrażliwe nie tylko na ka-
tastrofy naturalne, ale także na akty dywersji lub potencjalne zniszcze-
nia w trakcie działań militarnych. Są jednak podatne na trzęsienia ziemi.

Infrastruktura liniowa naziemna może dotyczyć 11:
1) infrastruktury ciepłowniczej — głównych rurociągów z ciepłowni 

do punktów rozdziału,
2) infrastruktury gazowej — przy dużej średnicy rurociągach przesyło-

wych na znaczne odległości,
3) infrastruktury z ropą naftową — przy dużej średnicy rurociągach 

przesyłowych na znaczne odległości (w Polsce ten system jest rzadko 
stosowany); rurociągi naftowe i gazowe są zakopywane w ziemi.
Infrastruktura liniowa naziemna jest stosowana rzadko, ponieważ zaj-

muje duży teren pod potencjalne inwestycje, szpeci krajobraz i stanowi 
naturalne przeszkody w szlakach komunikacyjnych.

Infrastruktura nadziemna składa się z 12:
1) sieci elektroenergetycznej — głównie linii elektroenergetycznych śred-

niego i wysokiego napięcia,
2) infrastruktury telekomunikacyjnej — linii telekomunikacyjnych pro-

wadzonych na słupach.
W przypadku infrastruktury liniowej wyróżnia się także infrastrukturę 

o znaczeniu lokalnym i infrastrukturę o znaczeniu krajowym. Infrastruk-
tura liniowa o znaczeniu krajowym obejmuje 13:
1) linie elektroenergetyczne najwyższych napięć, 
2) linie telekomunikacyjne i teleinformatyczne wchodzące w skład pub-

licznej sieci telekomunikacyjnej,
3) gazociągi wysokiego ciśnienia,
4) rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i paliw.

W Polsce infrastruktura krytyczna liniowa występuje głównie w formie 
linii elektroenergetycznych, ropo- i gazociągów, dróg i linii kolejowych oraz 
sieci telekomunikacyjnej. Obecnie w Polsce w ramach Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego eksploatowane są ponad 242 linie o łącznej długości 
13 396 km, w tym: 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km, 74 linie 

10  Tamże.
11  N. Sajnóg, Infrastruktura…., wyd. cyt.
12  Tamże.
13  J. Dąbek, M. Nowakowska, P. Zamroch, Wybrane zagadnienia wyceny nie-

ruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z in-
frastrukturą techniczną, Warszawa 2015. 
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o napięciu 400 kV o łącznej długości 5340 km, 167 linii o napięciu 220 
kV o łącznej długości 7942 km, 100 stacji najwyższych napięć (NN) 14. Sy-
stem elektroenergetyczny w Polsce jest niedoinwestowany, gdyż brakuje 
wielu linii najwyższych i wysokich napięć. Ponadto system energetyczny 
nie jest połączony w pierścień, więc awaria jednej z linii powoduje odłą-
czenie wszystkich lub większość odbiorców zasilanych z tego odcinka 15. 

Ponadto w przypadku polskiego systemu elektroenergetycznego zagra-
ża „efekt domina” — wypadnięcie z systemu jednej dużej elektrowni może 
spowodować destabilizację całego systemu energetycznego i konieczność 
zamykania następnych elektrowni z powodu przeciążenia. Efekt ten wystą-
pił we włoskim systemie elektroenergetycznym 28 września 2003 r. Awaria 
spowodowała ogromne problemy energetyczne w całym kraju — zatrzymanie 
pociągów i ewakuację około 30 tys. podróżnych, zamknięcie mniejszych szpi-
tali, wyłączenie energii dla przedsiębiorstw i zamknięcie lotniska w Rzymie 16.

Infrastruktura liniowa gazowa i rurociągu naftowego ma głów-
nie konstrukcję podziemną z podstacjami ciśnieniowymi oraz roz-
dzielczymi na powierzchni ziemi. Rurociągi są zakopane w ziemi, ale 
zdarzało się już wielokrotnie, że zostały uszkodzone przez sprzęt bu-
dowlany w trakcie prac ziemnych 17. Świadczy to o możliwości doko-
nywania dywersji także na rurociągach podziemnych. Infrastruktu-
ra liniowa transportowa obejmuje główne drogi i szlaki kolejowe. In-
frastruktura ta jest w ostatnich latach intensywnie rozbudowywana 
i modernizowana. Wszelkie awarie i zniszczenia infrastruktury transporto-
wej mają negatywny wpływ na funkcjonowanie transportu w skali regionu 
i kraju. Najbardziej newralgiczne elementy infrastruktury liniowej transpor-
towej to mosty i wiadukty oraz stacje rozdzielcze na szlakach kolejowych. 

