
Oświadczenie złożone 

przez senatora Marka Pęka 

na 54. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 stycznia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz do prezesa Zarzą-

du Polskich Linii Lotniczych LOT Rafała Milczarskiego 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! 

Na dyżur w moim biurze senatorskim w Krakowie zgłosili się członkowie zarządu stowarzyszenia „Naro-

dowy Program Szkolenia Pilotów”, którzy przedstawili propozycję kompleksowego programu szkolenia pilo-

tów dla Polskich Linii Lotniczych LOT oraz na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego. Proponują oni 

wykorzystanie potencjału rozwojowego w lotnictwie poprzez instytucje gospodarki narodowej, w efekcie 

osiągające cele strukturalne i finansowe dla PLL LOT, CPK oraz budżetu państwa. 

Wskazany został plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, kładący nacisk na wspieranie istniejących 

i rozwijanie nowych przewag konkurencyjnych i specjalizacji polskiej gospodarki, jaką zawsze była polska 

myśl lotnicza, budowa oszczędności Polaków oraz szkolenia zawodowe. Przedstawiona mi została przygoto-

wana w Senacie analiza „System kształcenia i szkolenia pilotów cywilnych w Polsce”. Wnioski z tej analizy 

wskazują, iż w celu strategicznego rozwoju gospodarki Polski, z czym wiąże się rozwój PLL LOT oraz bu-

dowa CPK, potrzebne jest zapewnienie odpowiedniej liczby pilotów oraz, co równie ważne, okoliczności, 

w których polska gospodarka mogłaby dodatkowo wykorzystać braki kadr w krótkim okresie do powiększe-

nia przychodów i do zabezpieczenia się przed migracją pracowników w długim okresie. 

Jeśli chodzi o sens ekonomiczny, to wskazywane są środki unijne, które można pozyskać w tym celu, oraz 

zwiększone przychody z tytułu podatków. Szkolenie pilotów finansowane byłoby przez PLL LOT w formie 

oprocentowanej pożyczki, z koniecznością późniejszego odpracowania tych nakładów przez pilotów w trak-

cie pracy. Rozwiązanie to z powodzeniem stosowane jest przez liczące się linie lotnicze na świecie i aktualnie 

promowane przez zagranicznych tzw. tanich przewoźników na terenie Polski. 

Stowarzyszenie „Narodowy Program Szkolenia Pilotów” wnioskuje na podstawie wstępnej analizy, iż po-

dobne rozwiązanie zastosowane przez PLL LOT gwarantowałoby rozwój spółki (oprocentowanie pożyczki 

i gwarantowana spłata poniesionych nakładów w trakcie zatrudnienia), współpracę z polskimi bankami 

(zwiększenie ich prognozowanych aktywów), oraz osiągnięcie celu strukturalnego poprzez kształcenie wy-

kwalifikowanych kadr pilotów. Byliby oni związani ze spółką umową na 10–15 lat, w ramach których odpra-

cują oni wkład w szkolenia, a to z kolei spowoduje, iż zabezpieczony będzie „drenaż mózgów”, a podatki 

zostaną w Polsce. 

W związku z powyższym proszę o odniesienie się do zaprezentowanego przez stowarzyszenie programu 

oraz wskazanie, czy propozycja oprocentowanego finansowania szkoleń i gwarancji zatrudnienia dla PLL 

LOT, również pod kątem budowy CPK, jest w Pana ocenie zasadna i zasługuje na uwzględnienie. 

Marek Pęk 


