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1. Wprowadzenie
Transport lotniczy jest jednym z ważniejszych działów dzisiejszej logistyki. 

Jest on realizowany przez środki transportu lotniczego, czyli głównie samoloty 
(rzadziej przez śmigłowce, a sporadycznie przez sterowce). Ważnym zagadnieniem 
jest, więc zdolność wytwarzania tego rodzaju środków transportu przez dane 
państwo. Rozwiniętym przemysłem lotniczym dysponuje tylko kilkanaście państw 
na świecie. Dotyczy to zwłaszcza: USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, 
Hiszpanii, Brazylii, Kanady oraz w pewnym stopniu Rosji i ChRL. Przez 
kilkadziesiąt lat do tego elitarnego grona zaliczała się także Polska, której przemysł 
lotniczy z zakładami PZL na Okęciu, w Mielcu i Świdniku, znajdował się 
w czołówce europejskiej. W okresie PRL było to spowodowane dużymi 
zamówieniami na samoloty wojskowe, obok których niekiedy pracowano także nad 
samolotami cywilnymi. W latach 90. polski przemysł musiał ulec prywatyzacji. 
W przypadku lotnictwa doprowadziło to do pełnego uzależnienia zakładów PZL 
wobec koncernów zachodnich. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie typów 
samolotów transportowych, które są produkowane lub projektowane w obecnej 
Polsce. Należy jedna zwrócić uwagę, iż zakłady PZL żadnych nowych samolotów 
już nie projektują. Nowe projekty sporadycznie powstają jedynie w firmach 
prywatnych. Czas pokaże, czy doczekają się one realizacji.
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2. Samoloty transportowe polskiej produkcji w okresie PRL
Aby przedstawić stan dzisiejszego transportu lotniczego w Polsce, warto opisać 

najpierw pokrótce jego stan w okresie PRL, gdyż przemysł odziedziczony po 
czasach komunizmu był podstawą tworzenia współczesnej polskiej gospodarki. 
W okresie PRL nasza gospodarka była niemal całkowicie uzależniona od ZSRR 
i sterowanej przez Sowietów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. W jej 
ramach poszczególnym państwom przydzielano różne specjalizacje. Rozwój 
samolotów transportowych i komunikacyjnych nie należał do priorytetów 
przydzielonych Polsce. Tym w RWPG miał zajmować się ZSRR. Próby 
wprowadzenia do produkcji własnych samolotów transportowych w innych 
państwach socjalistycznych były przez Sowietów blokowane.

Rys. 8.1 . Polskie samoloty komunikacyjne CSS-12 oraz MD-12 
Żródło: Jakub Marszałkiewicz

Głównie z tego powodu do seryjnej produkcji nie trafił żaden z opracowanych 
w okresie PRL polskich samolotów komunikacyjnych. Odrzucono zarówno 
lekkiego CSS-12, jak i opracowanego przy dużym udziale Instytutu Lotnictwa 
w Warszawie zaawansowanego technicznie MD-12, który posiadał także polskie 
silniki WN-3C zaadoptowane z samolotu szkolnego TS-8 Bies. MD-12 mógł 
stanowić początek serii polskich samolotów komunikacyjnych, który z czasem 
mogłyby wykreować także nowoczesny samolot komunikacyjny o napędzie 
odrzutowym. Do produkcji nie trafił także szereg innych projektów samolotów 
komunikacyjnych i dyspozycyjnych, jak np. TS-15 Fregata inż. T. Sołtyka z 1963 
r., który mógł być polskim odpowiednikiem zachodnich samolotów 
dyspozycyjnych tej klasy co Cessna Citation produkowanej od 1971 r.

