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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Kieruj¹c siê dobrze pojêtym interesem œrodowiska akademickiego Politechniki Rzeszowskiej, prag-

niemy niniejszym przedstawiæ sprawê o istotnym znaczeniu nie tylko dla uczelni, lecz tak¿e dla bezpie-
cznej eksploatacji wspó³czesnych samolotów komunikacyjnych w Polsce. Wi¹¿e siê to z faktem
nieuzasadnionego obni¿enia w 2008 i 2009 r. o oko³o 20% dotacji podmiotowej dla Oœrodka Kszta³cenia
Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, który jest jedynym certyfikowanym i uprawnionym do prowadze-
nia szkolenia lotniczego oœrodkiem szko³y wy¿szej w Polsce.

System profesjonalnego kszta³cenia pilotów na potrzeby polskiego lotnictwa komunikacyjnego istnieje
od roku 1976. Wczeœniej jedyny polski przewoŸnik w owych latach, PLL „Lot”, pozyskiwa³ kadrê praco-
wników legitymuj¹cych siê zawodow¹ licencj¹ pilota samolotowego spoœród grona instruktorów Aeroklu-
bu PRL b¹dŸ spoœród emerytowanych pilotów wojskowych. Wobec rosn¹cych wymogów w zakresie
kwalifikacji pilotów, wynikaj¹cych z perspektywy zakupu przez PLL „Lot” samolotów nowej generacji
Boeing 767, ówczesne kierownictwo PLL „LOT” zwróci³o siê do Politechniki Rzeszowskiej z propozycj¹ roz-
poczêcia kszta³cenia in¿ynierów pilotów, których kwalifikacje odpowiada³yby stosownym wymogom. Wy-
mogi te nie ogranicza³y siê do posiadania licencji zawodowej, gdy¿ ten warunek spe³niali dot¹d
pozyskiwani kandydaci. Intencj¹ PLL „Lot” by³o rozwi¹zanie systemowe problemu polegaj¹ce na pozyska-
niu kandydatów na profesjonalnych pilotów, gwarantuj¹cych wysoki stopieñ bezpieczeñstwa w trakcie
eksploatacji nowoczesnego, bardzo drogiego sprzêtu u¿ytkowanego w przestrzeni kontrolowanej, obe-
jmuj¹cej wszystkie lotniska œwiata.

Wybór Politechniki Rzeszowskiej jako uczelni, której zaproponowano tak odpowiedzialne przedsiêw-
ziêcie, wynika³ z faktu, i¿ zadnia tego móg³ siê podj¹æ wy³¹cznie oœrodek akademicki, który kszta³ci³
kadrê dla potrzeb lotnictwa, a ponadto w zasiêgu którego znajdowa³o siê w pe³ni wyposa¿one lotnisko
komunikacyjne, dostêpne dla procesu kszta³cenia.

Œwiadoma ogromu prac, jakie warunkuj¹ pomyœln¹ realizacjê proponowanego zadania, Politechnika
Rzeszowska podjê³a siê wówczas jego realizacji. W wyniku owych dzia³añ ju¿ w czerwcu roku 1981 mu-
ry uczelni opuœcili pierwsi absolwenci, którzy oprócz dyplomu magistra in¿yniera specjalnoœci: lotni-
ctwo otrzymywali licencjê zawodow¹ pilota II klasy. Zgodnie z ¿yczeniami PLL „Lot” program studiów
zosta³ tak skonfigurowany, by absolwenci oprócz podstawowej wiedzy in¿ynierskiej legitymowali siê g³ê-
bok¹ wiedz¹ z zakresu aerodynamiki, mechaniki lotu, podstaw wytrzyma³oœci konstrukcji lotniczych,
awioniki, nawigacji, zasad eksploatacji sprzêtu lotniczego oraz bieg³¹ znajomoœci¹ jêzyka angielskiego,
w tym równie¿ anglojêzycznej frazeologii proceduralnej. Nie bez znaczenia dla PLL „Lot” by³ fakt, i¿ ab-
solwent zatrudniany jako pilot w razie okresowej lub trwa³ej niedyspozycji by³ w stanie niezw³ocznie
podj¹æ siê realizacji odpowiedzialnych prac w s³u¿bach naziemnych.