Zagrożenia oraz specyfi ka ochrony liniowej infrastruktury krytycznej 

Zagrożenia dla infrastruktury krytycznej mogą pochodzić:
1) ze strony zjawisk przyrodniczych — powodzie, silne wichury, opady 

śniegu, szadź, zarówno temperatury bardzo niskie, jak i upały, 
2) ze strony działalności człowieka — dywersje, sabotaże, akty terrory-

styczne, pomyłki i błędy obsługi. 

14  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Narodowy Program Ochrony Infrastruk-
tury Krytycznej. Załącznik 1. Charakterystyka systemów infrastruktury krytycz-
nej, Warszawa 2013, s. 7.

15  (ICH), PSE: w Polsce brakuje nowoczesnych linii przesyłowych najwyższych 
napięć, <http://energetyka.wnp.pl/pse-w-polsce-brakuje-nowoczesnych-linii-
-przesylowych-najwyzszych-napiec,305415_1_0_1.html>, 19 lutego 2018 r.

16  Brak prądu sparaliżował Włochy, 28 września 2003 r., <https://wia-
domosci.wp.pl/brak-pradu-sparalizowal-wlochy-6036851772388481a?tica
id=115410&_ticrsn=3>, 9 lutego 2018 r.

17  MAW, Potężny wybuch gazu w Wielkopolsce. Są ofi ary śmiertelne, <http://
www.newsweek.pl/polska/wybuch-gazu-jankowo-przygodzkie-ostrow-wielkopol-
skie-newsweek-pl,artykuly,274585,1.html>, 9 lutego 2018 r.
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Wszystkie elementy liniowej infrastruktury krytycznej są szczególnie 
narażone na działania prowadzone przez ludzi, a zwłaszcza akty dywersji 
i zamachy terrorystyczne. Dywersja to „wroga, samoistna nieprzebierająca 
w środkach i posługującą się wszystkimi metodami, aby osiągnąć zamie-
rzony cel, działalność nieprzyjacielskich służb specjalnych lub kierun-
kowo do tego stworzonych organizacji, zmierzającą do zakłócenia funk-
cjonowania państwa” 18. Dywersja na infrastrukturę krytyczną w Polsce 
jest realna wobec aktualnej polityki ekspansji militarnej Rosji w regionie 
i przyjętych metodach walki. Według rosyjskiego generała armii Walerija 
Gierasimowa: „Głównym celem wojny jest zniszczenie militarno-ekono-
micznego potencjału zaatakowanego państwa przy zastosowaniu krótko-
trwałych, precyzyjnych uderzeń w infrastrukturę krytyczną” 19.

Obiekty infrastruktury liniowej nadziemnej są szczególnie wrażliwe 
na akty dywersyjne, gdyż wraz ze zniszczeniem słupa lub słupów nośnych 
następuje całkowite zerwanie linii. Przykładem skuteczności dywersyjne-
go ataku na linię energetyczną może być wysadzenie słupów energetycz-
nych linii prowadzących na Krym w listopadzie 2015 r., co doprowadziło 
do braku dostaw energii dla mieszkańców całego Półwyspu Krymskiego 
(rysunek 1) 20. 

Fotografi a 1
Zniszczone poprzez dywersję słupy wysokiego napięcia na linii zasilającej Krym

Źródło: IAR, Krym bez prądu. Na Ukrainie wysadzono kolejne linie przesyłowe, 
<http://forsal.pl/artykuly/906865,krym-bez-pradu-uszkodzenie-sieci-energetycz-
nej-na-krymie-wysadzenie-linii-energetycznych-ukraina.html>, 9 lutego 2018 r.

18  A. Warchał, P. Żukowski, Dangers to state security: Deception — an exem-
plifi cation based on contemporary open sources, „Studia Bezpieczeństwa Narodo-
wego” 2015, nr 8, s. 102 (tłumaczenie autora — M.D.). 

19  M. Wojnowski, Koncepcja „wojny nowej generacji” w ujęciu strategów Szta-
bu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa We-
wnętrznego” 2015, nr 13(7), s. 13–15.

20  IAR, Krym bez prądu. Na Ukrainie wysadzono kolejne linie przesyłowe, 
<http://forsal.pl/artykuly/906865,krym-bez-pradu-uszkodzenie-sieci-energetycz-
nej-na-krymie-wysadzenie-linii-energetycznych-ukraina.html>, 9 lutego 2018 r.
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Powstaje zatem pytanie — jak można skutecznie chronić liniowe sie-
ci infrastruktury krytycznej przed dywersjami i potencjalnymi stratami 
w skali całego kraju?

