
Oświadczenie złożone 

przez senatora Sławomira Preissa 

na 40. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 października 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka 

1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego (1. SLT) z siedzibą w Świdwinie posiada na wyposażeniu samoloty Su-22 

(wersje UM-3K i M-4) oraz MiG-29. Samoloty MiG-29 eksploatowane są w dwóch bazach lotnictwa taktycznego 

(22. BLT Malbork i 23. BLT Mińsk Mazowiecki). 

Samoloty Su-22 są eksploatowane w 21. BLT Świdwinie. Etat 21. BLT obejmuje 32 samoloty tego typu; taka 

liczba statków powietrznych pozostanie w ewidencji w 2012 r. Samoloty podlegały wcześniejszym moderniza-

cjom w celu doposażenia w urządzenia pozwalające na realizację zadań w obecnych warunkach (systemy lądowa-

nia przyrządowego, ILS, TACAN, GPS, VOR, światła antykolizyjne), zaś resursy przedłużano, według biuletynu 

opracowanego przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), każdorazowo o dwa lata i dwieście godzin 

nalotu. 

Wyposażenie samolotu Su-22 oraz możliwość stosowania różnorodnego uzbrojenia czyni go obecnie jednym 

z najskuteczniejszych samolotów wsparcia Wojsk Lądowych w naszym kraju. Obecnie samolot Su-22 jest jedy-

nym samolotem mogącym prowadzić rozpoznanie radioelektroniczne, a zdobyte informacje rozpoznawcze doty-

czące źródeł promieniowania radioelektromagnetycznego, systemów dowodzenia, wykrywania i naprowadzania 

lotnictwa oraz innych elementów systemu obrony powietrznej (OP) rozpoznawanych państw, wprowadzane są do 

zintegrowanego systemu rozpoznania elektronicznego. Eksploatowane samoloty wyposażone są w nowoczesne 

systemy nawigacyjne i kierowania uzbrojeniem, takie jak system kierowania uzbrojeniem laserowym, telewizyj-

nym, kasetowym, przeciwradiolokacyjnym oraz WRE (walka radioelektroniczna). 

Siły Powietrzne posiadają znaczne zapasy środków bojowych umożliwiających wieloletnie szkolenie pilotów 

w zakresie stosowania różnorodnych środków rażenia. Długoletnia eksploatacja samolotów Su-22 pozwala stwier-

dzić, że samolot ten odznacza się ponadprzeciętną bezawaryjnością (współczynnik sprawności 70–75%) oraz sto-

sunkowo prostą, w porównaniu do innych statków powietrznych eksploatowanych w Siłach Powietrznych, obsługą 

techniczną (współczynnik jest tu znacznie wyższy niż w przypadku samolotów MiG-29 i F-16). 

Dotychczasowy system eksploatacji oraz możliwości resursowe samolotu Su-22 pozwolą na eksploatację: 

– do roku 2015 – 32 samolotów Su-22 

– do roku 2016 – 15 samolotów Su-22 

– do roku 2018 – 8 samolotów Su-22. 

W celu dalszej eksploatacji samolotu Su-22 po roku 2016 należałoby zmienić system eksploatacji samolotów 

z systemu eksploatacji według resursu na system eksploatacji według stanu technicznego. Program zmiany syste-

mu eksploatacji samolotów Su-22 został opracowany przez ITWL i WZL-2 SA (Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 

SA). Umożliwi on eksploatację 32 samolotów Su-22 do roku 2024, zachowanie ciągłości szkolenia lotniczego oraz 

zatrzymanie w służbie doświadczonego personelu lotniczego i technicznego. Przesunięcie wprowadzenia następcy 

Su-22 na późniejszy termin umożliwi optymalne wdrożenie samolotu F-16. 

Obecnie na Su-22 wykonuje loty 51 pilotów (21. BLT, 1. SLT, DSP, IMON BL). W procesie szkolenia lotni-

czego wykorzystywany jest symulator lotów IZOLDA (rozmieszczony w 33. BLTr Powidz) oraz kabina treningo-

wa (rozmieszczona w 21. BLT Świdwin). 

