
 

Interpelacja nr 16525 

do prezesa Rady Ministrów 

w sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą 
lotniczą pod Smoleńskiem dotyczących powołania polskiej komisji badania wypadków 
lotniczych 

   Szanowny Panie Premierze! Przepisy polskiego prawa lotniczego powołują odrębne komisje dla badania 
wypadków lotniczych cywilnych statków powietrznych i dla badania wypadków państwowych statków 
powietrznych.  

   Ustalenie przyczyn katastrofy w dniu 10 kwietnia br., w której zginął tragicznie prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz delegacja na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, wymaga najwyższej 
staranności również w odniesieniu do podstaw prawnych powołania polskiej komisji badania wypadków 
lotniczych lotnictwa państwowego.  

   Wydane 27 kwietnia 2010 r. rozporządzenie ministra obrony narodowej zmieniające rozporządzenie w 
sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa 
Państwowego (KBWLLP) wkracza w materię jednoznacznie określoną ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo 
lotnicze.  

   Art. 140 ust. 1 ww. ustawy stanowi: Badanie wypadków i poważnych incydentów lotniczych w lotnictwie 
państwowym prowadzi Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego powoływana 
przez ministra obrony narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Inne 
incydenty lotnicze, o ile ta komisja nie zdecyduje o podjęciu ich badania, podlegają badaniu przez 
użytkownika statku powietrznego pod nadzorem tej komisji.  

   Tego przepisu ustawy nie można zmienić rozporządzeniem wydanym na postawie art. 140 ust. 4 ww. 
ustawy, który daje delegację ministrowi obrony narodowej, który w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia, organizację oraz szczegółowe zasady 
funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, liczbę jej członków, ich 
kwalifikacje oraz tryb powoływania i odwoływania a także szczegółowe zasady wynagradzania ekspertów, 
biorąc pod uwagę specyfikę i uciążliwość ich pracy.  

   Delegacja nie upoważnia i nie może upoważniać do zmiany przepisu ustawy jednoznacznie określającego, 
kto powołuje przewodniczącego KBWLLP. Czyni to minister obrony narodowej w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.  

   Tymczasem w rozporządzeniu ministra obrony narodowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych 
Lotnictwa Państwowego dodano § 2a w brzmieniu: ˝W przypadku badania przez komisję wypadku lub 
poważnego incydentu lotniczego zaistniałego z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałka 
Sejmu, marszałka Senatu lub prezesa Rady Ministrów, a także w innej szczególnej sytuacji, powołanie 
przewodniczącego i członków komisji, o których mowa w ust. 2, następuje w uzgodnieniu z prezesem Rady 
Ministrów˝.  

   Poprzez wprowadzenie tej zmiany wykroczono poza delegację ustawową art. 140 ust. 4, dokonując 
faktycznej zmiany treści art. 140 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze. Zapis rozporządzenia rozdzielający podmioty 
właściwe do powołania przewodniczącego KBWLLP w zależności od osób uczestniczących w wypadku 
(incydencie) lotniczym powinien znaleźć się w ustawie, nie w rozporządzeniu.  



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

   1. Czy Rządowe Centrum Legislacji uzgodniło pod względem legalności z ministrem obrony narodowej 
oraz ministrem infrastruktury zmianę tegoż rozporządzenia ministra obrony narodowej z 27 kwietnia 2010 
r.?  

   2. Czy służby prawne podległe Panu Premierowi sygnalizowały wątpliwości prawne podające w 
wątpliwość legalność powołania ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Jerzego Millera oraz 
członków tejże komisji dokonanych w trybie zmienionego 27 kwietnia 2010 r. rozporządzenia ministra 
obrony narodowej bez zmiany art. 140 Prawa lotniczego?  

   3. Czy w przypadku potwierdzenia się tych fundamentalnych pod względem prawnym wątpliwości co do 
legalności zmienionego rozporządzenia ministra obrony narodowej w dnia 27 kwietnia br. odwoła Pan 
Premier ministra obrony narodowej?  

   Z poważaniem  

   Poseł Jerzy Polaczek  

   Warszawa, dnia 17 czerwca 2010 r.  

 


