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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ  

NT. LOTNICTWO POLSKIE  
WOBEC WYZWAŃ PRZYSZŁOŚCI 

 

 

W dniu 12 grudnia br. w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się konfe-
rencja naukowa nt. „Lotnictwo Polskie wobec wyzwań przyszłości”. Spo-
tkanie naukowe zorganizowane zostało przez kadrę naukowo-dydaktyczną 
Katedry Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, kierowanej przez dr. hab. Te-
lesfora Marka Markiewicza. 

Do uczestnictwa w dwóch sesjach plenarnych zaproszono przedstawi-
cieli władz lotnictwa cywilnego, dowództw i sztabów lotnictwa wojskowego 
RP, środowiska akademickiego i ośrodków naukowo-badawczych oraz 
ekspertów z branży lotniczej. Celem konferencji było przedstawienie naj-
nowszych wyników badań na temat obecnego stanu lotnictwa polskiego 
oraz wymaganych zmian w świetle przyszłościowych wyzwań sektora 
transportu lotniczego wojskowego oraz cywilnego. Konferencja zbiegła się 
ze szczególnym jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, a tym samym 100-lecia funkcjonowania lotnictwa polskiego, co 
podczas jej trwania zostało wyjątkowo podkreślone. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prorektor Akademii Sztuki 
Wojennej ds. naukowych - płk dr hab. Tadeusz Zieliński. W wystąpieniu 
zwrócił szczególną uwagę na złożoność obecnych i przyszłych wyzwań 
stojących przed lotnictwem wojskowym i cywilnym, wskazując także na 
rodzącą się, nową erę lotnictwa bezzałogowego. Głos zabrał również Kie-
rownik Katedry Zarządzania Lotnictwem Cywilnym – dr hab. Telesfor Ma-
rek Markiewicz, który w nawiązaniu do obchodów 100-lecia lotnictwa pol-
skiego, krótko zarysował historię powstania lotnictwa oraz wskazał na 
przyszłe cele środowiska lotniczego.  

Pierwszą sesję plenarną pt. „Przyszłość lotnictwa wojskowego jako 
kluczowego elementu systemu obronnego państwa” prowadził dr hab. Te-
lesfor Marek Markiewicz, a głos zabrali w niej: Zastępca Dowódcy Opera-
cyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. dr pil. Tadeusz Mikutel, który 
we wstępie przedstawił krótki zarys historii Lotnictwa Sił Powietrznych, 
a kontynuując - scharakteryzował stan obecny oraz perspektywy rozwoju 
lotnictwa wojskowego RP, wskazując na obecne aspiracje SP, możliwości 
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w obszarze finansowym, technicznym oraz personalnym, a także określa-
jąc wymagania operacyjne wobec Lotnictwa SP.  

Następnym prelegentem był rektor-komendant Lotniczej Akademii 
Wojskowej w Dęblinie – gen. bryg. dr pil. Piotr Krawczyk, który rozwinął 
problem wojskowego szkolnictwa lotniczego w kontekście planów rozwo-
jowych i przyszłych potrzeb lotnictwa SZRP. Scharakteryzował przebieg 
procesu kształcenia pilotów, wskazując na nowoczesne zastosowania sys-
temu kształcenia pilotów wojskowych, a także potrzeby i cele, jakie stawia-
ne są Lotnictwu Sił Powietrznych w obecnych i przyszłych działaniach po-
wietrznych. 

Kolejnym prelegentem pierwszej sesji był redaktor naczelny czasopi-
sma Lotnictwo Aviation International – Jerzy Gruszczyński, który swoje 
badania ukierunkował na techniczno-technologiczne aspekty rozwoju woj-
skowych statków powietrznych, wskazując na rozwój techniczny obecnych 
konstrukcji pod względem dostosowywania ich do konkretnych rodzajów 
działań w powietrzu.  

Na zamknięcie pierwszej sesji plenarnej wystąpił zaś wykładowca 
Akademii Sztuki Wojennej - dr hab. Wiesław Marud, który określił najważ-
niejsze koncepcje użycia lotnictwa wojskowego RP w operacji obronnej, 
wskazując tym samym na najważniejszych teoretyków i ich doktryny z cza-
sów wojennych oraz przedstawił właściwości, jakimi charakteryzują się siły 
powietrzne.  

Drugą sesję plenarną poświęcono tematowi: „Rozwój lotnictwa cywil-
nego w Polsce – szanse i zagrożenia”, a jej moderatorem był dr hab. Wie-
sław Marud. Jako pierwszy głos zabrał wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cy-
wilnego ds. standardów lotniczych – pan Michał Witkowski, który scharak-
teryzował aktualne i perspektywiczne wyzwania stojące przed polskim lot-
nictwem cywilnym, jego słabości oraz potrzeby rodzące się w związku ze 
wzrostem ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. Szczególnie 
wyróżniona została potrzeba pozyskania personelu w państwowych insty-
tucjach lotnictwa cywilnego oraz modernizacji infrastruktury w odpowiedzi 
na zwiększający się ruch pasażerski, który w Polsce centralnej wymaga 
zwiększenia przepustowości, co wiąże się z powstaniem Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego. Ponadto podkreślono, iż istotnym aspektem w zakre-
sie wyzwań wobec polskiego lotnictwa cywilnego jest właściwe funkcjono-
wanie systemu zarządzania bezpieczeństwem w podmiotach lotniczych. 