Oprócz typowych zadań bojowych związanych ze szkoleniem personelu Sił Powietrznych na samolotach Su-22 

wykonywane są także zadania na rzecz szkolenia innych rodzajów wojsk: 

— zabezpieczenie szkoleń, treningów i sprawdzianów ogniowych pododdziałów OPL Wojsk Lądowych, 

— zabezpieczenie szkoleń zespołów TZKOP WL w ramach realizacji celów Sił Zbrojnych RP oraz innych 

państw NATO, 

— zabezpieczenie szkolenia pododdziałów Marynarki Wojennej (3. Flotylla Okrętów i 8. Flotylla Obrony Wy-

brzeża), 

— zabezpieczenie komercyjnych strzelań do celów powietrznych na potrzeby innych państw. 

Udział pilotów samolotów Su-22 w ćwiczeniach krajowych i zagranicznych pozwala z powodzeniem realizo-

wać szkolenia taktyczne w pełnym wymiarze, na przykład misje COMAO (wraz z samolotami F-16) i CAS, 

a system szkolenia taktycznego zapewnia wszechstronne przygotowanie personelu latającego. 

Niewątpliwie najważniejszą zaletą samolotów Su-22 jest to, że są one jedyną platformą powietrzną zdolną do 

rozpoznania systemów radiolokacyjnych z powietrza (z wykorzystaniem zasobnika rozpoznania kompleksowego 

KKR-1) na potrzeby całych Sił Zbrojnych RP. Su-22 jako jedyny samolot dysponuje pociskami kierowanymi po-

zwalającymi na zwalczanie stacji radiolokacyjnych oraz skuteczne ich zakłócanie (stacja zakłócająca SPS-



141MWGE). Su-22 jest również jedynym samolotem pozwalającym na odpalanie symulatorów celów powietrz-

nych (SRCP) niezbędnych do szkolenia ogniowego poddziałów przeciwlotniczych nie tylko Sił Powietrznych, ale 

również Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej. Su-22 ma unikatową możliwość oświetlania pola walki w nocy 

przy użyciu bomb SAB, co pozwala na prowadzenie walki lądowej bez wykorzystywania urządzeń nocnego wi-

dzenia. 

Dyslokacja bazy samolotów Su-22 na Pomorzu Zachodnim powoduje, iż są to jedyne samoloty mogące 

w krótkim czasie zapewnić osłonę z powietrza morskich linii komunikacyjnych RP oraz realizować misje związa-

ne ze zwalczaniem terroryzmu morskiego (Maritime RENEGADE). 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za utrzymaniem w służbie samolotów Su-22 jest znaczny zapas 

środków bojowych, w tym broni precyzyjnego rażenia (kierowane pociski rakietowe naprowadzane laserowo 

i telewizyjnie), możliwych do wykorzystywania wyłącznie na tych samolotach, a z powodzeniem zabezpieczają-

cych szkolenie i działania bojowe nawet po roku 2026. Jest to również jedyna platforma latająca pozwalająca na 

badania i próby w locie wytworów polskiego przemysłu lotniczego (bomby lotnicze, zapalniki, pociski rakietowe). 

W przypadku wycofania z eksploatacji samolotów Su-22 może się okazać, że koszty związane z utylizacją 

środków bojowych będą niewiele niższe niż zysk z wycofania samolotów, a ucierpi na tym wyłącznie szkolenie 

personelu latającego. 

Su-22 jest najtańszym w eksploatacji samolotem bojowym SP, trzykrotnie tańszym od MiG-29 i czterokrotnie 

od F-16. Samolot ma stosunkowo małe wymagania w stosunku do infrastruktury lotniskowej oraz wymaga 

względnie niewielkiego nakładu pracy personelu SIL. Jest również znacznie odporniejszy na działanie czynników 

atmosferycznych (niskie temperatury i wysoka wilgotność) niż nowsze konstrukcje lotnicze. 