Warto zaznaczyć, że pod koniec istnienia PRL polski przemysł był 
kooperantem przy produkcji ciężkiego radzieckiego samolotu komunikacyjnego 
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Iliuszyn Ił-86. Umowę, między Polską a ZSRR w tej sprawie zawarto w 1977 r. Po 
stronie polskiej głównym wykonawcą był WSK-Mielec, a także WSK-Świdnik 
oraz w mniejszym stopniu inni podwykonawcy (np. WSK-Hydral we Wrocławiu, 
gdzie miała być montowana hydraulika tego samolotu). Początkowo zakłady WSK 
(PZL) produkowały następujące elementy Iła-86: usterzenie poziome i pionowe 
z mechanizmami sterowania, lotki, klapy, słoty, przerywacze, mechanizmy 
śrubowe napędu lotek i klap oraz wysięgniki do mocowania silników wraz 
z zawartymi w nich instalacjami. W latach 1980-1985 zakres prac miał być 
rozszerzony o produkcję dalszych zespołów. Pierwsze usterzenie do samolotu Ił-86 
zostało wykonane w PZL-Mielec w listopadzie 1977 r. Samolot Ił-86 został 
oficjalnie zaprezentowany władzom polskim w listopadzie 1979 r. na Okęciu. 
Decyzja o zakupie tych samolotów dla PLL „LOT” była już niemal przesądzona, 
ale mimo nacisków władz polskich i radzieckich, dyrekcja linii „LOT” zakupiła 
jednak amerykańskie Boeingi B767, co było precedensem wśród państw bloku 
wschodniego. O zakupie zadecydowały względy ekonomiczne. Ostatecznie żaden 
Ił-86 nigdy nie trafił na wyposażenie polskiego lotnictwa [Glass, 1980].

Rys. 8.2. Ogon Iła-86 budowany w WSK/PZL Mielec, model reklamowy tego samolotu w 
barwach PLL „LOT” oraz radziecki Ił-86 linii Aerofłot na lotnisku Warszawa-Okęcie, 

listopad 1979 r.
Żródło: Witkowski 1979; http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/1298/126/Iljuszyn-Il-86
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W okresie PRL produkowano jednak w Polsce licencyjne radzieckie samoloty 
transportowe Antonow An-2 oraz An-28, które służą w naszym kraju do dziś. 
Pierwszy z nich, An-2 został oblatany w ZSRR w 1948 r. Produkcję seryjną 
w ZSRR (Ukraina) roz b vvvb,nbj poczęto w 1949 r. Od 1957 r. produkowany na 
licencji w Chinach jako Y-5, a od 1960 r. również w Polsce w wytwórni w Mielcu, 
gdzie zbudowano większość maszyn tego typu (11881 sztuk). Samoloty An-2 
znalazły zastosowanie w lotnictwie rolniczym, sportowym, wojskowym 
i pasażerskim w takich krajach jak ZSRR, Afganistan, Bułgaria, Czechosłowacja, 
Chiny, NRD, Egipt, Grecja, Indie, Irak, Jugosławia, Kuba, KRLD, Mongolia, Mali, 
Nepal, Polska, Rumunia, Sudan, Węgry, Wietnam, Tunezja, Turcja, a nawet USA 
[Kaczkowski, 1982].

Wytwórnia WSK w Mielcu produkowała główne elementy płatowca 
i wykonywała montaż ostateczny. Śmigła W-509A-D9 i AW-2, usterzenie poziome 
i pionowe, narty, pływaki i aparaturę agrolotniczą wytwarzała WSK Okęcie. 
Silniki produkowały dwa zakłady: WSK Kalisz i WSK Rzeszów. Roczna 
produkcja w Mielcu w początkowym okresie wahała się w granicach 400 
samolotów, w roku 1965 przekroczyła 500, a w roku 1973 - 600 sztuk. 19 sierpnia 
1981 r. został odebrany przez Przedstawicielstwo Wojskowe 8-tysięczny samolot. 
Głównym odbiorcą produkowanych w Polsce An-2 był ZSRR, ale eksportowano 
go również do około 20 innych państw. ZSRR pozyskał z Polski do 1968 r. 3000 
samolotów An-2, do 1973 r. - 5000. 11 maja 1984 r. z WSK w Kaliszu przekazano 
20-tysięczny silnik Asz-62 do samolotu An-2, a 25 września 1984 r. wysłano 10- 
tysięczny samolot odbiorcy radzieckiemu. Najliczniej produkowanymi odmianami 
w Polsce były: transportowy An-2T, rolniczy An-2R, transportowo-desantowy An- 
2TD oraz pasażerski An-2P. PZL-Mielec przygotowywały się do uruchomienia 
produkcji turbośmigłowego An-3 (An-2 z silnikiem TWD-20). W marcu 1987 r. 
podpisano wstępną umowę na produkcję tego samolotu. Na podstawie 
dostarczonych dokumentów wykonano w Mielcu makietę An-3 w skali 1:1. Do 
produkcji seryjnej jednak nie doszło. Ostatnie An-2 zmontowano w Mielcu w 1996 
r. Wojsko Polskie wycofało go z użycia w 2012 r., lecz nadal kilkadziesiąt sztuk 
An-2 jest używanych przez polskie aerokluby.
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Rys. 8.3. Samolot transportowo-desantowy An-2TD oraz wnętrze jego kabiny 
Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/An-2