Kolejnym prelegentem był prorektor ASzWoj ds. naukowych – płk dr 
hab. Tadeusz Zieliński, który przedstawił temat „Przeciwdziałanie zagroże-
niom generowanym przez bezzałogowe systemy powietrzne”. W swoim 
wystąpieniu wskazał atrybuty, jakimi charakteryzują się UAS, opisując 
stwarzane przez bezzałogowce zagrożenia oraz rozwijając specyfikę ich 
działania. Przedstawił także sposoby przeciwdziałania zagrożeniom gene-
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rowanym przez bezzałogowe statki powietrzne, podkreślając metodę po-
dejścia kompleksowego. 

Trzecim tematem w drugiej sesji plenarnej było „Bezpieczeństwo 
w transporcie lotniczym w świetle statystyk”, który opracował prof. dr hab. 
Stanisław Sirko – wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, następnie głos 
zabrała adiunkt w Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej – dr inż. 
Anna Kwasiborska, mówiąc o innowacyjnym zastosowaniu wirtualnej rze-
czywistości jako narzędzia szkoleniowego. Podkreśliła praktyczny walor jej 
wykorzystania w celu przygotowywania personelu lotniczego, technicznego 
oraz obsługowego do wykonywania pracy. Przeanalizowała przykładowe 
wypadki lotnicze powstałe z winy obsługi naziemnej, zwracając uwagę na 
ich duży odsetek oraz wskazała  zapotrzebowania rynku w obszarze usług 
naziemnych. 

Kolejnym interesującym tematem, poruszonym przez adiunkta ASzWoj 
– dr Małgorzatę Lasotę, były nowe trendy w szkoleniu personelu lotniczego 
i pokładowego pokazane przez pryzmat obecnych zagrożeń bezpieczeń-
stwa, jakie identyfikowane są w lotnictwie cywilnym. Sklasyfikowane zosta-
ły także główne rodzaje współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa (w tym 
militarne, terrorystyczne, niemilitarne) oraz metody przeciwdziałania tym 
zagrożeniom. Zaprezentowane zostały przyszłościowe poglądy na bezpie-
czeństwo lotnictwa i obecną erę kompleksowych rozwiązań systemowych 
w tym zakresie. Jako nowy trend w szkoleniu podano między innymi – sys-
tem zapobiegania zmęczeniu załogi lotniczej i pokładowej. 

Ostatnimi prelegentkami drugiej sesji, a tym samym całej konferencji 
były doktorantki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wo-
jennej, mgr Dolores Gracja Piwek, która wygłosiła komunikat naukowy pt. 
„Wybrane aspekty proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem w lotnic-
twie cywilnym”. Autorka wskazała na trzy główne aspekty: identyfikację 
zagrożeń i zarządzanie ryzykiem, kulturę bezpieczeństwa oraz zarządza-
nie zmianą. Każdy aspekt został scharakteryzowany pod kątem proaktyw-
nego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz działań, jakie powinny 
być podejmowane w celu zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeń-
stwa w lotnictwie cywilnym. Jak podkreślono forma proaktywna stanowi 
nowe podejście do systemu zarządzania bezpieczeństwem w odpowiedzi 
na stale rosnący ruch lotniczy w polskiej przestrzeni powietrznej oraz wy-
móg nowoczesnych zastosowań opartych na przewidywaniu oraz identyfi-
kowaniu przyszłości. 

Kolejna prelegentka, mgr Marcelina Borejko, zaprezentowała nato-
miast wyniki swoich badań pt.: „Technologie kosmiczne i satelitarne w lot-
nictwie cywilnym – przykłady zastosowania”. Określiła zadania sektora 
kosmicznego oraz obszary wykorzystywania technologii satelitarnych 
w lotnictwie cywilnym. Podała także przykłady technologii wykorzystywa-
nych przez rynek transportu lotniczego i korzyści, jakie niosą ze sobą. 
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Treść konferencji wzbudziła ożywioną dyskusję, co dowodzi trafności 
podjętej problematyki badawczej oraz osiągnięcia celów założonych przez 
organizatorów konferencji. Materiały, które obejmują wygłoszone referaty, 
zostaną opublikowane oraz udostępnione w publikacji pokonferencyjnej. 
Uczestnicy konferencji mieli także możliwość zapoznania się z ofertą wy-
dawniczą ASzWoj oraz bogatym zbiorem czasopism lotniczych poświęco-
nych przedmiotowej tematyce. 

 


