
Interpelacja nr 17361 

do prezesa Rady Ministrów 

w sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą 
lotniczą pod Smoleńskiem dotyczących wyboru języka przygotowywanego raportu 
końcowego przez Międzypaństwowy Komitet Lotniczy w Moskwie 

   Szanowny Panie Premierze! Istotnym aspektem mającym praktyczny wpływ na procedurę badania 
katastrofy pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia br., wynikającym z wyznaczenia przez Rzeczpospolitą 
Polskę tylko obserwatora zgodnie z załącznikiem 13 konwencji chicagowskiej, jest wybór języka, w którym 
zostanie sporządzony raport końcowy dotyczący tej katastrofy.  

   Dla przypomnienia językami oficjalnymi Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) są 
języki: angielski, arabski, francuski, hiszpański, rosyjski i chiński.  

   Dokonany przez rząd polski wybór pozycji prawnej Polski w badaniu przyczyn katastrofy pod 
Smoleńskiem niesie pod tym względem istotne konsekwencje praktyczne z uwagi na konieczność 
odniesienia się w ciągu 60 dni od daty pisma przewodniego do raportu końcowego, który wraz z 
załącznikami będzie liczył co najmniej kilka tysięcy stron (szacunkowo co najmniej między 5 a 10 tys. 
stron).  

   Przykładowo prowadzone przez prokuraturę Federacji Rosyjskiej odrębne śledztwo dotyczące ustalenia 
przyczyn tejże katastrofy i przekazanie części materiałów Naczelnej Prokuraturze Wojskowej (liczących 
według informacji prasowych ok. 1300 stron) skutkowało koniecznością przeznaczenia na ich 
przetłumaczenie około dwóch miesięcy - proces ich tłumaczenia trwa nadal.  

   Z uwagi na bezprecedensowość katastrofy pod Smoleńskiem w historii międzynarodowego lotnictwa, w 
której śmierć ponieśli prezydent Rzeczypospolitej wraz z małżonką oraz wszyscy członkowie delegacji, 
upoważnieni przedstawiciele naszego państwa winni mieć możliwość pełnego wykorzystania czasu, jaki 
wynika z konwencji chicagowskiej do złożenia istotnych i uzasadnionych uwag do raportu końcowego.  

   Dodatkowo z uwagi na fakt, iż katastrofie uległ statek powietrzny przekraczający masę 5700 kg, odbiorcą 
egzemplarza tego raportu będzie również Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.  

   Opinia publiczna w Polsce nie posiada jakichkolwiek informacji, czy władze polskie zgłaszały 
zastrzeżenia bądź uzgadniały wybór języka przygotowywanego przez Międzypaństwowy Komitet Lotniczy 
z siedzibą w Moskwie raportu końcowego.  

   Równoprawna i równoważna sytuacja dla Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej miałaby 
miejsce w sytuacji zastosowania procedury wspólnego badania tej tragicznej katastrofy lotniczej i powołania 
wspólnej komisji, co wynika z porozumienia ministrów obrony narodowej Polski i Rosji z 1993 r.  

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

   1. Czy władze Rzeczypospolitej Polskiej zastrzegły prawo równoczesnego otrzymania raportu końcowego 
przetłumaczonego również na język polski w dniu, w którym taki raport zostanie przesłany do Polski celem 
sporządzenia uwag, na których przygotowanie zgodnie z załącznikiem nr 13 konwencji chicagowskiej 
przewidziane jest 60 dni liczonych od daty pisma przewodniego?  

   2. W jakim języku Polska otrzymała raport wstępny, który był sporządzony zgodnie z przepisami 
konwencji w ciągu 30 dni od zaistnienia wypadku?  



   3. W jakim z języków oficjalnych Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (angielski, 
arabski, francuski, hiszpański, rosyjski, chiński) Międzypaństwowy Komitet Lotniczy z siedzibą w Moskwie 
sporządzi raport końcowy i przekaże go Rzeczypospolitej Polskiej?  

   4. Czy upoważniony obserwator strony polskiej oraz wyznaczeni przez niego eksperci polscy 
uczestniczący w pracach MAK w sposób swobodny mogą porozumiewać się ze stroną rosyjską czy też 
korzystają z usług tłumaczy w zakresie pozwalającym na precyzyjne i rzetelne wykonywanie powierzonych 
im przez stronę polską obowiązków?  

   Z poważaniem  

   Poseł Jerzy Polaczek  

   Piekary Śląskie, dnia 26 lipca 2010 r.  

  