Rys. 8.4. Prototyp An-14M z 1969 r., będący protoplastą An-28
Żródło: http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/332/126/Antonow-An-282

An-2 w zależności od wersji mógł zabierać 12 foteli, 12 składanych siedzeń 
wzdłuż ścian, 6 noszy, 1500 kg towaru, zbiornik na 1300 - 1400 kg substancji 
chemicznych lub aparaty fotograficzne (AFA-33/50 lub jeden AFA -33/75 i jeden 
18/21).

Kolejnym samolotem biura Antonow, który trafił do produkcji w Polsce był 
An-28. Samolot transportowy An-28 jest rozwinięciem transportowego samolotu 
wielozadaniowego Antonow An-14 „Pszczółka”. Prototyp An-14M został oblatany 
we wrześniu 1969 r., miał przedłużony kadłub dla 15 osób, nowe skrzydła 
i usterzenie o zmienionym obrysie oraz zwiększonej powierzchni. An-14 
początkowo miał również chowane podwozie, które po próbach zastąpiono stałym. 
W 1973 r., po licznych przeróbkach otrzymał on ostatecznie oznaczenie An-28. 
Był on produkowany w wersjach: transportowej, dyspozycyjnej, sanitarnej, 
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desantowej, patrolowej i fotogrametrycznej. Możliwe też jest zamontowanie na 
podwoziu nart. Ze względu na krótki start i lądowanie (tzw. STOL) może startować 
z lotnisk trawiastych, także wysokogórskich. W 1975 r. na samolocie zastosowano 
silniki turbośmigłowe TWD-10W. Samolot ten miał być następcą An-2. 
Konstruktorem prowadzącym z ramienia WSK/PZL Mielec został mgr inż. 
Kazimierz Kolisz. Pierwsze polskie An-28 powstały w latach 1983-1984, a oblot 
odbył się 22.07.1984 r. W 1984 r. zmontowano 5 samolotów do prób 
eksploatacyjnych, a w następnych latach uruchomiono produkcję An-28 w ilości 
30 maszyn rocznie. W Mielcu podjęto prace nad następującymi wersjami 
specjalnymi samolotu:

An-28P - przeciwpożarowy, z oprzyrządowaniem do montażu wyposażenia 
przeciwpożarowego, fotela obserwatora oraz miejscem dla pontonów SP-12 lub 
PSN-6AK,

An-28FK - fotogrametryczny, wyposażony w kilka aparatów różnego typu,
An-28GF - poszukiwawczo-fotograficzny (budowy prototypu nie

zrealizowano),
An-28PW - wielozadaniowy z podwoziem na pływakach,
An-28S - sanitarny,
An-28A - arktyczny do poszukiwania ławic ryb i obsługi ekspedycji polarnych 

(budowa prototypu nie została ukończona).
Przewidywano produkcję 1000-1200 egzemplarzy, głownie na rynek ZSRR, 

lecz ostatecznie Rosjanie odebrali tylko 160 sztuk. Ostatnie maszyny przekazano 
Rosjanom w 1991 r., po czym zerwano z nimi wszelką współpracę. W latach 1988
2004 jeden samolot An-28 używany był w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. 
Następnie opracowano w Mielcu kilkanaście jego odmian przeznaczonych głównie 
dla polskiego MON: PZL An-28RM / M28 Bryza 1R,Bryza 1RM Bis, An-28B2RF 
Bryza-2, An-28TD Bryza 1, M28B TDII, M28B TDIII i PZL M28B TDIV.

