
Interpelacja nr 16514 

do prezesa Rady Ministrów 

w sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą 
lotniczą pod Smoleńskiem dotyczących sposobu realizacji transportu prezydenta RP przez 
rządowe służby 

   Szanowny Panie Premierze! Istotnym elementem wymagającym ustosunkowania się przez Pana Premiera 
jest sposób realizacji zadania transportu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez rządowe służby 
podległe Panu Premierowi w dniu 10 kwietnia br.  

   W koordynowaniu i wykonywaniu tych zadań trzeba uwzględnić takie służby, jak dowództwo Sił 
Powietrznych oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego podległe ministrowi obrony narodowej oraz Biuro 
Ochrony Rządu podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, a ponadto Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych.  

   Rozporządzenie Komisji (WE nr 1033/2006) ustanawiające wymóg dla procedur w zakresie przetwarzania 
planów lotów w fazie poprzedzającej lot dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej określa 
wymagania wobec planów lotów dla wszystkich operacji lotniczych w ramach ogólnego ruchu lotniczego, 
zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów. Zgodnie z jego art. 3 do planów 
tych należy stosować przepisy załącznika 2 i 11 ICAO oraz Doc ICAO 7030/4-EUR.  

   Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że art. 1 międzyresortowego porozumienia pomiędzy 
Ministerstwem Obrony Narodowej RP a Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej w sprawie zasad 
wzajemnego ruchu lotniczego wojskowych statków powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji 
Rosyjskiej w przestrzeni powietrznej obu państw stanowi, że: zgłaszanie zapotrzebowań (planów lotów) i 
wykonywanie lotów wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej RP i FR następować 
będzie zgodnie z międzynarodowymi przepisami ruchu lotniczego obu państw oraz niniejszym 
porozumieniem. Oczywiste jest, iż przyjąć należy, że w tym zakresie we wzajemnych relacjach między 
Polską a Rosją odpowiednie zastosowanie mają stosowne postanowienia konwencji chicagowskiej wraz z 
załącznikami 2 i 11 ICAO, także przedmiotowe porozumienie.  

   W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania:  

   1. Według informacji prasowych (tygodnik ˝Wprost˝) 36. SPLT dwukrotnie w marcu br. za 
pośrednictwem służb MON i MSZ wystąpił o aktualne informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianie 
urządzeń lotniczych, służb, procedur lub też istnienia niebezpieczeństwa dla żeglugi powietrznej (tzw. 
NOTAM) dotyczących lotniska Smoleńsk-Siewiernyj. Z jakich przyczyn strona polska nie uzyskała tego 
standardowego w międzynarodowym lotnictwie dokumentu, który może stanowić również podstawę do 
braku możliwości wykonania operacji powietrznej, w szczególności gdy dotyczyło to tegoż lotniska, które 
ma status lotniska niekomunikacyjnego (wojskowo-cywilno-fabrycznego)? Jaka konkretnie rosyjska służba 
państwowa była zobowiązana do udzielenia odpowiedzi w tej sprawie?  

   2. Na podstawie jakich danych będących w dyspozycji dowództwa Sił Powietrznych Wojska Polskiego 
posługiwano się dokumentacją nawigacyjną lotniska docelowego i czy przekazano ją do 36. SPLT?  

   3. W jaki sposób było wykonywane przez dowództwo Sił Powietrznych zabezpieczenie wylotu pod 
względem meteorologicznym przez stanowisko dowodzenia Sił Powietrznych (analiza pogody przed startem 
i w momencie lądowania)? Dlaczego nie wystąpiono do strony rosyjskiej o zabezpieczenie nawigatorskie 
(kontrolerów ruchu lotniczego na lotnisku docelowym)?  

   4. Z jakich przyczyn przy realizacji w odstępie trzech dni wizyt Pana Premiera (7 kwietnia br.) a następnie 
pana prezydenta (10 kwietnia br.) służby rządowe podległe Panu Premierowi nie wystąpiły do władz 



Federacji Rosyjskiej o zastosowanie międzynarodowej, obowiązującej w międzynarodowej przestrzeni 
powietrznej frazeologii lotniczej w języku angielskim dla tych operacji powietrznych?  

   5. Z jakich względów Biuro Ochrony Rządu, które koordynowało pod względem bezpieczeństwa 
przygotowanie wizyt 7 i 10 kwietnia br., nie uwzględniło ryzyk wynikających z braku tych wyjściowych 
dokumentów i danych?  

   6. Czy w dalszym ciągu zamierza Pan Premier utrzymać na pełnionej funkcji szefa Biura Ochrony Rządu?  

   Z poważaniem  

   Poseł Jerzy Polaczek  

   Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r.  

 


