
Procedura prowadzenia egzaminu (z dnia 19 września 2022 r.),

Egzamin teoretyczny
do kompetencji pilota SBSP: A2
prowadzony online, potrzebne aplikacje: Microsoft Teams,

przeglądarka internetowa

słowniczek:
kandydat - osoba przystępująca do egzaminu na pilota drona BSP
nadzorujący - osoba obecna podczas egzaminu, kontrolująca jego przebieg

1. Do przystąpienia do egzaminu kandydat będzie potrzebował :
● komputer, smartphone lub tablet
● działających online urządzeń: kamery i mikrofonu
● dostępu do internetu
● oprogramowanie: Microsoft Teams oraz przeglądarka internetowa (zalecana

Google Chrome)

2. Przygotowany zestaw pytań egzaminacyjnych składa się z wylosowanych 36 pytań, z
bazy liczącej łącznie 70 pytań.

3. Zdecydowana większość pytań (około 90%) jest z zakresu teorii dostępnej na stronie
drony.ulc.gov.pl, kilka pytań może się pojawić spoza tego materiału, aczkolwiek
mieszczące się w wymaganym zakresie merytorycznym. Do każdego pytania są
cztery odpowiedzi, z czego jedna jest prawidłowa.

4. Czas na udzielenie wszystkich odpowiedzi to 38 minut (w tym 2 min na czynności
związane z nadzorem egzaminu). W tym czasie kandydat musi zakończyć udzielanie
odpowiedzi i wysłać wypełniony formularz. Po tym czasie kandydat nie może
zaznaczyć żadnej już odpowiedzi, ani wysłać formularza. W przypadku nie wysłania
w terminie formularza, będzie to oznaczać niezaliczenie egzaminu.
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5. Osobą nadzorującą egzamin jest Gerard Szustek, pilot BSP posiadający
kompetencje : A2, NSTS-01,02,05,06.

6. Stawka za przystąpienie do egzaminu (pierwszego i każdego kolejnego) wynosi
47,90 zł w okresie promocyjnym (od 1 stycznia 2022 r. do odwołania, powiadomienie
o zakończeniu promocji pojawi się na stronie www.pilotbsp.pl oraz na profilu
społeczniościowym facebook.com/PilotBSPpl ).

7. Opłatę za egzamin należy uiścić przed egzaminem na rachunek bankowy :

PKO BP : 87 1020 5095 0000 5502 0254 8667
tytuł wpłaty : Egzamin A2, imię i nazwisko kandydata

8. Termin egzaminu może ulec zmianie ze względu na okoliczności uniemożliwiające
jego przeprowadzenia m.in. zdrowie nadzorującego, warunki pogodowe lub inne
trudności i ograniczenia po stronie podmiotu wyznaczonego. Kandydat będzie
powiadamiany, gdy takie okoliczności zaistnieją i umówiony zostanie nowy termin.

9. Warunki jakie przed egzaminem musi spełnić kandydat:
9.1. posiadać uprawnienia A1/A3
9.2. wykonać ćwiczenia praktyczne w trybie samokształcenia do A2
9.3. oświadczyć pisemnie wykonanie w/w samokształcenia
9.4. podpisać akceptację niniejszej procedury prowadzenia egzaminu
9.5. wypełnić Formularz zapisu na egzaminy na stronie www.pilotbsp.pl, a w nim

podać swoje imię i nazwisko, numer operatora, numeru pilota i e-mail
przypisane do konta w ULC

EGZAMIN
10. Prowadzenie i nadzorowanie egzaminu

NA POCZĄTKU EGZAMINU

10.1. Sprawdzenie tożsamości kandydata i jego uprawnień A1/A3:

● należy okazać dowód osobisty przez kamerę internetową, tak, aby
widoczne było zdjęcie oraz tożsamość

● należy okazać potwierdzenie_a1_a3_certyfikate , można pobrać z
profilu pilota na stronie drony.ulc.gov.pl, w celu zeskanowania kodu
QR przez nadzorującego.