3. Produkcja samolotów transportowych we współczesnej 
Polsce

Obecnie jedynym seryjnie produkowanym samolotem transportowym w Polsce 
jest wspomniany M28 Skytruck/Bryza, oparty na An-28. Prototyp spolonizowanej 
odmiany oznaczonej, jako Skytruck, oznaczonej początkowo PZL An-28PT Piryt, 
potem (wskutek niejasności odnośnie prawa własności projektu) AnM28, następnie 
PZL M27 i wreszcie PZL M28, oblatano 24.07.1993 r [Skowroński, 2003]. 
S. Wójcik podaje, iż Bryza powstała w 1995 r. [Wójcik 2006] W 1994 r. prototyp 
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odbył rajd reklamowy do obu Ameryk, pokonując dwukrotnie Atlantyk trasą 
północną. Tym samym stał się drugim po RWD-5bis samolotem 
wyprodukowanym w Polsce, który tego dokonał. Prace nad projektem 
kontynuowano, zmierzając do podwyższenia udźwigu płatnego do 2000 kg i masy 
startowej do 7000-7500 kg. W 1996 r. oblatano wersję PZL M28.02 z dodatkowym 
bagażnikiem pod spodem kadłuba. W latach 1995-1999 sprzedano około 30 M28 
do Wenezueli.

Rys. 8.5. PZL C-145, czyli M28 użytkowany przez siły zbrojne USA 
Żródło: B. Allison; http://epmlspotters.pl/lista-produkcyjna-M28

Kolejnych kilkadziesiąt M28 wyeksportowano następnie do Nepalu, Indonezji 
oraz Wietnamu. Prowadzono także prace nad pierwszym samolotem zamówionym 
w ramach offsetu za samoloty F-16C/D Jastrząb przez firmę Skytruck LLC 
z Florydy (USA). Miał on zostać ukończony w lipcu 2004 r. Była to maszyna 
demonstracyjna, przeznaczona do działań marketingowych. W ramach umowy 
offsetowej firma LLC miała sprzedać na rynku obu Ameryk 100 samolotów 
transportowych Skytruck i 100 samolotów rolniczych PZL M18 Dromader 
w okresie 10 lat. W rzeczywistości firma Skytruck LLC zamówiła zaledwie 
jednego M28 (został odebrany w listopadzie 2004 r.), do którego PZL w Mielcu 
dołożyły kilkaset tysięcy dolarów. Kolejne 4 samoloty Amerykanie także zamówili 
za cenę niższą niż koszty produkcji. W efekcie umowa została zerwana. Polski 
Komitet Offsetowy zaliczył korporacji Lockheed Martin aż 50 mln USD za pomoc 
w certyfikacji Skytrucka w USA [„Skrzydlata Polska”, 2007]. W dniu 16.03.2007 
r. oficjalnie ogłoszono zakup 100 % udziałów Spółki Polskie Zakłady Lotnicze Sp. 
z o.o. przez firmę Sikorsky Aircraft Corporation (SAC), należącą do koncernu 
United Technologies Corporation (UTC).
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Rys. 8.6. Makieta PZL M28 Skytruck-Plus oferowanego siłom zbrojnym Polski oraz USA
Żródło: http://www.strikehold.net/2009/02/17/us-socom-buys-polish-skytrucks/