Ochrona infrastruktury krytycznej według ustawy o zarządzaniu kryzy-
sowym to: „wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, 
ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania 
zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom, oraz ograniczenia i neutralizacji 
ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, 
ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie” 21.

Ochrona infrastruktury liniowej jest znacznie trudniejsza niż ochrona 
infrastruktury punktowej. Główne powody, dla których bardzo trudno 
chronić infrastrukturę liniową to:
1) duża długość całkowita infrastruktury liniowej,
2) znaczne oddalenie wielu odcinków infrastruktury od skupisk ludzkich 

i obszarów zabudowanych, a często w trudnych do dotarcia dla czło-
wieka obszarach — np. w głębi lasu,

3) duża podatność na zjawiska atmosferyczne — konstrukcja nadziemna 
jest narażona na wiatr, uderzenia pioruna, na śnieżyce i oblodzenia 
(szadź), powodzie, zarówno bardzo niskie, jak i wysokie temperatury, 
którym to trudno zapobiegać,

4) znaczne oddalenie służb odpowiedzialnych za naprawy od miejsca 
uszkodzenia lub zniszczenia,

5) w przypadku gazociągów i rurociągów naprawa może nastąpić dopiero 
po usunięciu ropy i gazu z rury przesyłowej, 

6) uszkodzenie lub zniszczenie elementu infrastruktury krytycznej linio-
wej może spowodować kolejne uszkodzenia lub zaburzenia w całym sy-
stemie (efekt domina). 
Dlatego w przypadku ochrony infrastruktury liniowej należy poszuki-

wać innych niż tradycyjne służby ochrony — Specjalistyczne Uzbrojone 
Formacje Ochronne (SUFO). Jedną z takich możliwości stwarza technika 
bezzałogowych statków powietrznych, nazywanych popularnie dronami. 
Słowo dron zostało zaczerpnięte z języka angielskiego od słowa drone, czyli 
brzęczeć lub brzęczenie pszczół 22.

Charakterystyka bezzałogowych statków powietrznych 

Bezzałogowy statek powietrzny (ang. Unmanned Aerial Vehicle — UAV) 
to aparat (wehikuł, statek, obiekt) powietrzny wielokrotnego użycia o do-
wolnej konfi guracji aerodynamicznej, mogący przenosić uzbrojenie lub 
inne wyposażenie, który nie ma na pokładzie pilota-operatora i zdolny jest 
do wykonywania lotu po zaprogramowanej trasie 23.

21  Art. 3 pkt 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
22  J. Stanisławski, M. Szercha, Podręczny słowik angielsko-polski, t. I, War-

szawa 1989, s. 217. 
23  G. Rosłan, Bezzałogowe aparaty latające w rozpoznaniu, „Przegląd Wojsk 

Lądowych” 2005, nr 5, s. 36.
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Aparaty typu BSP mogą się bardzo istotnie różnić masą, zasięgiem lotu 
oraz czasem trwania lotu. Najmniejsze bezzałogowe aparaty latające ważą 
mniej niż 250 g i mają zasięg zaledwie do 1 km, podczas gdy BSP typu 
HALE mogą latać na odległość większą niż 2000 km 24. Wszystkie rodzaje 
bezzałogowych statków latających zbudowane są z pięciu zespołów ele-
mentów, takich jak 25:
1) platforma nośna, do której przymocowane są sensory pomiarowe, ob-

serwacyjne lub broń (w przypadku wojskowych BSP),
2) Flight Control System, czyli system kontroli lotu, może być on zbudowany na:

 — systemie inercjalnym typu INS (MU) — Inertial Navigation System (In-
ertial Measurement Unit),
 — systemie GNNS (GPS),
 — innych urządzeniach typu odometer, altimetr, barometr, magnotometr,

3) zespół sterowania lotem — układ zdalny lub autonomiczny — zapew-
nia połączenie nadajnika z odbiornikiem za pomocą fal radiowych, po-
przez laser lub przez system satelitarny,

4) system służący do przesyłania danych zarejestrowanych przez sensory 
do komputera,

5) stacja naziemna do kontroli, która sprawuje ogólną kontrolę nad stat-
kiem latającym i steruje jego działaniami.
Sposobem klasyfi kacji BSP jest rodzaj zastosowanego napędu. Dane 

w tym zakresie przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1
Podział BSP według rodzaju napędu i siły nośnej 

Siła nośna/
napęd

Lżejsze
niż 

powietrze

Cięższe niż powietrze

Elastyczne 
śmigło

Śmigło 
przymocowane 

do statku

Śmigło obrotowe
(VTOL)*

niesterowalne balon — latawiec, 
— lotnia — szybowiec — latające śmigło

sterowalne sterowiec — paralotnia, 
— motolotnia 

— napęd śmigła 
silnikiem, 

— napęd silnikiem 
odrzutowym

— pojedynczy     
silnik,

— współosiowy,
— czterorotor, 
— multirotor 

* VTOL — Vertical Take Off and Landing, pionowy start i lądowanie 
Źródło: R. Rebecca, On the Potential of Small UAS for Multispectral Remote Sen-

sing in Large-Scale Agricultural and Archaeological Applications, Trier 2016, s. 9

24  R. Rebecca, On the Potential of Small UAS for Multispectral Remote Sensing 
in Large-Scale Agricultural and Archaeological Applications, Trier 2016, s. 9.

