
 

Interpelacja nr 16531 

do prezesa Rady Ministrów 

w sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą 
lotniczą pod Smoleńskiem dotyczących regulacji prawnych 

   Szanowny Panie Premierze! Analizując aspekt wykonywania lotów statku powietrznego TU-154M w 
dniach 7 kwietnia br. z panem premierem wraz z towarzyszącą delegacją oraz 10 kwietnia br. z prezydentem 
RP wraz z delegacją, należy wziąć pod uwagę uwarunkowania prawne, jakie wynikają z systemu 
chicagowskiego, ustawy Prawo lotnicze, a także wynikające wprost ze stosowanych w naszym prawie 
krajowym rozporządzeń Unii Europejskiej.  

   W art. 3 konwencji chicagowskiej określa się, iż ˝żaden państwowy statek powietrzny umawiającego się 
państwa nie może przelatywać nad terytorium innego państwa ani lądować na nim bez zezwolenia 
udzielonego w drodze specjalnego porozumienia lub w inny sposób albo niezgodnie z warunkami takiego 
zezwolenia˝.  

   W obowiązującej w Polsce ustawie Prawo lotnicze w art. 150 przesądza się, iż międzynarodowe loty 
wojskowych statków powietrznych są wykonywane na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 
października 1990 r. o ochronie granicy państwowej oraz w umowach międzynarodowych, z którymi Polska 
jest związana, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku innych międzynarodowych lotów państwowych stosuje 
się odpowiednio przepisy dotyczące lotów cywilnych statków powietrznych.  

   Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą za ochronę granicy w przestrzeni powietrznej RP odpowiada minister 
obrony narodowej.  

   W związku z brakiem informacji o statusie lotów w dniach 7 i 10 kwietnia br. do Smoleńska zwracam się 
do Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania:  

   1. Jakie przepisy i procedury ruchu lotniczego obowiązują w przestrzeni powietrznej (kontrolowanej i 
niekontrolowanej) Federacji Rosyjskiej, które obowiązują w odniesieniu do wlotu w przestrzeń, lotu i 
lądowania obcego statku powietrznego wojskowego o statusie HEAD?  

   2. Jakie przepisy odpowiednie władze Federacji Rosyjskiej odpowiedzialne za zarządzanie przestrzenią 
powietrzną zastosowały w tym względzie w stosunku do lotów w dniach 7 i 10 kwietnia br. na lotnisko 
Smoleńsk-Siewiernyj?  

   Z poważaniem  

   Poseł Jerzy Polaczek  

   Warszawa, dnia 18 czerwca 2010 r.  

 