Po przejęciu zakładów PZL Mielec przez Amerykanów, serię M28 
sprowadzono do USA (były tam używane m.in. przez siły powietrzne USAF 
i agencję wywiadu CIA jako C-145). „Skrzydlata Polska” nr 3/2007 tak opisała to 
wydarzenie: Sprzedając PZL w Mielcu Agencja Rozwoju Przemysłu
i Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowały media, że to bardzo korzystna 
transakcja, która przyniesie stronie polskiej nawet 300 mln zł. W rzeczywistości 
spółka została sprzedana za 56,1 mln zł (dodatkowych 9,9 mln zł ma stanowić 
depozyt do ewentualnego rozliczenia w ciągu 3 lat). To samo źródło podaje także, 
iż nowy właściciel (SAC/UTC) zobowiązał się spłacić zadłużenie zakładów 
w Mielcu wobec ARP wynoszące 16 milionów złotych, lecz kwota ta wraz z 
innymi długami (łącznie 52,5 mln zł) ma zostać pokryta ze sprzedaży samolotów 
M28 dla polskiego MON. W umowie ich sprzedaży zawarte było żądanie, by 
ministerstwo zapłaciło w dniu podpisania kontraktu 74% ceny. „Skrzydlata Polska” 
podaje także, iż ARP w praktyce zrezygnowała ze zwrotu pożyczki o wartości 32 
mln zł, która była przeznaczona przez Skarb Państwa na podwyższenie kapitału 
zakładowego (kapitał spółki wynosił wtedy 106,376 mln zł, do czego trzeba dodać 
warte 2 tys. zł udziały w spółce PZL Mielec Cargo). ARP zobowiązała się także do 
pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń Skytruck LCC wynikających 
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z dotychczas zawartych umów. Polskie MON kupiło samoloty M28 płacąc około 
30 mln zł za sztukę. Koszt budowy M28 wynosi około 10 mln zł [„Skrzydlata 
Polska”, 2007]. Można jedynie spekulować, iż oddanie zakładów PZL w Mielcu 
stronie amerykańskiej za tak niską cenę jest elementem szerszej polityki, 
a konkretnie może dotyczyć opłaty, jaką Polska wnosi w zamian za ochronę ze 
strony USA przed ewentualnym zagrożeniem militarnym ze wschodu. Amerykanie 
nigdy nie ukrywali, iż utrzymywanie sił wojskowych w Europie dużo ich kosztuje, 
a obecny prezydent Donald Trump przyznał nawet oficjalnie, iż jego zdaniem 
państwa europejskie powinny płacić Stanom Zjednoczonym za ochronę.

Rys. 8.7. Kabina transportowa M28 mieszcząca 19 siedzeń, a w wersji wojskowej 18 
spadochroniarzy, 6 rannych na noszach lub 12 w pozycji siedzącej plus 2 osoby obsługi 

medycznej
Żródło: http://www.epmlspotters.pl/metamorfoza-M28-skytruck-sp-dda

Na uwagę zasługują także niezrealizowane projekty PZL M28.03 i PZL 
M28.04 Skytruck-Plus o wydłużonym kadłubie, opracowane pod kierunkiem 
inż. Andrzeja Warzochy. Projekty te nadal zachowują pewną nowoczesność 
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i teoretycznie mogłyby trafić do produkcji, gdyby podjęto odpowiednie decyzje. 
Projekt M28.03 posiada tylne drzwi ładunkowe, zaś wersja M28.04 drzwi boczne 
i tylne. Zbudowano dwie makiety, które powstały na bazie kadłuba uszkodzonego 
egzemplarza An-28 przez jego wydłużenie o 1,84 m i podwyższenie o 0,25 m. 
Samolot ten w wersji pasażerskiej mógłby przewozić 27-30 ludzi, a w wersji 
towarowej mieścić trzy kontenery LD3. Nową, kontenerową wersję samolotu 
zaprezentowano na pokazach lotniczych w Mielcu w 1997 r. Jednak z powodu 
braku zainteresowania potencjalnych odbiorców nie zdecydowano się na produkcję 
seryjną. Dotyczyło to zwłaszcza polskiego MON, choć samolot ten był oferowany 
także innym państwom, w tym USA.