25  P. Sawicki, Bezzałogowe aparaty latające UAV w fotogrametrii i teledetekcji 
— stan obecny i kierunki rozwoju, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografi i i Telede-
tekcji”, Vol. 23, 2012, s. 365–376.
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Na platformie konstrukcyjnej BSP można zamontować szereg dodatko-
wych urządzeń o charakterze pomiarowym, rejestrującym lub kontrolnym. 
Na BSP montuje się następujące urządzenia monitorujące i pomiarowe 26:
1) kamery i aparaty cyfrowe (SLR),
2) sensory wielospektralne lub hyperspektralne,
3) kamery na podczerwień (TIR),
4) kamery wideo i skanery,
5) system LiDAR lub systemy radarowe,
6) czujniki wilgoci,
7) sondy gazowe lub inne zbierające dane o stanie powietrza.

Istnieją także wersje bojowe BSP, które są wyposażone w broń niszczą-
cą. W przypadku popularnych dronów posiadających jako napęd śmigło 
obrotowe poziome (typ copter) istnieją różne kombinacje układu ramion, 
na których są zamontowane silniki. Wyróżnia się coptery typu: bicopter 
(2 śmigła), tricopter (3 śmigła), quadrocopter (4 śmigła), hexacopter (6 śmi-
gieł), octocopter (8 smigieł) 27.

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych do ochrony 
obiektów infrastrukturalnych wraz z ich technicznymi możliwościami 

Współcześnie BSP coraz częściej znajdują zastosowanie w służbach od-
powiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, w tym między 
innymi 28:
1) w Policji — do poszukiwań osób zaginionych, pracy operacyjnej, moni-

torowania natężenia ruchu drogowego i podczas zabezpieczania imprez 
masowych — dotychczas funkcjonuje zaledwie kilka BSP, pierwszy 
dron — Robokopter funkcjonuje od 2012 r.,

2) w CBŚP — między innymi w zakresie identyfikacji ładunków wybucho-
wych,

3) w Straży Granicznej — służą do nadzorowania granicy, ruchu w pasie 
granicznym oraz śledzenia osób i pojazdów — Straż Graniczna posiada 
4 zestawy BSP,

4) w przypadku służb ochrony zakładów, składów, środków transportu — 
przykład SOK na kolei oraz służby ochrony PKP Cargo 29,

5) w służbach ochrony lasu — do wykrywania kłusowników. 
Ponadto coraz więcej fi rm proponuje profesjonalne przygotowanie tech-

niczne rozwiązań z zastosowaniem BSP. Przykładowo, według oferty fi rmy 

26  R. Rebecca, On the Potential…, wyd. cyt., s. 6.
27  Budowa drona, <https://aeromind.pl/Budowa-drona-ccms-pol-52.html>, 

22 stycznia 2018 r.
28  A. Mitura, Bezzałogowe statki powietrzne, „Policja 997” 2016, nr 131/2. 

<http://www.gazeta.pol ic ja.pl/997/archiwum-1/2016/numer-131-
-022016/122038,Bezzalogowe-statki-powietrzne.html>, 9 lutego 2018 r.

29  M. Zawadzak, Drony w PKP Cargo?, 23 listopada 2014 r., <http://www.
swiatdronow.pl/drony-w-pkp-cargo>, 9 lutego 2018 r.
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Ericsson, BSP znajdują zastosowanie w zakresie systemów bezpieczeń-
stwa dotyczących 30:
1) poszukiwań:

 — ratownictwo i poszukiwania w górach,
 — koordynacja działań ratowniczych poprzez wsparcie z powietrza;

2) monitoringu:
 — monitoring obiektów przemysłowych,
 — nadzór powietrzny imprez masowych;

3) interwencji:
 — rozpoznanie terenu i wsparcie działań zarządzania kryzysowego,
 — wsparcie z powietrza dla działań operacyjnych.
Można wyróżnić trzy podstawowe techniki inspekcji obiektów infra-

struktury liniowej, w zależności od sposobu wykonywania lotu statku bez-
załogowego i są to:
1) system inspekcji miejscowej na wybranych obiektach, 
2) system inspekcji z powrotem do miejsca startu,
3) system inspekcji z przelotem zaprogramowanym.

