
Interpelacja nr 18152 

do prezesa Rady Ministrów 

w sprawie podjęcia przez rząd natychmiastowych działań dotyczących zabezpieczenia, a 
następnie przewiezienia do Polski szczątków samolotu TU-154M, który uległ katastrofie na 
lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj 

   Szanowny Panie Premierze! Od wielu tygodni opinia publiczna w Polsce jest informowana przez 
przedstawicieli rządu, Prokuratury Generalnej oraz akredytowanego przedstawiciela Polski przy 
Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym o uzgodnieniach dotyczących prawidłowego zabezpieczenia 
szczątków samolotu wojskowego TU-154M będącego w rejestrze ministra obrony narodowej, który uległ 
katastrofie w dniu 10 kwietnia na terenie lotniska Smoleńsk-Siewiernyj.  

   Informacje o zabezpieczeniu wraku samolotu (jego ogrodzeniu oraz przykryciu brezentem) były 
przekazywane już w sierpniu, a następnie we wrześniu br. Szczątki samolotu będącego jednym z kluczowych 
materiałów dowodowych ulegają systematycznej degradacji, a kolejne informacje docierające do opinii 
publicznej w Polsce za pośrednictwem środków masowego przekazu są zatrważające.  

   Załącznik nr 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym definiuje w rozdziale 3 (pkt. 3.2) 
odpowiedzialność państwa miejsca zdarzenia - w tym konkretnym przypadku uprawnionych władz 
reprezentujących Federację Rosyjską. Zgodnie z cytowanym załącznikiem: ˝Państwo miejsca zdarzenia 
podejmuje wszystkie niezbędne środki w celu zabezpieczenia dowodów rzeczowych i zapewnienia 
niezawodnej ochrony statku powietrznego oraz wszystkiego, co się na nim znajduje, przez czas potrzebny do 
przeprowadzenia badania (...). Ochrona polega na zabezpieczeniu przed dalszym uszkodzeniem, dostępem osób 
postronnych, kradzieżą i zepsuciem˝.  

   W tej konkretnej sprawie instytucją odpowiedzialną za przestrzeganie obowiązków państwa miejsca 
zdarzenia jest Międzypaństwowy Komitet Lotniczy w Moskwie.  

   Stan faktyczny mający miejsce na terenie lotniska Smoleńsk-Siewiernyj, na którym składowany jest od 
kwietnia br. wrak samolotu będący własnością Rzeczypospolitej Polskiej, jest stanem wprost obciążającym 
zarówno państwo miejsca katastrofy, jak i władze Rzeczypospolitej Polskiej, które tolerują naruszanie 
przepisów międzynarodowych wynikających z ratyfikowanej przez Federację Rosyjską oraz Rzeczpospolitą 
Polską Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.  

   Jako bezprecedensowe i kompromitujące rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznajemy wypowiedzi rzecznika 
rządu - ministra Pawła Grasia z dnia 21 września br. W wypowiedzi dotyczącej kwestii zabezpieczenia wraku 
samolotu TU-154M minister Paweł Graś stwierdził, cytuję: ˝Nie sądzę, żeby ewentualne przykrycie bądź 
nieprzykrycie wraku brezentem miało znaczenia dla zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy˝, a także, 
cytuję: ˝Nie mamy możliwości nacisku na kwestie zabezpieczenia wraku. To jest bardziej element honorowego 
podejścia do tej sytuacji przez stronę rosyjską˝.  

   Wypowiedzi te zbiegają się jednocześnie z informacjami akredytowanego przedstawiciela Polski pana 
pułkownika Edmunda Klicha, iż strona rosyjska nie przekaże m.in. dokumentacji dotyczącej statusu oraz 
procedur obowiązujących na terenie lotniska w Smoleńsku, o które to dokumenty akredytowany zabiegał 
jeszcze latem br.  

   Wypowiedzi ministra rzecznika rządu są kolejną kompromitacją świadczącą o ignorancji, niewiedzy oraz 
lekceważeniu prawnych obowiązków wynikających z przepisów regulujących procedurę badania wypadków 
lotniczych na świecie.  

   Tego rodzaju wypowiedzi przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej w praktyce oznaczają 
przyzwolenie na nierespektowanie przez instytucje Federacji Rosyjskiej obowiązków nałożonych na państwo 
miejsca zdarzenia (katastrofy lotniczej).  



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

   1. W jakim terminie rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyegzekwuje zgodne z prawem międzynarodowym - 
konwencją chicagowską - przestrzeganie przez władze Federacji Rosyjskiej właściwego zabezpieczenia 
dowodu rzeczowego będącego własnością Rzeczypospolitej Polskiej?  

   2. W jakim terminie władze Rzeczypospolitej Polskiej zamierzają uzgodnić i przetransportować do Polski 
szczątki samolotu wojskowego TU-154M?  

   3. W jakim miejscu i w jakich warunkach będzie przechowywany tenże dowód rzeczowy w Polsce i jakim 
będzie poddany dodatkowym analizom?  

   Oczekujemy od Pana Premiera równocześnie zdymisjonowania ministra Pawła Grasia z uwagi na urągające 
powadze rządu Rzeczypospolitej Polskiej jego ostatnie wypowiedzi.  

   Z poważaniem  

   Posłowie Jerzy Polaczek  

   i Kazimierz Michał Ujazdowski  

   Warszawa, dnia 22 września 2010 r.  

  