Samolotów An-28 we wszystkich wersjach wyprodukowano w Polsce 176. Do 
tego zbudowano ponad 50 samolotów w odmianie M28. An-28 oraz M28 są 
obecnie użytkowane w Polsce zarówno przez Siły Powietrzne, jak i przez 
Marynarkę Wojenną, gdzie cieszą się dobrą opinią. W polskim lotnictwie 
cywilnym użytkowano tylko pojedyncze egzemplarze, gdyż samolot ten okazał się 
dla nich mało ekonomiczny. Z perspektywy lat można żałować, iż oprócz (lub 
zamiast) licencji na An-28, Polskie nie uzyskała licencji na śmigłowce Mi-8/Mi-17, 
gdyż znalazły one o wiele więcej odbiorców, niż An-28 i mogłyby przynosić 
polskim zakładom duże dochody.

4. Projekt European Regional Jet (ERJ) oraz inne 
współczesne programy

Inż. Andrzej Frydrychewicz jest jednym z najbardziej doświadczonych 
polskich konstruktorów lotniczych. Jest głównym autorem m.in. takich samolotów 
jak PZL-130 Orlik oraz PZL-106 Kruk. Na początku XXI w. opracował on także 
projekt europejskiego samolotu komunikacji regionalnej ERJ. Historia tego 
projektu zaczyna się od momentu, gdy około 2000 r. jeden z dyrektorów ACARE 
(Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) prof. Joachim Szodruch 
z Niemiec zwrócił się do Polaków z tej organizacji w sprawie współpracy przy 
opracowaniu takiego samolotu [Mroczek, 2016]. Wspomniane ACARE to komitet 
doradczy Unii Europejskiej w sprawach związanych z innowacyjnymi badaniami 
na rzecz rozwoju lotnictwa.
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Rys. 8.8. Projekt A. Frydrychewicza European Regional Jet z początku XXI w. - samolot 
miał pięć ujemny skos skrzydeł oraz drugi silnik umieszczony wewnątrz kadłuba z 

wylotem między statecznikami
Żródło: https://issuu.com/wydawnictwogalaktyka/docs/konstruktor_issuu

Niemcy postanowili zlecić te prace innym państwom, gdyż sami realizowali 
już wiele projektów unijnych z zakresu lotnictwa i na nowe mogliby nie dostać 
dofinansowania. Natomiast w takich państwach jak Polska czy Republika Czeska 
tkwi niewykorzystany potencjał intelektualny. Dlatego zaproszono do współpracy 
Polaków i Czechów. Strona polska mogłaby taki projekt opracować oraz 
koordynować produkcję takiego samolotu, oczywiście przy szerokiej współpracy 
z przemysłem niemieckim.

Rys. 8.9. Projekt A. Frydrychewicza Aerovan oraz prototyp samolotu Flaris LAR-1
Żródło: https://aamroczek.wordpress.com/page/6/

Cyplik P., Adamczak M., Wybrane problemy współczesnej logistyki w świetle badań naukowych i praktyki
biznesowej, Wyższa Szkoła Logistyki Wydawnictwo, Poznań 2017, ISBN 978-83-62285-29-7.
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Następnie zorganizowano spotkanie na Politechnice Warszawskiej dotyczące 
podziału prac nad ERJ. Przybyli tam przedstawiciele polskich instytucji lotniczych, 
w tym dyrektorzy Doliny Lotniczej, zakładów PZL w Mielcu, Świdniku, 
Rzeszowie, Kaliszu, Wrocławiu i Warszawie. Przybyli wszyscy zaproszeni, lecz 
wśród przedstawicieli przemysłu lotniczego zainteresowania programem ERJ nie 
wykazał nikt [Mroczek 2016]. Swoje poparcie zadeklarowało jedynie środowisko 
naukowe z Politechniką Warszawską (Wydział Mechaniki Energetyki i Lotnictwa) 
na czele. Powodów takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w strukturze 
własnościowej PZL. A. Frydrychewicz wskazuje, iż nowi zagraniczni właściciele 
zakładów PZL nie są takimi pomysłami zainteresowani [Mroczek, 2016].