W okresie trzydziestu trzech lat doskonalono system edukacji, zarówno w sferze kszta³cenia polite-
chnicznego, jak i kwalifikacji licencjonowanego personelu dla lotnictwa cywilnego. W roku 1990 Polite-
chnika Rzeszowska przejê³a bêd¹cy wczeœniej w³asnoœci¹ ówczesnego Ministerstwa Komunikacji
(egzystuj¹cy na prawach szko³y zawodowej) Oœrodek Szkolenia Personelu Lotniczego (OSPL), powo³uj¹c
w to miejsce Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, jednoczeœnie poszerzaj¹c jego
funkcje o zajmowanie siê zagadnieniami naukowo-badawczymi, w tym badaniami w locie, korespondu-
j¹ce z innymi specjalnoœciami lotniczymi oraz zadaniami naukowymi wielu jednostek organizacyjnych
uczelni. Poszerzono równie¿ zakres kszta³cenia personelu lotniczego o kszta³cenie licencjonowanych
mechaników obs³ugi.

Absolwenci Politechniki Rzeszowskiej specjalnoœci: pilota¿ w liczbie prawie piêciuset zatrudniani s¹
przez linie lotnicze wielu krajów, nie tylko europejskich. Od wielu lat stanowi¹ oni równie¿ zasadniczy
trzon kadry pilotów PLL „Lot” oraz EuroLot. Liczne fakty œwiadcz¹ o s³usznoœci przyjêtej i wci¹¿ dosko-
nalonej koncepcji kszta³cenia. Jako przyk³ad mo¿na przytoczyæ fakt uzyskiwania najwy¿szych ocen
w trakcie szkolenia w Seattle (centrum szkolenia Boeing).

Nowe realia dyktuj¹ nowe wyzwania szeroko pojmowanej edukacji. Bezsprzecznie odnosz¹ siê one
równie¿ do problemu coraz lepszego kszta³cenia, w tym równie¿ in¿ynierów pilotów w Politechnice Rze-
szowskiej, przechodz¹cych wielostronn¹ selekcjê kwalifikacyjn¹. Ten sprawdzony system uzasadniony



jest wzgl¹dami ekonomicznymi, ale przede wszystkim wzglêdami bezpieczeñstwa operacji lotniczych
i eksploatacji sprzêtu.

Niepokoj¹cy jest fakt, i¿ w ostatnim okresie pojawia siê w kraju alternatywna mo¿liwoœæ uzyskiwania
specjalnoœci lotniczych, w tym licencji pilota, uprawniaj¹cych do podjêcia pracy zarobkowej w tym za-
wodzie. Chodzi o prywatne oœrodki szkolenia lotniczego, których egzystencja w warunkach gospodarki
rynkowej jest rzecz¹ naturaln¹, niemniej jednak w znakomitej wiêkszoœci przypadków kandydaci do
szkolenia kwalifikowani s¹ bez wzglêdu na stopieñ osobistych predyspozycji do tego rodzaju profesji.
Sytuacja taka mo¿e w przysz³oœci stwarzaæ ogromne zagro¿enie dla bezpiecznego podró¿owania, rów-
nie¿ dla lotnictwa komunikacyjnego. Podnosimy tê kwestiê z tego powodu, i¿ czêœæ dotacji z bud¿etu
pañstwa przeznaczonej na kszta³cenie licencjonowanych kadr lotnictwa cywilnego transferowana jest
do pañstwowych zawodowych szkó³ wy¿szych, które nie posiadaj¹c w³asnej bazy, powierzaj¹ proces
szkolenia wspomnianym oœrodkom prywatnym. Praktyka ta spowodowa³a obni¿enie wysokoœci dotacji
dla Politechniki Rzeszowskiej, która jako jedyna szko³a wy¿sza posiada certyfikowany przez Urz¹d Lot-
nictwa Cywilnego Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego.

Kontynuowanie i doskonalenie procesu kszta³cenia pilotów w Oœrodku Kszta³cenia Lotniczego Poli-
techniki Rzeszowskiej, co wymaga finansowania zapewniaj¹cego akceptowalny poziom bezpieczeñstwa
operacji lotniczych i eksploatacji sprzêtu, uwa¿amy za absolutnie konieczne. Niedoinwestowanie by³o-
by równoznaczne ze zniszczeniem ponadtrzydziestoletniego dorobku w tak newralgicznym obszarze
kszta³cenia.

Œrodowisko akademickie Politechniki Rzeszowskiej, kieruj¹c siê poczuciem wielkiej odpowiedzialnoœci
za funkcjonowanie jedynego w Polsce i jednego z nielicznych w Europie oœrodka kszta³cenia pilotów lotni-
ctwa komunikacyjnego bêd¹cego w strukturze wy¿szej uczelni politechnicznej, podejmuje wysi³ek doty-
cz¹cy przywrócenia finansowania Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego do poziomu zapewniaj¹cego wype³nianie
statutowej dzia³alnoœci, zwracaj¹c siê z problemem do przedstawicieli w³adz i parlamentarzystów.

