
Interpelacja nr 16717 

do prezesa Rady Ministrów 

w sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą 
lotniczą pod Smoleńskiem dotyczących polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych 
Lotnictwa Państwowego 

   Rozpatrując sposób prowadzenia przez Polskę zgodnie z załącznikiem nr 13 Konwencji o 
międzynarodowym lotnictwie cywilnym, tzw. konwencji chicagowskiej, władze naszego państwa przyjęły 
tylko formułę wyznaczenia uprawnionego obserwatora (a także doradców ekspertów), którzy są obecni przy 
prowadzeniu dochodzenia przez państwo miejsca katastrofy, tj. Federację Rosyjską.  

   Załącznik nr 13 konwencji wskazuje, że osoby delegowane przez uprawnione władze Rzeczypospolitej 
Polskiej uczestniczą w tych badaniach po dokonaniu uzgodnień pomiędzy, w tym przypadku, władzami 
Rzeczypospolitej Polskiej a władzami Federacji Rosyjskiej.  

   Zaznaczyć należy, iż wyznacza się akredytowanego przedstawiciela. Pkt 5.18 załącznika nr 13 cyt. wyżej 
konwencji upoważnia do tylko jednego akredytowanego przedstawiciela, pod którego nadzorem mogą 
wykonywać swoje czynności wyznaczeni doradcy (eksperci).  

   Wyrażając zgodę na tego rodzaju rozwiązanie prawne, władze Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązane są 
do respektowania pkt 5.26 załącznika nr 13, zgodnie z którym polski obserwator i doradcy:  

   a) przekazują państwu prowadzącemu badanie, tj. Federacji Rosyjskiej, wszystkie informacje, jakie 
posiadają;  

   b) nie mogą ujawnić informacji o przebiegu i wnioskach wynikających z badania bez jasno wyrażonej 
zgody państwa prowadzącego badania, tj. Federacji Rosyjskiej.  

   Konsekwencją przyjęcia takiej wynikającej z konwencji pozycji prawnej Polski w badaniu katastrofy z 10 
kwietnia w Smoleńsku jest zakaz udzielania przez te osoby informacji i wniosków z badania prowadzonego 
przez Federację Rosyjską bez wyraźnej zgody tego państwa. Ponadto dotyczyć to może przekazywania 
informacji z prowadzonego postępowania w sytuacji, w której do akredytowanego przedstawiciela Polski 
oraz wyznaczonych polskich doradców w tej sprawie zwrócą się (bądź zwróciły się) polskie organy 
wymiaru sprawiedliwości, a także przewodniczący i członkowie polskiej Komisji Badania Wypadków 
Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP).  

   Dalszą konsekwencją przyjętego trybu postępowania jest niejasna z tego tytułu relacja prawna pomiędzy 
akredytowanym przedstawicielem Polski a polską KBWLLP.  

   Powołana w kwietniu komisja KBWLLP prowadzi odrębne postępowanie, a zasady opisane w załączniku 
nr 13 nie obejmują wspólnego prowadzenia badania przez dwie komisje (polską i rosyjską), co tworzy 
sytuację, w której nie ma określonych jakichkolwiek szczegółowych relacji i zasad współpracy pomiędzy 
komisją rosyjską a KBWLLP. Konsekwencją tego dualizmu jest fakt, iż po stronie polskiej KBWLLP może 
pomijać ustalenie bezpośrednich przyczyn katastrofy w Smoleńsku i okoliczności tego zdarzenia, 
ograniczając się do ustalania pośrednich przyczyn wypadku, w tym o charakterze systemowym. Końcowy 
zaś raport KBWLLP może być sprowadzony do wniosków z raportu komisji rosyjskiej po ewentualnym 
uwzględnieniu uwag przez tę komisję przedstawionych przez polskiego akredytowanego przedstawiciela.  

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



   1. Proszę o podanie pełnego składu doradców (ekspertów) po stronie polskiej uczestniczących w pracach 
komisji rosyjskiej, wraz z podaniem dnia ich prawnego umocowania, kwalifikacji tych osób oraz zakresu 
zagadnień będących w ich kompetencji w ramach toczących się prac komisji.  

   2. Czy doradcy ci uzyskali pozytywną opinię akredytowanego przedstawiciela strony polskiej? Czy 
uzyskał on uprzednie upoważnienie we właściwym trybie prawnym do wyznaczenia doradców (ekspertów)?  

   3. Czy władze Rzeczypospolitej Polskiej uzgodniły pisemnie (do dnia dzisiejszego) ze stroną rosyjską 
szczegółowe zasady współpracy pomiędzy komisją rosyjską a polską Komisją Badania Wypadków 
Lotniczych Lotnictwa Państwowego w zakresie wymiany informacji i wniosków, w szczególności 
realizujących wnioski polskich organów wymiaru sprawiedliwości i polskiego przewodniczącego KBWLLP 
ministra Jerzego Millera?  

   4. Czy polska Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z przewodniczącym 
komisji panem ministrem spraw wewnętrznych i administracji Jerzym Millerem bada bezpośrednie 
przyczyny katastrofy w Smoleńsku, czy też swoje wnioski będzie opierać na raporcie komisji rosyjskiej, a 
koncentrować się będzie na wyłącznie na przyczynach o charakterze systemowym odnoszących się do m.in. 
takich kwestii, jak: szkolenie pilotów, przygotowanie do lotu?  

   Z poważaniem  

   Poseł Jerzy Polaczek  

   Warszawa, dnia 28 czerwca 2010 r.  

 