Na uwagę zasługuje oryginalny układ konstrukcyjny ERJ zaproponowany 
przez inż. Frydrychewicza. Samolot ten nie tylko miałby mieć skrzydła ze skosem 
skierowanym do przodu (tzw. skos ujemny), ale także drugi silnik umieszczony 
wewnątrz kadłuba z wlotami powietrza po bokach kadłuba oraz wylotem między 
statecznikami. Wobec braku zainteresowania ze strony polskiego przemysłu 
lotniczego, projekt ERJ praktycznie pozostawiono Czechom. Próbowali oni 
przepchnąć w tej sprawie modyfikację swojego 40-osobowego samolotu 
pasażerskiego Let L-610 (powiększona i unowocześniona odmiana Let L-410 
Turbolet z 1970 r.), lecz do realizacji czeskiego ERJ także jeszcze nie doszło 
[Mroczek 2016].

A. Frydrychewicz około roku 2000 prowadził także prace nad projektami 
lekkich samolotów transportowych Aerovan oraz Family Jet (obecnie znanym jako 
Flaris LAR-1). Aerovan to projekt trzynastomiejscowego, dwusilnikowego 
samolotu Aerovan klasy STOL, przeznaczonego do transportu ludzi i ładunków na 
krótkich dystansach z wykorzystaniem słabo przygotowanych lądowisk. 
Opracowany został w zespole projektowym Aerodes. Nie doczekał się realizacji.

Drugim z projektów jest Flaris LAR-1, czyli czteroosobowy odrzutowy lekki 
samolot dyspozycyjny rozwijany w firmie Metal Master z Jeleniej Góry pod 
kierownictwem Rafała Ładzińskiego. Jest to najbardziej innowacyjny polski 
samolot i jeden z najbardziej innowacyjnych na początku XXI w. W 2013 r. 
zaprezentowano makietę w skali 1:1 na pokazach lotniczych w Paryżu, a obecnie 
trwają próby prototypu. Program stale się rozwija, ma szansę na sukces, a jego 
kolejne postępy najlepiej śledzić na oficjalnej stronie producenta 
[http://www.flaris.pl/]. W zamysłach konstruktora są także jego wersje 
bezzałogowe.

121

http://www.flaris.pl/


Wybrane problemy współczesnej logistyki w świetle badań naukowych...

4. Wnioski
Produkcja lotnicza ulegała różnym trendom na przestrzeni lat. W II RP mogła 

liczyć na poważne wsparcie ze strony rządu, który starał się lokować zamówienia 
głównie u polskich producentów (co nie zawsze było opłacalne w przypadku 
samolotów budowanych w małych ilościach). Okres PRL to czas dominacji ZSRR 
i RWPG nad polską gospodarką, gdzie nie przewidywano szerszego udziału 
naszego kraju w produkcji samolotów transportowych (wyjątek stanowiła 
produkcja elementów, w tym całych usterzeń do Iła-86). W okresie tym zakłady 
PZL zdobyły jednak ogromne doświadczenie w produkcji tysięcy samolotów 
wojskowych oraz rolniczych (co nie zostało w niniejszym artykule opisane). Były 
to jednak głównie licencje radzieckie.

Natomiast czasy współczesne to okres prywatyzacji polskiego przemysłu 
lotniczego, co w praktyce oznaczało oddanie PZL w ręce zachodnich koncernów. Z 
jednej strony pozwoliło to utrzymać wiele miejsc pracy, ale z drugiej strony nowi 
właściciele prowadzą w Polsce jedynie montaż i produkcję komponentów do 
własnych produktów, nie wykazując przy tym zainteresowania udziałem w nowych 
polskich projektach całych statków powietrznych (ERJ). Ostatnim polskim 
samolotem transportowym, który nadal znajduje się w produkcji jest PZL M28 
Skytruck z Mielca, jednak jego produkcja będzie z czasem wygaszana, a nie 
przewiduje się zastąpienia go nowym samolotem polskiej konstrukcji. Polski 
przemysł własnych nowych samolotów już nie projektuje, ograniczając się do roli 
poddostawcy elementów do konstrukcji zagranicznych. Prace takie prowadzą 
jedynie nieliczne firmy prywatne, z czego najbardziej zaawansowanym (i jedynym 
mającym szansę na produkcję) jest Flaris LAR-1 firmy Metal Master z Jeleniej 
Góry.
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