
Oświadczenie złożone 

przez senatora Sławomira Rybickiego 

na 36. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 lutego 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka 

Z publicznie dostępnych informacji wynika, że jedyny okręt podwodny Marynarki Wojennej RP, ORP 

„Orzeł”, ponownie został skierowany do prac remontowych. Jak wynika z publicznego ogłoszenia, na okręcie 

mają zostać dokonane naprawy bieżące. Aktualnie zatem nie posiadamy ani jednej jednostki podwodnej 

w gotowości bojowej. Zakres prac obejmuje m.in. prace konserwacyjne i naprawę kadłuba, zbiorników wy-

sokiego ciśnienia, balastowych, paliwowych, hydrauliki sterowej i ogólnookrętowej, a także systemu wyde-

chu spalin. W ogłoszeniu nie ma informacji, jak długo okręt pozostanie w remoncie. Warto wspomnieć, że 

w tym roku wycofano ze służby dwa najstarsze okręty podwodne, co należy czynić m.in. ze względu na wa-

runki bezpieczeństwa służby marynarzy. Niepokojący jednak jest fakt, że jednocześnie nie ma w tym zakresie 

nowych perspektyw dla Marynarki Wojennej RP. 

W związku z powyższym oraz odnosząc się do złożonego przeze mnie oświadczenia na dwudziestym 

pierwszym posiedzeniu Senatu X kadencji w dniu 19 lutego 2021 r., skierowanego do ministra obrony naro-

dowej, oraz otrzymanej na niniejsze oświadczenie odpowiedzi, proszę o podanie następujących informacji. 

1. Jak długo realizowane będą prace remontowe na okręcie ORP „Orzeł”? 

2. Co się zmieniło w programie zakupów okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej od marca 

2021 r.? Na jakim etapie aktualnie jesteśmy? 

3. Czy planowany jest zakup nowych lub używanych okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej? Jeśli 

tak, to kiedy, w jakiej ilości i jakiego rodzaju? Jeśli nie, to z jakich powodów? 

4. Czy na czas prac remontowych jakikolwiek inny okręt ma zdolności do wykonywania chociażby części 

zadań w ramach gotowości bojowej i operacyjnej, jakie wykonuje ORP „Orzeł”? Jeśli tak, to jaki? Jeśli nie, 

to z jakich powodów? 

5. Czy ministerstwo posiada szczegółowy plan i harmonogram zakupów floty dla Marynarki Wojennej? 

Jeśli tak, to jaki i na jaką kwotę? Jeśli nie, to z jakich powodów? 

Z poważaniem 

Sławomir Rybicki 
 


