
Interpelacja nr 16794 

do prezesa Rady Ministrów 

w sprawie uprawnień rosyjskiej służby ruchu lotniczego na lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj 
w dniu 10 kwietnia 2010 r. w związku z katastrofą samolotu TU-154M 

   Szanowny Panie Premierze! Istotnym aspektem mającym wpływ na bezpieczeństwo ruchu lotniczego jest 
wysoki poziom służb kontroli ruchu lotniczego. W Polsce wymóg ten jest realizowany poprzez system 
uzyskiwania państwowej licencji kontrolera ruchu lotniczego, której ważność uznawana jest przez wszystkie 
kraje członkowskie Unii Europejskiej.  

   Zasady szkolenia i licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego według przepisów Międzynarodowej 
Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) określają w Polsce następujące dokumenty:  

   - załącznik nr 1 do konwencji chicagowskiej,  

   - ESARR 5 - wymagania Eurocontrol w zakresie przepisów i bezpieczeństwa personelu służb ruchu 
lotniczego,  

   - dyrektywa 2006/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 kwietnia 2006 r. w 
sprawie wspólnotowej licencji kontrolera ruchu lotniczego,  

   - rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie licencjonowania personelu lotniczego z dnia 3 
września 2003 r.,  

   - rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia 
lotnicze z dnia 18 lipca 2003 r.  

   Zgodnie z założeniami powyższych dokumentów licencja uprawniająca jego posiadacza do świadczenia 
usług ruchu lotniczego zawiera zawarte w nim uprawnienia i uprawnienia uzupełniające (np. uprawnienie 
uzupełniające w zakresie języka, określające biegłość językową jego posiadacza).  

   W związku z tym, iż opinia publiczna w Polsce nie została miarodajnie poinformowana o uprawnieniach 
przedstawicieli służby ruchu lotniczego Federacji Rosyjskiej wykonujących swoje obowiązki na lotnisku 
Smoleńsk-Siewiernyj w dniu 10 kwietnia br., zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:  

   1. Czy przedstawiciele rosyjskiej służby ruchu lotniczego wykonujący swoje obowiązki w dniu 10 
kwietnia br. na lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj posiadali licencje wydane zgodnie z przepisami 
Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO)?  

   2. Jakie są przepisy Federacji Rosyjskiej, według których prowadzony jest proces szkolenia i procedury 
uzyskiwania licencji służb ruchu lotniczego (cywilnych i wojskowych)?  

   3. Jakie są normy i procedury (krajowe lub międzynarodowe), według których pracują służby ruchu 
lotniczego dla lotniska Smoleńsk-Siewiernyj?  

   4. Jak prowadzony jest w Federacji Rosyjskiej państwowy nadzór nad szkoleniem i utrzymaniem 
kwalifikacji przez personel służb lotniska Smoleńsk-Siewiernyj?  

   Z poważaniem  

   Poseł Jerzy Polaczek  

   Warszawa, dnia 7 lipca 2010 r.  