System inspekcji miejscowej na wybranych obiektach polega na wy-
korzystaniu BSP do nadzoru nad jednym niezbyt rozległym obszarowo 
lub liniowo obiektem. Bezzałogowy statek co pewien czas jest urucha-
miany do lotu kontrolnego. Uruchomienie BSP może nastąpić w sposób 
automatyczny, np. poprzez sterowanie zegarem elektronicznym, lub przez 
operatora BSP. Przykład wykorzystania BSP w trybie inspekcji miejscowej 
na obiektach liniowych przedstawiono na rysunku 1. 

Rysunek 1
Inspekcja miejscowa BSP na obiektach liniowych 

Obiekt 
liniowy A

Obiekt 
liniowy B

Obiekt 
liniowy C1

2

3

Źródło: opracowanie własne

Inspekcja miejscowa odbywa się w przypadku obiektów liniowych, które 
mogą zostać łatwo zniszczone lub mają znaczenie newralgiczne dla całej li-
nii, jak np. stacja gazowa na linii gazociągowej. Wymagania stawiane BSP 
pod względem zasięgu, wysokości wznoszenia, szybkości przelotu są mini-
malne. Można także zastosować bezzałogowe statki powietrzne na uwięzi. 

30  Zob. Branże, które potrzebują dronów, <http://www.fl ytechuav.pl/#zastosowania>, 
9 lutego 2018 r.
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Inspekcja miejscowa może być całkowicie sterowana przez operatora z pa-
nelu sterującego, co umożliwia obserwację obiektu chronionego bezpo-
średnio przez operatora. Możliwe jest także skierowanie statku w wybrane 
miejsce lub skierowanie urządzeń kontrolno-rejestrowych zamocowanych 
na BSP w wybranym kierunku. Ograniczenia dla zakresu ochrony w trybie 
inspekcji liniowej wynikają z zasięgu sterownia obiektem falami radiowy-
mi. Przykładowo dla popularnego hexacoptera H520 YUNEEC stosowa-
nych w inspekcjach obiektów przemysłowych zasięg sterowania wynosi 
1,6 km 31.

Drugim sposobem wykonania lotu BSP nad ochranianymi obiektami 
jest inspekcja z powrotem do miejsca startu. Technika ta zakłada, że BSP 
po wzniesieniu wykona lot inspekcyjny wzdłuż obiektów infrastruktury li-
niowej, a następnie powróci w miejsce swojego startu. Ideę trybu inspekcji 
BSP z powrotem do miejsca startu przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2
Inspekcja BSP z powrotem do miejsca startu

Obiekt 
liniowy A

Obiekt 
liniowy B

Obiekt 
liniowy C1

2

3

Zasi g sterowania

Źródło: opracowanie własne

W przypadku trybu loty BSP z powrotem do miejsca startu zakłada 
się, że statek bezzałogowy wykona lot kontrolny z nieco większą prędkoś-
cią niż przy inspekcji miejscowej i wykona także kontrolę infrastruktury 
poza strefą sterowania lotem przez operatora. Dlatego lot BSP musi zostać 
wcześnie zaprogramowany. Ponowna kontrola nad lotem BSP przez opera-
tora może nastąpić przy powrotnym wlocie w strefę zasięgu fal radiowych.

Teoretyczny zasięg coptera typu H520 YUNEEC przy średniej prędkości 
około 30 km/h, czasie lotu — 25 minut (0,42h) oraz rezerwie trasy około 
15%, będzie wynosił: S = 0,85 x V x t /2 = 0,85 x 30 x 0,42/2 = 5355 m, 
czyli około 5,4 km.

Trzeci system inspekcji BSP z przelotem zaprogramowanym zakłada, 
że bezzałogowiec będzie wykonywać loty wzdłuż trasy rozmieszczenia 
obiektów infrastruktury liniowej. Sposób funkcjonowania systemu inspek-
cji BSP z przelotem programowanym zamieszczono na rysunku 3. 

31  Zob. Hexacopter H520 YUNEEC, <https://www.yuneec.com/en_GB/came-
ra-drones/h520/overview.html>, 9 stycznia 2018 r.
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Rysunek 3
System inspekcji BSP z przelotem zaprogramowanym 

Obiekt 
liniowy A

Obiekt 
liniowy B

Obiekt 
liniowy C1

2
53, 4….

