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KARTA KOMERCJALIZACJI 

 

1. PROJEKT 

Problem Powolna, niedokładna, jednorazowa i niebezpieczna ocena ryzyka, likwidacja 
szkód i zdarzeń np. drogowych 

Rozwiązanie Dzięki dronom dajemy służbom i ubezpieczycielom 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 

(maks. 500 znaków): 

Kiedy występuje zdarzenie powodujące stratę w mieniu, np. pożar lub gradobicie lub też inne zdarzenie 
na drodze – wypadek lub kolizja, do akcji mogą wkroczyć drony. Drony pozyskują dane z użyciem 
metodyki wypracowanej i certyfikowanej przez Politechnikę Warszawską. Po przetworzeniu 
otrzymujemy mierzalne mapy i modele 3D, wykorzystywane przez służby, ubezpieczycieli i 
rzeczoznawców do precyzyjnej oceny szkody po jej wystąpieniu lub też do dokładnej analizy ryzyka 
jeszcze przed ubezpieczeniem. 

 

3. POTENCJALNE ZASTOSOWANIE 

(maks. 500 znaków): 

Użycie naszego rozwiązania pozwoli na uzyskanie danych do opracowania cyfrowego modelu 
rzeczywistości co spowoduje, że dane mierzone z powietrza dostarczą lepszy pogląd na sytuację niż 
metody tradycyjne. Można ich używać do szybkiej inspekcji obszarów zniszczonych przez kataklizmy, 
inspekcji wielkopowierzchniowych obiektów, które uległy zniszczeniu, kontroli dachów, jako element 
szacowania strat oraz oceny ryzyka, analiz stanu upraw jak i inwentaryzacji obiektów przemysłowych do 
analizy ryzyka. 

 

4. CZYM TWÓJ PRODUKT WYRÓŻNIA SIĘ NA RYNKU? 

 (maks. 500 znaków): 

Dzięki wykorzystaniu metodyki pomiarów certyfikowanej przez Politechnikę Warszawską zapewniamy 
dokładność naszych przetworzonych danych i raportów. Klient otrzymuje produkty końcowe w 72 
godziny. Zapewniamy przetwarzanie danych do użytecznych raportów i adresując konkretne wymagania 
klienta i dając klientowi raporty dokładnie takie jakie są mu potrzebne. Zgodne z wymaganiami klienta 
dostarczmy produkty zgodne z jego systemami informatycznymi, tak aby zminimalizować ingerencję w 
jego procesy.  
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5.  WPŁYW NA ŚRODOWISKO/BEZPIECZEŃSTWO 

 (maks. 500 znaków): 

Aktualne metody dokumentowania zdarzeń drogowych są bardzo czasochłonne i powodują 
występowanie zatorów komunikacyjnych oraz wpływają niekorzystnie na zanieczyszczenie środowiska 
poprzez emisję spalin. Przy użyciu naszego rozwiązania i naszej procedury zapewniamy uproszczenie 
procesu sporządzenie dokumentacji i znaczne skrócenie czasu w stosunku do metod tradycyjnych. 
Dzięki temu zmniejszamy ilości spalin emitowanych przez pojazdy uczestniczące w zdarzeniach 
drogowych, jak i uwięzione w korkach. 

 

6.  KTO BĘDZIE BEZPOŚREDNIM UŻYTKOWNIKIEM INNOWACJI? 

 (maks. 500 znaków): 

Bezpośrednimi odbiorcami naszych usług są firmy ubezpieczeniowe, które potrzebują wiarygodnych 
materiałów do szybkiego i dokładnego analizowania ryzyka i stopnia uszkodzeń obiektów. Kolejnym 
odbiorcą jest Policja, która wykorzystuje nasze rozwiązanie do dokumentacji miejsc zdarzeń jak i do 
inwentaryzacji miejsc problematycznych, gdzie często występują kolizje i wypadki. Nasze opracowania 
mogą byś także wykorzystywane przez towarzystwa kryminalistyczne, biegłych sądowych i straż 
pożarną. 

 

7.  FORMA WSPÓŁPRACY/DANE KONTAKTOWE 

 (maks. 500 znaków): 
Wykonujemy usługi w formie projektów. W zależności o potrzeb są to szybkie, jednorazowe zlecania lub 
długoterminowe partnerstwa. Proponujemy darmową konsultację, gdzie analizujemy możliwe obszary 
współpracy i przedstawiamy rekomendacje biznesowe.Prosimy o bezpośredni kontakt:Tomasz 
Kozłowski 609-215-610 tomasz.kozlowski@skysnap.pl lub Łukasz Czerwiński 502-771-713 
lukasz.czerwinski@skysnap.pl Zapraszamy na www.dronywubezpieczniach.pl skąd można pobrać raport 
o możliwościach wykorzystania dronów. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie informacji 
podanych w niniejszej karcie komercjalizacji, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów 
Unijnych w Warszawie, w ramach działań informacyjno – promocyjnych, m. in. na portalu internetowym 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oraz za pośrednictwem 
wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o projekcie. Jednocześnie oświadczam, że 
wykorzystanie ww. informacji nie stanowi naruszenia dóbr osobistych, ani naruszenia bądź wykorzystania 
tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

        
 ……………………………………………………………………………………………………………… 

          (data, podpis) 

mailto:tomasz.kozlowski@skysnap.pl
mailto:lukasz.czerwinski@skysnap.pl
http://www.dronywubezpieczniach.pl/