Jako jedyny w Polsce samolot uderzeniowy zdolny do szerokiego wsparcia Wojsk Lądowych i Marynarki Wo-

jennej podczas operacji wojennej Su-22 stanowi najlepsze uzupełnienie samolotów F-16. Nie do pogardzenia 

w przypadku intensywnego konfliktu zbrojnego jest również zdolność tych samolotów do operowania z lotnisk 

polowych (gruntowych, umocnionych prowizorycznie siatkami) oraz zdolność do przenoszenia broni jądrowej. 

Jednocześnie jako samolot o stosunkowo prostej konstrukcji na współczesnym polu walki jest najmniej podatny na 

działanie systemów walki elektronicznej przeciwnika. 

Decyzja o przeprowadzeniu remontu połączonego z zaakceptowaną przez gestora modernizacją dwóch pierw-

szych samolotów w wersji dwumiejscowej, szkolnej i bojowej, została już podjęta. Zagwarantowano również 

środki finansowe na ten cel. Od powodzenia prac uzależniono dalszy remont pozostałych 30 samolotów. Na ten cel 

także zaplanowano stosowne środki finansowe. Jest to działanie jak najbardziej racjonalne i przemyślane w sytua-

cji, kiedy ze względów finansowych nie ma możliwości zakupu nowych samolotów. 

Przedłużenie eksploatacji Su-22 do lat 2024–2026, czyli do momentu podjęcia decyzji o zakupie kolejnego sa-

molotu uderzeniowego, pozwoli na zatrzymanie w służbie najbardziej doświadczonego personelu latającego 

i służby inżynieryjno-lotniczej, a także na utrzymanie infrastruktury lotniskowej. Wycofanie samolotów w ro-

ku 2015 spowoduje konieczność zwolnienia blisko 40 wyszkolonych pilotów oraz blisko 300 żołnierzy SIL, któ-

rych zatrudnienie nie będzie możliwe w innych jednostkach Sił Powietrznych. 

W opinii dowódcy 1. SLT za utrzymaniem Su-22 przemawia również ugruntowany system szkolenia lotnicze-

go, w ramach którego piloci zdobywają umiejętności stosowania uzbrojenia bojowego znacznie szybciej niż pod-

czas szkoleń na innych samolotach. Samolot ten powinien stanowić naturalny pomost pomiędzy samolotami 

szkolnymi eksploatowanymi w 4. SLSz (4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego) a samolotem F-16 przede wszystkim 

ze względu na niskie koszty szkolenia oraz największą różnorodność realizowanych zadań. 

Obecnie na świecie eksploatowana jest znaczna grupa samolotów bojowych dwudziesto-, trzydziestoletnich. Po 

dokonaniu modernizacji są one pełnowartościowymi samolotami wykorzystywanymi w działaniach bojowych. 

Przykładem takiej modernizacji mogą być wydobyte ze składów i zmodernizowane poprzez dodanie systemu 

Link-16 oraz interfejsu nawigacyjnego samoloty A-10, brytyjskie samoloty Jaguar, które po trzydziestu latach 

służby, na koniec swojej kariery w RAF, zostały zmodernizowane do standardu kabiny samolotu Eurofighter 

(Wielka Brytania) lub zmodernizowane samoloty rozpoznawcze F-1CR (Francja). Przykład tych ostatnich wskazu-

je, że właściwie wykonana modernizacja pozwala nie tylko na podniesienie zdolności bojowej samolotów, ale 

również na skrócenie procesu szkolenia pilotów w przyszłości, to jest po wycofaniu Su-22 i zastąpieniu ich nowo-

cześniejszym sprzętem. 

Proszę o informacje co do przyszłości Su-22 oraz pilotów w Polskich Siłach Zbrojnych, w szczególności 

w Świdwinie. 
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