6

Źródło: opracowanie własne

W systemie przelotu BSP wzdłuż infrastruktury liniowej cały przelot 
odbywa się według programu wpisanego w aparaturę sterującą lotem. 
BSP pokonuje trasę z punktu 1 do punktu 6 samodzielnie, bez pomocy 
operatora i podczas całego przelotu rejestruje wyniki obserwacji obiek-
tów. Odczyt wyników następuje po wylądowaniu BSP w punkcie 6. Sy-
stem ten umożliwia wykonanie inspekcji dłuższych odcinków instalacji 
liniowej. 

Zakładając, że zostanie zastosowany hexacopter typu H520 YUNEEC, 
a jego przeciętna prędkość na trasie przelotu będzie wynosić 55 km/h uzy-
skamy maksymalny zasięg obserwacji (pomiędzy punktem 1 i 6), odpo-
wiednio: S= 0,85 x V x t = 0,85 x 55 x 0,42 = 19635 m. Możliwe jest pokry-
cie całej długiej trasy infrastruktury liniowej punktami startu i lądowania 
BSP, co około 19,6 km, które zapewnią stała obserwację obiektów tej in-
frastruktury. 

Zakres zastosowania poszczególnych technik inspekcji BSP do ochrony 
obiektów infrastruktury liniowej został przedstawiony w tabeli 2.

Tabela 2
Zastosowanie poszczególnych technik inspekcji BSP do ochrony 

obiektów infrastruktury liniowej 

Technika 
inspekcji Zastosowanie 

System inspekcji 
miejscowej 

Do nadzoru nad ważnymi obiektami liniowymi, ale niezbyt 
rozległymi, takimi jak np. wiadukt kolejowy, most, stacja 
tłoczenia gazociągu lub ropociągu. Inspekcja powinna 
zostać skoncentrowana na okresy słabej widoczności, nocą, 
w sytuacji realnego zagrożenia. Trasa przelotu BSP to kilkaset 
metrów do 1 km
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Inspekcja 
z powrotem 
do miejsca startu

Do nadzoru nad kilkoma obiektami liniowymi, niezbyt 
oddalonymi od siebie np. grupa kilku mostów lub wiaduktów 
(np. most drogowy, most kolejowy położne równolegle 
niewielkiej odległości od siebie lub most i linia wysokiego 
napięcia itp.). Można także zastosować do inspekcji długich 
obiektów infrastruktury liniowej — np. mostów nad dużymi 
rzekami. Trasa przelotu BSP to około 2–5 km. Zasięg 
ograniczony jest łącznością radiową ze stacją kontroli lotu

Przelot 
zaprogramowany 
wzdłuż trasy 
obiektów

Do nadzoru nad długimi odcinkami infrastruktury liniowej, 
np. liniami elektroenergetycznymi wysokiego napięcia, liniami 
telekomunikacyjnymi światłowodowymi, rurociągami z ropą, 
gazem lub paliwami, autostradami, liniami kolejowymi itp. 
Przelot jednego BSP wynika z zasięgu lotu (ilości i zużycia energii) 

Źródło: opracowanie własne 

Wybór sposobu dokonywania inspekcji poszczególnych obiektów infra-
struktury krytycznej liniowej powinien zostać poprzedzony 32:
1) kompleksową oceną stanu technicznego obiektów na podstawie analizy 

bezpieczeństwa oraz specjalnych programów badań i pomiarów,
2) identyfikacją zagrożeń, z uwzględnieniem ich typu i miejsca występo-

wania, oraz ocen ryzyka.

Wady i zalety stosowania bezzałogowych statków powietrznych

Zastosowanie BSP do ochrony infrastruktury liniowej ma swoje wady 
i zalety. Zalety stosowania bezzałogowych statków powietrznych w nadzo-
rowaniu obiektów infrastruktury krytycznej to:
1) bardzo duży zasięg pola obserwacji, co ułatwia identyfikację różnych 

zjawisk i potencjalnych zagrożeń,
2) możliwość dotarcia do terenów trudnodostępnych, słabo zaludnionych, 
3) relatywnie duża prędkość poruszania się (nawet do 100 km/h) przy jedno-

czesnej regulacji prędkości lub możliwości zawieszenia statku w powietrzu,
4) brak przeszkód fizycznych w przemieszczaniu się, łatwość zmiany tra-

sy przelotu,
5) możliwość zainstalowania na BSP bardzo zróżnicowanej aparatury 

i urządzeń obserwacyjno-pomiarowych oraz broni, co umożliwia sku-
teczną obserwację nocą, we mgle, a nawet obiektów zamaskowanych,

6) możliwość pracy w nocy, w trakcie opadów atmosferycznych, w trakcie 
mrozów i upałów, 

7) przekaz on-line, co umożliwia reagowanie na zmiany sytuacji na bieżąco,
8) relatywnie małe zużycie paliwa i energii przez BSP,
9) możliwość zaprogramowania określonej trasy przelotu,

32  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury 
Krytycznej. Załącznik 1. Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania 
infrastruktury krytycznej — dobre praktyki i rekomendacje, Warszawa 2015, s. 50–51.
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10) programowanie automatycznego powrotu do miejsca startu, 
11) małe gabaryty BSP, możliwość przewozu, startu z dowolnego miejsca,
12) brak szkód i kosztów ekologicznych. 