● należy zamknąć w przeglądarce wszystkie karty, a zostawić w
przeglądarce otwartą tylko kartę z egzaminem
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● nadzorujący może poprosić o pokazanie otoczenia w kamerze, a
także o zrobienie zrzutu ekranu i wysłania w oknie czatu.

W TRAKCIE EGZAMINU

10.2. Nadzorujący może przerwać przebieg egzaminu, w przypadku wystąpienia
trudności w jego dokończeniu i wznowić go po ich ustąpieniu. Czas przerwy
nie będzie wpływał na czas egzaminu.

10.3. Nadzorujący może przerwać przebieg egzaminu i uznać go za niezaliczony w
przypadku korzystania przez kandydata z niedozwolonych pomocy.

10.4. Nadzorujący może poprosić o pokazanie otoczenia w kamerze, a także o
zrobienie zrzutu ekranu i wysłania w oknie czatu.

10.5. Wolno korzystać z jednej czystej kartki i długopisu ( w celu robienia notatek,
obliczeń i zapisywania niezrozumiałych pytań lub niezrozumiałych
odpowiedzi).

10.6. Nie wolno korzystać z żadnych pomocy w tym: ani innych osób, ani z
żadnych materiałów, w obojętnie jakiej postaci.

WYNIK EGZAMINU

11. Wynik będzie przekazany w terminie 3 dni do wiadomości kandydata. Za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

WYNIK POZYTYWNY
12. Egzamin zostanie uznany za zaliczony pozytywnie, gdy odpowiedzi poprawne będą

stanowić minimum 75%, czyli gdy kandydat odpowie poprawnie na 27 pytań.
13. Po zaliczeniu wystawiony został dokument “potwierdzenie zaliczenia egzaminu” w

dwóch kopiach , jedną otrzymuje uczestnik , drugą egzaminujących podmiot.
14. Wysyłana jest informacja o zaliczeniu do ulc (zawierająca numer pilota, adres email

podany przed egzaminem jako przypisany do konta w ULC.
15. Dokumenty są archiwizowane na okres 5 lat po czym są niszczone.

WYNIK NEGATYWNY
16. Egzamin zostanie uznany za niezaliczony, gdy nie spełni w/w minimum poprawnych

odpowiedzi. W takiej sytuacji kandydat otrzyma kopię egzaminu i będzie mógł
ponownie podejść do egzaminu w kolejnych dniach (najwcześniej na następny dzień,
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z innym zestawem pytań) oraz możliwość odwołania się od ustalonego wyniku.
Oryginał formularza egzaminacyjnego pozostaje w podmiocie egzaminującym.

17. Odwołanie można złożyć składając pisemny wniosku o ponowne ustalenie wyniku
egzaminu, ze wskazaniem jednej lub obu przyczyn odwołania :

● kwestionuję prawidłowość obliczenia punktacji
● kwestionuję uznanie odpowiedzi za błędne w pytaniach numer: …..

17.1. Odwołanie rozpatrywane jest przez nadzorującego w terminie 3 dni.
17.2. Sporządzana jest notatka i oświadczenie osoby rozpatrującej odwołanie, na

temat zasadności, uznania, bądź nieuznania odwołania, podtrzymania
wyniku egzaminu bądź jego zmiany.

17.3. W przypadku, gdy uczestnik stwierdzi, że pytanie jest nieprawidłowe, bądź
nie ma prawidłowej odpowiedz lub są niejednoznaczne może zwórcić się z
wnioskiem o uwzględnienie prawidłowej odpowiedzi, wraz z wyjaśnieniem
swojego stanowiska.

17.4. W sytuacji, gdy kandydat nie przyjmuje do wiadomości odmowy uznania jego
stanowiska wskazana zostanie mu możliwość zwrócenia się do
zewnętrznego eksperta.

potwierdzam otrzymanie i zapoznanie się z procedurą

…………………..                    ……………………………………………
data, miejscowość imię i nazwisko kandydata
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