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Dotyczy: oświadczenia Pana Senatora Artura Dunina złożonego na 18. Posiedzeniu Senatu RP 

w dniu 3 grudnia 2020 r. w sprawie śmigłowców w Siłach Zbrojnych RP 

 

 

 

Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na oświadczenie Pana 

Senatora Artura Dunina, złożone podczas 18. Posiedzenia Senatu RP w dniu  

3 grudnia 2020 r., w sprawie śmigłowców w Siłach Zbrojnych RP, uprzejmie informuję, że na 

bieżąco są prowadzone analizy stanu technicznego śmigłowców eksploatowanych w polskiej 

armii. Na ich podstawie są opracowywane potrzeby w zakresie modernizacji użytkowanej 

floty śmigłowców oraz pozyskania nowego sprzętu wojskowego, spełniającego wymogi 

współczesnego pola walki. 

W 2019 r. dokonano Przeglądu Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych Sił Zbrojnych 

RP na lata 2021-2035, służącego identyfikacji potrzeb dla zdolności operacyjnych oraz 

uruchomieniu procedur umożliwiających ich osiągnięcie – m.in. przez pozyskanie i 

wdrożenie sprzętu wojskowego do Sił Zbrojnych RP (w tym zakupy nowych śmigłowców 

uderzeniowych, wielozadaniowych, ZOP, SAR) oraz modernizację części sprzętu będącego 

na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. 

Sposób zaspokojenia potrzeby (modernizacja, zakup, leasing czy wynajem) jest 

określany podczas realizacji fazy analityczno-koncepcyjnej, a rozpatrywane warianty są 

ujmowane w opracowywanym Studium Wykonalności. 

Każda zmiana konstrukcyjna na statkach powietrznych w Siłach Zbrojnych RP może 

być zrealizowane po wykonaniu i uzgodnieniu stosownych biuletynów technicznych 

(konstrukcyjnych i eksploatacyjnych).  

Naprawy główne śmigłowców realizowane przez WZL odbywają się w oparciu 

o podpisane umowy i uzgodnione warunki techniczne. Każdy przypadek nieterminowej 

realizacji umowy powoduje naliczenie kar umownych zgodnie z zapisami zawartymi 

w umowach. Obszar ten, w 2020 r., był przedmiotem kontroli ze strony Najwyższej Izby 

Kontroli, która w tym zakresie nie sformułowała uwag. 

 

 

 

/-/ podpisano elektronicznie 
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