Dofinansowanie zapobiegnie zniszczeniu mozolnie wypracowanego, dobrze funkcjonuj¹cego, spraw-
dzonego systemu kszta³cenia, a tak¿e zniweczeniu rozwoju naukowego kierunku: lotnictwo i kosmo-
nautyka w Politechnice Rzeszowskiej.

Panie Ministrze! Pragnê w szczególnoœci podkreœliæ, ¿e:
– dotychczasowa dotacja z Ministerstwa Infrastruktury na zadania zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ lotnicz¹

jest niewystarczaj¹ca i nie zapewnia bezpiecznego prowadzenia szkolenia lotniczego studentów w Oœ-
rodku Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej;

– w okresie ostatnich dziesiêciu lat, to jest od 1999 r., dotacja dla Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego
praktycznie kwotowo nie uleg³a zmianie, a jej wzrost w tym czasie od 3.082.671 z³ w 1999 r. do
3.243.000 z³ w roku 2008, czyli wynosz¹cy 5,2%, nie pokrywa³ inflacji oraz nie uwzglêdnia³ bardzo du-
¿ego kilkuletniego wzrostu cen paliwa lotniczego, wprowadzonych nowymi przepisami obowi¹zkowych
i wy¿szych stawek ubezpieczenia OC dzia³alnoœci lotniczej, ubezpieczenia statków powietrznych oraz
wzrostu wynagrodzeñ;

– brak prawid³owej dotacji dla OKL, która naszym zdaniem powinna wynosiæ oko³o 7 milionów z³
w skali roku, przy ustawicznym deficycie œrodków finansowych grozi pogorszeniem bezpieczeñstwa
prowadzonych szkoleñ lotniczych;

– w roku 2009 Ministerstwo Infrastruktury podjê³o decyzjê z naruszeniem obowi¹zuj¹cych rozpo-
rz¹dzeñ o obni¿eniu dotacji dla Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego do kwoty 2,6 miliona z³, co jest zagro¿e-
niem dla bezpieczeñstwa szkolonej m³odzie¿y.

W zwi¹zku z tym uzasadnieniem opisane obni¿anie na przestrzeni ostatnich dziesiêciu lat dotacji dla
Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej z 3.082.671 z³ w 1999 r. do 2.600.000 z³
w 2009 r. oznacza dramatyczne obni¿enie dotacji kosztem bezpieczeñstwa szkolenia lotniczego studen-
tów i mo¿e spowodowaæ likwidacjê jedynego certyfikowanego oœrodka szkolenia lotniczego w szko³ach
wy¿szych.

Dodatkowo w latach 2008 i 2009 nast¹pi³o niezgodne z obowi¹zuj¹cym prawem finansowanie przez
Ministerstwo Infrastruktury szkolenia lotniczego kadr lotniczych dla lotnictwa cywilnego w wy¿szych
szko³ach zawodowych, które nie posiadaj¹ w³asnego certyfikowanego oœrodka szkolenia lotniczego. Na-
stêpuje b³êdne ko³o podzia³u tej samej i realnie coraz mniejszej dotacji pomiêdzy coraz liczniejsze szko³y
wy¿sze zamiast zwiêkszenia dotacji ca³kowitej na ten cel wobec gwa³townego rozwoju komunikacji lot-
niczej w Polsce i budowy nowych lotnisk na terenie naszego kraju.

Ze szczególn¹ trosk¹ musimy zaprotestowaæ przeciw planowanemu wprowadzeniu odp³atnego
kszta³cenia studentów na stacjonarnym kierunku: pilota¿ sprowadzaj¹cemu siê do propozycji pozyski-
wania kredytów w bankach przez studentów studiów dziennych w celu ponoszenia op³at za szkolenie
lotnicze. Taka propozycja ma szereg dyskwalifikuj¹cych j¹ wad, a s¹ to:

– niekonstytucyjnoœæ ponoszenia kosztów kszta³cenia przez studentów specjalizacji: pilota¿;
– koniecznoœæ zwrotu czêœci lub ca³oœci dotacji z Unii Europejskiej przez oœrodki lotnicze szkó³ wy¿-

szych, które otrzyma³y te dotacje na rozwój infrastruktury lotniczej;



– koniecznoœæ ponoszenia identycznych op³at i zaci¹gania kredytów przez studentów wy¿szych szkó³
morskich ze wglêdu na uchwalenie wczeœniej dla tych szkó³ przepisów prawa identycznych jak przepisy
prawa dla szkó³ kszta³c¹cych personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego.

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o wnikliwe i mo¿liwie szybkie rozpatrzenie zg³oszonych problemów
i nieprawid³owoœci i informacjê na temat podjêtych dzia³añ w tym zakresie.

Zdzis³aw Pupa
Tadeusz Gruszka




