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WYCIĄG Z KARTY KOMERCJALIZACJI 

 

1. PROJEKT 

Tytuł projektu 
INFOMATICO – ZASTOSOWANIE DRONÓW  

DO TWORZENIA MAP I ANALIZ PO WYPADKU  

Problem Powolna, niedokładna, jednorazowa i niebezpieczna 

ocena ryzyka, likwidacja szkód i zdarzeń np. drogowych 

Rozwiązanie 

Dzięki dronom służby i ubezpieczyciele mają możliwość 
otrzymywania  map i komputerowych modeli 3D, 

pozwalających na łatwą, szybką i dokładną analizę 
ryzyka i analizę przestrzeni np. po wypadku 

 

2. JAK TO DZIAŁA 

 Kiedy nastąpi zdarzenie powodujące stratę w mieniu, np. pożar, 
gradobicie, zdarzenie na drodze typu: wypadek lub kolizja, do akcji 

mogą wkroczyć drony, które pozyskują dane z użyciem metodyki 
wypracowanej i certyfikowanej przez Politechnikę Warszawską.  

 Po przetworzeniu danych zebranych przez drony otrzymujemy 
mierzalne mapy i modele 3D, które mogą być wykorzystywane przez 

służby, ubezpieczycieli i rzeczoznawców do precyzyjnej oceny szkody 
(po jej wystąpieniu) lub dokładnej analizy ryzyka (np. przed 

ubezpieczeniem). 

 

3. POTENCJALNE ZASTOSOWANIE 

 uzyskanie danych do opracowania cyfrowego modelu rzeczywistości 

(dane mierzone z powietrza dostarczą lepszy pogląd na sytuację niż 
metody tradycyjne);  

 szybka inspekcja obszarów zniszczonych przez kataklizmy;  
 inspekcje wielkopowierzchniowych obiektów, które uległy zniszczeniu;  

 kontrola dachów;  

 element szacowania strat oraz oceny ryzyka, analiz stanu upraw, 

inwentaryzacji obiektów przemysłowych itp. 
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4. CZYM PRODUKT WYRÓŻNIA SIĘ NA RYNKU? 

 dokładność przetworzonych danych i raportów; 
 produkty końcowe w ciągu 72 godzin; 

 przetwarzanie danych do użytecznych raportów i uwzględnianie 
konkretnych wymagań (odbiorca otrzymuje raporty dotyczące 

dokładnie takich danych, jakie są mu potrzebne); 
 dostarczani produktów zgodnych z systemami informatycznymi 

odbiorcy (minimalizowanie ingerencji w procesy). 

 

5. WPŁYW NA ŚRODOWISKO/ BEZPIECZEŃSTWO 

Aktualne metody dokumentowania zdarzeń drogowych są bardzo 

czasochłonne i powodują występowanie zatorów komunikacyjnych  
oraz wpływają niekorzystnie na zanieczyszczenie środowiska poprzez emisję 

spalin.  

Użycie prezentowanego rozwiązania i procedury zapewni uproszczenie 

procesu sporządzenia dokumentacji i znaczne skróci czas, w stosunku  
do metod tradycyjnych. Zmniejszenie ilości spalin emitowanych przez 

pojazdy uczestniczące w zdarzeniach drogowych i uwięzione w korkach. 

 

6. KTO BĘDZIE BEZPOŚREDNIM UŻYTKOWNIKIEM INNOWACJI? 

 firmy ubezpieczeniowe, które potrzebują wiarygodnych materiałów  

do szybkiego i dokładnego analizowania ryzyka i stopnia uszkodzeń 

obiektów; 
 Policja, do dokumentacji miejsc zdarzeń jak i do inwentaryzacji miejsc 

problematycznych, gdzie często występują kolizje i wypadki; 

 towarzystwa kryminalistyczne, biegli sądowi i straż pożarna. 

 

7. FORMA WSPÓŁPRACY/ DANE KONTAKTOWE  

 
Tomasz Kozłowski  

tel. służbowy: 609 215 610  
e-mail służbowy: tomasz.kozlowski@skysnap.pl 

Zapraszamy na www.dronywubezpieczniach.pl skąd można pobrać raport  
o możliwościach wykorzystania dronów. 
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