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Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, że uzbrojenie Wojska Polskiego powinno spełniać najwyższe świato-

we standardy i należy je pozyskiwać zgodnie z planami modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, potrze-

bami polskiej armii oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Jednakże doświadczenia ostatnich lat 

wskazują – jest tak również zdaniem specjalistów – że od zakupu nawet dziś nowej konstrukcji do momentu 

osiągnięcia pełnej zdolności operacyjnej minie kilka dobrych lat. Musimy posiłkować się tymi platformami 

śmigłowcowymi, które obecnie są na wyposażeniu polskiej armii. Wiąże się to z koniecznością wykonywania 

obsług okresowych czy remontów. Niestety dotychczasowe postępowania dotyczące remontów śmigłowców 

zarówno w WSK PZL Świdnik, jak i WZL pokazują, że polski przemysł obronny nie zawsze jest w stanie 

spełnić wymagania i w pełni zabezpieczyć potrzeby Sił Zbrojnych RP. 

Ze względu na to, że w ciągu dekady polska baza śmigłowców winna być sukcesywnie zastępowana no-

wymi konstrukcjami, nie wolno zapominać o bieżących potrzebach w zakresie remontów sprzętu już w części 

zużytego. W związku z powyższym kieruje do Pana Ministra następujące pytania. 

1. Czy istnieje w tej chwili dalekosiężna strategia modernizacji floty śmigłowcowej w polskiej armii? Czy 

Ministerstwo Obrony Narodowej ma wizję co do stanu polskiej floty śmigłowcowej za 10, 20 lat? 

2. Czy ministerstwo analizowało inne formy pozyskania floty śmigłowców dla polskiej armii aniżeli za-

kup? W armii Republiki Czeskiej są leasingowane samoloty bojowe, a w innych krajach zachodnich stoso-

wane są zarówno wynajem, jak i leasing, niekoniecznie zakup. 

3. Czy ministerstwo dysponuje faktycznymi danymi dot. sprawności śmigłowców będących w dyspozycji 

Sił Zbrojnych RP? Jeśli tak, to jaka obecnie jest liczba śmigłowców zdatnych oraz niezdatnych do wykony-

wania operacji lotniczych w Siłach Zbrojnych RP, z uwzględnieniem typu oraz miejsca bazowania? 

4. Jak obecnie kształtuje się wskaźnik efektywności wykorzystania śmigłowców określający koszt godzi-

ny spędzonej w powietrzu? Jak kształtują się koszty utrzymania, przechowywania w hangarach itp. maszyn 

niezdatnych do latania, w ujęciu rocznym z podziałem na poszczególne typy śmigłowców? 

5. Na jakim etapie obecnie jest zamówienie na śmigłowce AW 101 i kiedy można się spodziewać pierw-

szych dostaw? 

6. Jaki jest planowany czas od zakupu i wdrożenia aż do uzyskania pełnych zdolności operacyjnych plat-

formy AW 101, obejmujący wdrożenie, wyszkolenie oraz uzyskanie zdolności współdziałania w załodze? 

7. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej analizowało możliwość modernizacji śmigłowców Mi-17 po-

przez wymianę przestarzałych silników rozruchowych AI-9W na silniki APU Safir 5 K/G MIS? Obecnie 

Europa ma problem z pozyskaniem nowych jednostek APU AI-9W, co w rezultacie może doprowadzić do 

sytuacji, że śmigłowce te mogą zostać pozbawione zdatności do lotu. Gdyby istniała możliwość wymiany 

silników rozruchowych w kraju zarówno w zakładach remontowych, jak i u użytkownika, wydatnie poprawi-

łoby to możliwości ich operacyjnego wykorzystania oraz zmniejszyło koszty użytkowania. Tego typu moder-

nizacja wydaje się być niezbędna w sytuacji, gdy nowe maszyny pozyskane w programie śmigłowców ude-

rzeniowych Kruk osiągną gotowość najwcześniej za 5–8 lat, a w kwestii maszyn transportowych perspektywa 

może być znacznie dłuższa. 

8. Czy ministerstwo analizowało możliwość modernizacji śmigłowców Mi-17 poprzez wymianę poszcze-

gólnych podzespołów przez autoryzowane podmioty zewnętrzne w bazie użytkownika? Wydaje się być za-

sadne wprowadzenie takiego rozwiązania, gdyż nie wszystkie zakresy prac mających na celu poprawę funk-

cjonalności tych podzespołów trzeba realizować wyłącznie na etapie remontu w zakładzie remontowym. Py-

tanie, czy nie można by tego realizować na etapie eksploatacji w bazie użytkownika. Spowoduje to, poza 

szybszym uzyskaniem większych zdolności operacyjnego wykorzystania, przede wszystkim oszczędności 

finansowe, a poza tym wydłuży czas operacyjnego wykorzystania tego sprzętu, gdyż śmigłowiec, na którym 

prowadzone są prace w bazie użytkownika, nie musi być przebazowywany, przez co nie zmniejsza się jego 

resursu. Wszystko powyższe wskazuje, że wykonywanie prac na śmigłowcach w bazie użytkownika nie wy-

maga standardowego procesu technologicznego, jakim jest remont główny platformy. 



9. Czy Wojskowe Zakłady Lotnicze dysponują niezbędną wiedzą techniczną i zdolnościami technicznymi 

do samodzielnej realizacji montażu silników APU Safir 5? Czy nie istnieje alternatywne, zastępcze rozwiąza-

nie umożliwiające realizację przedmiotowego zadania przez podmioty zewnętrzne na bazie zarówno WZL, 

jak i u użytkownika? 

10. Kto jest właścicielem, dysponentem biuletynu nr Mi17/59976/Re/2017, dotyczącego resursów śmi-

głowców Mi-17 i Mi-17-1V oraz ich zespołów, podzespołów, agregatorów, urządzeń i części obejmujących 

śmigłowce Mi-17 i Mi-17-1V wszystkich wersji eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP? 

11. Czy jest możliwość wykorzystania ww. biuletynu przez podmioty niebędące w strukturze Polskiej 

Grupy Zbrojeniowej? 

12. W jaki sposób przebiegała dotychczasowa realizacja umów na remonty śmigłowców na bazie WZL? 

Czy wszystkie umowy były realizowane terminowo, a jeśli nie, to czy były nakładane kary umowne wynika-

jące z niewykonywania umów? 

Z wyrazami szacunku 

Artur Dunin 


