
Interpelacja nr 17861 

do prezesa Rady Ministrów 

w sprawie programu naprawczego 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa 
Transportowego w związku z nominacją nowego dowódcy tej jednostki 

   Szanowny Panie Premierze! Głównym zadaniem 36. SPLT jest zapewnienie transportu 
powietrznego osobom pełniącym najwyższe funkcje państwowe: prezydentowi, premierowi, 
marszałkom Sejmu i Senatu, członkom Rady Ministrów oraz przedstawicielom Ministerstwa 
Obrony Narodowej i kadry dowódczej Wojska Polskiego. Niejednokrotnie jednostka ta 
wykonywała i wykonuje nadal zadania transportu powietrznego wobec zagranicznych 
delegacji przebywających w Polsce, w tym szefów rządów i przedstawicieli władz 
parlamentów.  

   Katastrofa, jaka miała miejsce 10 kwietnia br. na lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj samolotu 
TU-154 M należącego do tejże jednostki a będącego w rejestrze statków powietrznych 
ministra obrony narodowej, stanowiła podstawę do sformułowania wniosków przez podległe 
Panu Premierowi instytucje rządowe (na czele z MON) oraz służby odpowiedzialne za stan 
bezpieczeństwa państwa w zakresie ochrony krytycznych zasobów osobowych państwa.  

   Według dostępnych informacji medialnych struktury rządu nawiązały współpracę z Biurem 
Bezpieczeństwa Narodowego, aby wypracować wnioski w zakresie zapewnienia ochrony 
najważniejszych osób w państwie, aby zmniejszyć ryzyko w trakcie przewozów takich osób 
transportem powietrznym, w szczególności w ramach zadań realizowanych przez 36 SPLT, 
który spełnia w tym zakresie istotną rolę. Według tych informacji dostępnych opinii 
publicznej uznano, iż jako minimalny standard bezpieczeństwa lotniczego przy przewozach 
najważniejszych osób w państwie obowiązywać będą standardy jak w cywilnym lotnictwie 
komercyjnym.  

   Katastrofy samolotów wojskowych w ostatnich trzech latach w Polsce są również podstawą 
do wyciągnięcia przez służby podległe Panu Premierowi, w szczególności przez ministra 
obrony narodowej i podległe jemu struktury, zasadniczych wniosków w zakresie systemu 
szkolenia pilotów.  

   W wyniku dymisji dotychczasowego dowódcy 36. SPLT pana pułkownika R. R. minister 
obrony narodowej wyznaczył nowego dowódcę pułkownika M. J., dotychczasowego szefa 8. 
Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie.  

   Podległy Panu Premierowi minister obrony narodowej wyznaczył nowemu dowódcy dwa 
zadania (cytuję za depeszą PAP z dn. 11 sierpnia 2010 r.): ˝po pierwsze wzmocnić i zapewnić 
lepsze warunki służby dla pilotów i personelu a po drugie przygotować ich do przyjęcia 
nowych samolotów˝.  

   W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:  

   1. Czy nominacja nowego dowódcy 36. SPLT została dokonana po uprzednim 
poinformowaniu Pana Premiera przez ministra obrony narodowej o stawianych celach do 
realizacji ˝programu naprawczego˝ w tej jednostce wojskowej oraz uprawnieniach 
posiadanych przez kandydata na dowódcę pułku?  



   2. Czy nominacja pana pułkownika M. J. (dotychczasowego dowódcy 8. Bazy Lotnictwa 
Transportowego w Krakowie) została dokonana zgodnie z pragmatyką wojskową na 
stanowisko równorzędne lub wyższe, a nie, jak w tym przypadku, o jeden stopień niżej w 
hierarchii niż pełnione przez niego do dnia powołania?  

   3. Jak rozumieć cel postawiony przed nowym dowódcą 36. SPLT przez ministra obrony 
narodowej polegający na wzmocnieniu tej jednostki, w sytuacji gdy w życiorysie nowego 
dowódcy brak jest jakiegokolwiek doświadczenia w pilotowaniu odrzutowych samolotów 
pasażerskich (wojskowych i cywilnych)?  

   4. Czy nominacja nowego dowódcy 36. SPLT przez ministra obrony narodowej Bogdana 
Klicha jest ˝kontynuacją˝ przyjętego w 2008 r. rozwiązania w tejże jednostce, w której 
dowódca nie posiada uprawnień do pilotowania podstawowego typu samolotu, którym 
przewożone są najważniejsze osoby w państwie uprawnione do korzystania z transportu 
lotniczego o statusie Head (tj. prezydent RP, marszałek Sejmu, marszałek Senatu oraz prezes 
Rady Ministrów)?  

   5. Czy drugi cel postawiony przez ministra obrony narodowej nowemu dowódcy 36. SPLT 
polegający na przygotowaniu jednostki do przyjęcia nowych samolotów w praktyce 
sprowadzi funkcję dowódcy tej jednostki do dowódcy ds. logistyki (tj. dowódcy bazy 
lotniczej), a nie dowódcy (lotniczej jednostki specjalnej) pilota odpowiedzialnego za proces 
szkolenia pilotów i nadawanie uprawnień na nowych typach samolotów odrzutowych 
zakupionych w najbliższym czasie przez ministra obrony narodowej?  

   6. Czy jednym z kryteriów, jakim kierował się minister obrony narodowej przy 
powoływaniu nowego dowódcy 36. SPLT, był również brak doświadczenia i niezbędnych 
uprawnień w pilotowaniu samolotów odrzutowych w lotach międzykontynentalnych tzw. 
long-haul?  

   7. Jak powołanie nowego dowódcy 36. SPLT wpisuje się w program zwiększenia 
bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie podczas realizowania przelotów statkami 
powietrznymi, które były przedmiotem uzgodnień i rekomendacji, jakie zostały wypracowane 
przez struktury rządu Pana Premiera we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego?  

   Z poważaniem  

   Poseł Jerzy Polaczek  

   Warszawa, dnia 23 sierpnia 2010 r.  

 


