
Interpelacja nr 18036 

do prezesa Rady Ministrów 

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa małżonce prezydenta RP oraz członkom rodzin 
tragicznie zmarłych w dniu 10 kwietnia 2010 r. ofiar w związku z planowanym wylotem w 
dniu 10 października 2010 r. samolotem wojskowym MON na lotnisko Smoleńsk-Siewiernyj 

   Szanowny Panie Premierze! W ostatnim czasie grupa przedstawicieli części rodzin tragicznie zmarłych 
uczestników delegacji na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę mordu katyńskiego, którzy zginęli 10 
kwietnia w katastrofie lotniczej na terenie lotniska Smoleńsk-Siewiernyj, wystąpiła do małżonki prezydenta RP 
pani Anny Komorowskiej z wnioskiem o pomoc w organizacji wyjazdu rodzin ofiar katastrofy w sześć 
miesięcy po tym tragicznym wydarzeniu, tj. na dzień 10 października br.  

   Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP pojawiły się oficjalne zapowiedzi proponujące rodzinom 
tragicznie zmarłych pomoc w wyjeździe transportem powietrznym na lotnisko Smoleńsk-Siewiernyj (lot 
samolotem wojskowym typu CASA), a także informacje o objęciu honorowym patronatem przez małżonkę 
pana prezydenta panią Annę Komorowską, która zadeklarowała również osobisty udział w tym 
przedsięwzięciu.  

   W związku z powyższym, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w tym 
wylocie, a także okoliczności tragicznej katastrofy lotniczej 10 kwietnia br., zwracam się do Pana Premiera z 
następującymi pytaniami:  

   1. Czy w organizację tego wylotu oprócz Kancelarii Prezydenta RP zaangażowane są podległe Panu 
Premierowi agendy rządowe i inne służby państwowe? A jeśli, to jakie i w jakim zakresie podejmują one 
odpowiednie uzgodnienia?  

   2. Na jakiej podstawie organizowany jest po raz kolejny lot na niekomunikacyjne lotnisko w Smoleńsku w 
sytuacji, w której po upływie ponad pięciu miesięcy od katastrofy władze Rzeczypospolitej Polskiej nie 
uzyskały w toku zarówno prowadzonego śledztwa przez Naczelną Prokuraturę Wojskową, a także działań 
akredytowanego przedstawiciela Polski przy Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym w Moskwie 
jakichkolwiek dokumentów określających status tego lotniska, warunki przygotowania tegoż lotniska do 
sytuacji zagrożenia, uprawnień tamtejszej wojskowej służby ruchu lotniczego obsługującej to lotnisko, a także 
procedury regulujące ruch lotniczy na terenie Federacji Rosyjskiej?  

   3. Jak mają się te zapowiedzi dotyczące wylotu do Smoleńska w dniu 10 października do wniosków Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem przedstawicieli ministerstw, w tym MON, aby jako minimalny 
standard bezpieczeństwa lotniczego przy przewozach najważniejszych osób w państwie przyjąć standard jak w 
lotnictwie cywilnym komercyjnym?  

   4. Czy w przypadku udostępnienia samolotu CASA Ministerstwa Obrony Narodowej na potrzeby 
planowanego przelotu odpowiedni przedstawiciele władz rządowych uzyskali już aktualne informacje od władz 
Federacji Rosyjskiej: o stanie lub zmianie urządzeń lotniczych, służb, procedur (tzw. NOTAM) dotyczących 
lotniska Smoleńsk-Siewiernyj, czego nie dopełniono, organizując wylot prezesa Rady Ministrów i prezydenta 
RP w dniach 7 i 10 kwietnia br.?  

   5. Jaka instytucja państwowa będzie odpowiedzialna za skoordynowanie i zabezpieczenie warunków 
bezpieczeństwa tego przedsięwzięcia z udziałem małżonki prezydenta RP oraz części rodzin tragicznie 
zmarłych w dniu 10 kwietnia br. uczestników delegacji do Katynia?  

   Z poważaniem  

   Poseł Jerzy Polaczek  

   Warszawa, dnia 21 września 2010 r.  