Jednakże należy pamiętać, że BSP mają także liczne wady. Do wad bez-
załogowych statków powietrznych można zaliczyć: 
1) silna podatność na wiatr, silny wiatr praktycznie uniemożliwia wyko-

nywanie lotów,
2) możliwość obladzania i utraty stateczności,
3) ograniczony czas lotu, co ogranicza także zasięg samolotu,
4) konieczność uzupełniania energii po każdym przelocie,
5) przy uderzeniu z ptakami ulegają uszkodzeniu, 
6) trudność w odnalezieniu samolotu w momencie utraty kontroli, 
7) podatność na silne pola elektromagnetyczne — zakłóceniu ulega prze-

kaz z BSP i możliwość kontroli lotu,
8) relatywnie wysoki koszt lotu samolotu z pełnym wyposażeniem moni-

torującym,
9) konieczność uzyskania certyfikacji dla operatorów BSP i przestrzega-

nia reguł prawnych dotyczących sposobu prowadzenia lotów.
Pomimo swoich wad bezzałogowe samoloty powietrzne wydają się bar-

dzo dobrym sposobem na ochronę infrastruktury krytycznej o charakterze 
liniowym. 

Wdrożenie systemu obserwacji BSP do ogólnokrajowego systemu 
monitorowania zagrożeń 

W Polsce w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej występuje model 
rozproszonej odpowiedzialności za ochronę. W modelu tym zakłada się, 
że podstawowy zakres ochrony przypada operatorom infrastruktury kry-
tycznej (dalej jako IK). Do obowiązków operatorów IK należy 33: 
1) przygotowanie, wdrażanie i stosownie do przewidywanych zagrożeń, 

planów ochrony infrastruktury krytycznej oraz utrzymywania własnych 
systemów rezerwowych zapewniających bezpieczeństwo i podtrzymują-
cych funkcjonowanie tej infrastruktury do czasu jej pełnego odtworzenia,

2) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z pod-
miotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej,

3) niezwłoczne przekazywanie szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, informacji dotyczących zagrożeń o charakterze terrorystycznym 
dla infrastruktury krytycznej.
Zakłada się, że operatorzy IK w przypadku występowania zagrożenia 

będą niezwłocznie zawiadamiać o powstałym zagrożeniu co najmniej kil-
kanaście różnych podmiotów, a mianowicie:

33  Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej — tekst jednolity 
uchwała nr 210/2015 Rady Ministrów z 2 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Na-
rodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej z uwzględnieniem uchwa-
ły nr 61/2016 Rady Ministrów z 1 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę w spra-
wie przyjęcia Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, s. 16.
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1) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dalej jako ABW) w przypadku 
zagrożenia zamachem terrorystycznym,

2) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (dalej jako RCB) — dla celów wy-
miany informacji w całym systemie zapewnienia bezpieczeństwa IK,

3) wójtów, burmistrzów, starostów na poziomie gmin i powiatów — w za-
kresie, w jakim infrastruktura krytyczna dotyczy danej jednostki sa-
morządu terytorialnego,

4) wojewodę jako koordynatora systemu bezpieczeństwa na obszarze wo-
jewództwa, 

5) jednostki PSP, Policję i państwowe ratownictwo medyczne, w celach ra-
towniczych, 

6) inne podmioty będące operatorami IK.
Wydaje się, że takie rozwiązanie stwarza dość duże problemy dla po-

szczególnych uczestników systemu zapewnienia bezpieczeństwa infra-
struktury krytycznej. Dlatego w Narodowym Programie Ochrony Infra-
struktury Krytycznej z 2015 r. zaproponowano, aby to RCB stanowiło 
„pierwszy punkt komunikacji pomiędzy operatorami IK, wojewodami, koor-
dynatorami systemów IK”, co przedstawiono schematycznie na rysunku 4.

Wydaje się jednak, że przedstawiony model jest nazbyt scentralizowany. 
Nie każde zdarzenia w zakresie infrastruktury krytycznej, np. w powiecie, 
wymaga natychmiastowego powiadamiania RCB.

