
Interpelacja nr 16601 

do prezesa Rady Ministrów 

w sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą 
lotniczą pod Smoleńskiem dnia 10 kwietnia 2010 r., dotyczących standardu wymagań w 
zakresie przygotowania lotniska do sytuacji zagrożenia 

   Szanowny Panie Premierze! Istotnym aspektem związanym z przygotowaniem wizyt delegacji na czele z 
panem premierem w dniu 7 kwietnia i prezydenta RP w dniu 10 kwietnia do Smoleńska są kwestie 
klasyfikacji tegoż lotniska i jego przygotowania do sytuacji zagrożenia, a także lotniskowych służb 
ratowniczo-gaśniczych.  

   Po 10 kwietnia przez kilka tygodni opinia publiczna w Polsce była poinformowana, iż katastrofa samolotu 
TU-154M nastąpiła o godz. 8.56 i niezwłocznie podjęto akcję ratowniczo-gaśniczą w miejscu katastrofy - 
ok. 500 metrów od końca pasa startowego lotniska Smoleńsk-Siewiernyj.  

   Tymczasem z opublikowanej następnie dokumentacji wynika, iż katastrofa nastąpiła 15 minut wcześniej, 
bo o godz. 8.41.06.  

   W polskich rozwiązaniach prawnych wynikających z obowiązującego Prawa lotniczego i wydanych na 
jego podstawie rozporządzeń, dla których podstawę zasadniczą stanowi konwencja chicagowska wraz z 
załącznikami, wynikają obowiązki dotyczące standardu wymagań dotyczących przygotowania lotniska do 
sytuacji zagrożenia oraz planu działania w sytuacji zagrożenia. Wymagania te są odpowiednie w odniesieniu 
do klasyfikacji danego lotniska, któremu odpowiada kategoria ochrony przeciwpożarowej lotnisk dla 
samolotów. Z tej kategorii wynika obowiązek odpowiedniego wyposażenia danego lotniska w określoną 
liczbę jednostek ratowniczo-gaśniczych.  

   Jest oczywistym obowiązkiem służb rządowych podległych panu premierowi, a odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo najwyższych przedstawicieli państwa, dokonanie oceny ryzyk wynikających z kategorii 
lotniska (w tym przypadku Smoleńsk-Siewiernyj) i wynikających z tego wniosków dotyczących 
odpowiedniego zabezpieczenia w adekwatną ilość jednostek ratowniczo-gaśniczych będących na miejscu w 
stanie gotowości.  

   Przykładowo w polskich rozwiązaniach lotniczych służba ratowniczo-gaśnicza powinna osiągać czas 
reakcji wynoszący do 3 minut do każdego punktu drogi startowej używanej do operacji lotniczych - na 
lotniskach naziemnych dla samolotów (do 5 minut - na lotniskach naziemnych o małym natężeniu ruchu 
lotniczego).  

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

   1. Jaki jest pełny i precyzyjny status lotniska Smoleńsk-Siewiernyj wynikający z przepisów 
obowiązujących na terenie Federacji Rosyjskiej? Jaka jest (czy jest) jego kategoria ochrony 
przeciwpożarowej?  

   2. O której dokładnie godzinie i minucie wojskowa służba ruchu lotniczego Federacji Rosyjskiej lotniska 
Smoleńsk-Siewiernyj odpowiedzialna za procedurę lądowania samolotu prezydenckiego uruchomiła akcję 
ratunkowo-gaśniczą?  

   3. Czy i jaka jest norma czasu reakcji lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej lotniska Smoleńsk-
Siewiernyj do każdego punktu drogi startowej używanej do operacji lotniczych, wynikająca z planu 
działania w sytuacjach zagrożenia dla tego lotniska? Czy taki aktualny operacyjny plan ratownictwa 
lotniczego dla tego lotniska był sprawdzony przez Biuro Ochrony Rządu przy organizowaniu wizyt w 
dniach 7 i 10 kwietnia?  



   4. O której dokładnie godzinie i minucie lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze będące w dyspozycji 
zarządzającego lotniskiem Smoleńsk-Siewiernyj dotarły na miejsce katastrofy (500 metrów od końca pasa 
startowego) i podjęły akcje ratowniczą?  

   5. O której dokładnie godzinie i minucie na miejsce katastrofy dotarły jednostki ratowniczo-gaśnicze 
sprowadzone z zewnątrz, a niebędące w dyspozycji lotniska Smoleńsk-Siewiernyj?  

   6. Ile jednostek ratowniczo-gaśniczych jest na stałe w dyspozycji zarządzającego lotniskiem Smoleńsk-
Siewiernyj?  

   7. Ile jednostek ratowniczo-gaśniczych było w gotowości na terenie lotniska Smoleńsk-Siewiernyj 
odpowiednio w dniach 7 i 10 kwietnia?  

   8. Czy prawdziwe są informacje, jakie pojawiły się w polskich mediach po 10 kwietnia, iż pierwsi na 
miejsce katastrofy dotarli ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie wraz z dwoma oficerami Biura 
Ochrony Rządu? Jeśli tak, to o której dokładnie godzinie i minucie dotarli na miejsce katastrofy samolotu 
TU-154M?  

   9. Czy kwestie poruszone w niniejszej interpelacji były już przedmiotem czynności procesowych 
Naczelnej Prokuratury Wojskowej i czy władze Federacji Rosyjskiej umożliwiły przesłuchanie osób 
odpowiedzialnych za zarządzanie lotniskiem, wojskowych służb ruchu lotniczego armii Federacji 
Rosyjskiej, służb lotniskowych i pozalotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych Smoleńsk-Siewiernyj?  

   Z poważaniem  

   Poseł Jerzy Polaczek  

   Warszawa, dnia 24 czerwca 2010 r.  

 