Rysunek 4
Sposób koordynacji działania systemu Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Operator 1

Koordynator
systemu 2

Koordynator
systemu 1

WCZK 1

RCB

WCZK 2

Operator 2

Operator 3

ABW

informacje o zagrożeniach terrorystycznych (na podst. art. 12
ustawy o zarządzaniu kryzysowym)
informacje o pozostałych zagrożeniach 

*WCZK — Wojewódzkie Centrum Zarządzania Krytycznego
Źródło: Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej — tekst jednoli-

ty…, wyd. cyt., s. 38



Nr 4(132)        Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do ochrony… 67

Autorzy stworzyli model, w którym każde zdarzanie na IK byłoby rapor-
towane do RCB. Czy wówczas zgłaszający np. dywersję na stacji transfor-
matorowej miałby czekać aż RCB powiadomi wojewodę, a ten policję, aby 
podjęła interwencję?

Lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby operator IK (wyznaczona osoba) 
powiadamiał o zagrożeniu dla IK Wojewódzkie Centrum Zagrożenia Kry-
zysowego, które zadecydowałoby, czy jest to zdarzenie lokalne, regional-
ne, krajowe lub zamach terrorystyczny i przekazało raport w tej sprawie 
do RCB, policji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego lub do ABW. 
Powyższe rozwiązanie zostało przedstawione na rysunku 5.

Rysunek 5
Propozycja nowego systemu przekazywania informacji o zagrożeniach infrastruktury 

krytycznej w Polsce

Informacje o zagro eniach dla IK

Informacje o zagro eniach terrorystycznych 

Operator 1 
IK

Operator 2 
IK

Operator 3 
IK

WCZK 1 WCZK 2

RCB ABW

WCZK3 

Źródło: opracowanie własne 

W ten sposób BSP mogłyby zostać skutecznie włączone w ogólny sy-
stem monitorowania zagrożeń dla całej infrastruktury krytycznej w Polsce. 

Zakończenie 

W skład każdej IKj wchodzi infrastruktura techniczna liniowa. Cha-
rakteryzuje się ona dużą długością, rozproszeniem w skali całego kraju 
oraz małą odpornością na potencjalne zagrożenia dywersyjne. Tymcza-
sem IK liniowa spełnia równie ważne zadania, jak infrastruktura skupiona 
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w węzłach i jest niezbędna do realizacji zadań danego systemu (energe-
tycznego, telekomunikacyjnego, ciepłowniczego, transportu rurociągowe-
go). Szczególnym zagrożeniem dla infrastruktury liniowej są akty dywersji. 

Tradycyjna ochrona IK liniowej jest praktycznie niemożliwa z uwa-
gi na jej duże rozproszenie w terenie. Można jednak znacząco zwiększyć 
zakres ochrony tej infrastruktury poprzez zastosowanie bezzałogowych 
statków latających, które mogłyby wykonywać loty patrolowe wzdłuż linii 
elektroenergetycznej, rurociągu albo dozorować wybrany obiekt, np. most 
lub wiadukt. System BSP powinien być włączony w ogólny system moni-
torowania zagrożeń dla całej infrastruktury krytycznej w Polsce. Należy 
również przypuszczać, że dalszy rozwój techniki przyczyni się do zwiększe-
nia zakresu zastosowania BSP oraz do zmniejszenia ich ceny i tym samym 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa. 

Słowa kluczowe: infrastruktura 
krytyczna liniowa, bezzałogowe statki 
powietrzne

Streszczenie: Tematyka opracowa-
nia dotyczy technicznej ochrony in-
frastruktury krytycznej o konstrukcji 
liniowej za pomocą systemu bezzało-
gowych statków powietrznych. Zagad-
nienie to jest całkowicie pomijane w 
literaturze. Tymczasem różne przykła-
dy z konfl iktu ukraińsko-rosyjskiego 
wykazały, że infrastruktura tech-
niczna liniowa może stać się łatwym 
celem ataków dywersyjnych. W pra-
cy przedstawiono podstawowe rodza-
je infrastruktury krytycznej liniowej 
oraz wskazano na największe zagro-
żenia dla infrastruktury technicznej. 
Wskazano także na możliwości wyko-
rzystania bezzałogowych statków po-
wietrznych do ochrony infrastruktury 
linowej oraz omówiono wady i zalet ich 
stosowania w praktyce.

Keywords: critical line infrastructure, 
unmanned aerial vehicles

Summary: The topics include infra-
structure protection measures on lin-
ear rules using the unmanned aerial 
system. This issue is completely omit-
ted in the literature. Meanwhile, various 
examplesfrom the Ukrainian-Russian 
confl ict showed that the technical in-
frastructure, linear can become an easy 
target of subversive attacks. In order to 
provide fast access to the Internet. It 
also indicates the possibilities related 
to air protection in the scope of rope in-
frastructure protection. Also, be aware 
of the disadvantages and the advantage 
of BSP in practice.




