
Interpelacja nr 18283 

do prezesa Rady Ministrów 

w sprawie stanowiska rządu w przypadku naruszenia Konwencji o międzynarodowym 
lotnictwie cywilnym w związku z informacjami akredytowanego przedstawiciela Polski przy 
Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym z siedzibą w Moskwie prowadzącym badanie 
katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. samolotu TU-154M będącego w rejestrze MON 

   Szanowny Panie Premierze! W ostatnich dniach polska opinia publiczna została poinformowana przez 
akredytowanego przedstawiciela Polski przy Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym z siedzibą w Moskwie 
o fakcie zakończenia prac przez tenże komitet i przystąpienia do przygotowania projektu raportu według 
międzynarodowych norm, metod i zasad postępowania zawartych w załączniku 13 do Konwencji o 
międzynarodowym lotnictwie cywilnym.  

   Federacja Rosyjska jest także jednym z państw, które ratyfikowało konwencję chicagowską, i jest prawnie 
zobowiązana do przygotowania raportu końcowego zgodnie z wzorem zawartym w treści załącznika 13 tejże 
konwencji.  

   Kwestią kluczową dla zgodnego z prawem przygotowania treści raportu końcowego jest jego kompletność.  

   Według informacji przekazanych publicznie przez akredytowanego przedstawiciela Polski nie otrzymał on od 
władz Federacji Rosyjskiej niektórych ważnych informacji dotyczących w szczególności m.in. lotniska 
Smoleńsk-Siewiernyj, stanu tamtejszych urządzeń, statusu tego lotniska i obowiązujących tam procedur, jak 
również aktów normatywnych i procedur dotyczących systemu zarządzania ruchem lotniczym w Federacji 
Rosyjskiej.  

   Międzynarodowe przepisy zawarte w załączniku 13 konwencji chicagowskiej ujednolicają szczegółowo 
formę i treść przedstawienia raportu końcowego.  

   W dodatku określającym wzór raportu końcowego nakłada się w sposób precyzyjny i niebudzący 
wątpliwości, iż zgodnie z:  

   - pkt 1.8: pomoce nawigacyjne - powinien zawierać informację o ich efektywności w czasie zaistnienia 
wypadku,  

   - pkt 1.10: informacje o lotnisku - powinny zawierać dane dotyczące jego wyposażenia i stanie urządzeń,  

   - pkt 1.17: informacje o organizacjach i działalności administracyjnej - powinny zawierać dane o 
organizacjach i ich działalności administracyjnej mającej odniesienie do operacji statku powietrznego; do 
organizacji zalicza się np. operatora służby ruchu lotniczego, służby operacyjne, służby eksploatacji lotnisk, 
służby meteorologiczne, jak też organ nadzoru lotniczego; informacja może zawierać w szczególności 
wiadomości o strukturze organizacyjnej i funkcjach, zasobach, statusie ekonomicznym, polityce 
administracyjnej i praktycznej działalności w ramach przepisów.  

   W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera o zajęcie stanowiska i udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania:  

   1. Czy potwierdza Pan Premier publiczne informacje akredytowanego przedstawiciela Polski o braku do 
chwili obecnej dostępu do niektórych kluczowych danych w toku dotychczasowego badania przyczyn 
katastrofy lotniczej i nieprzekazania tychże danych przez władze Federacji Rosyjskiej pomimo jego pisemnych 
wcześniejszych wystąpień? Jeśli tak, to proszę o przedstawienie precyzyjnego ˝katalogu˝ dokumentów, których 
władze Federacji Rosyjskiej nie udostępniły do końca września br.  



   2. Czy w świetle dostępnych w chwili obecnej informacji o braku dostępu akredytowanego przedstawiciela 
Polski do niektórych kluczowych danych władze Rzeczypospolitej Polskiej zamierzają poinformować o tych 
faktach władze Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO)?  

   3. Jakie stanowisko zajmie rząd Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji, w której projekt raportu końcowego 
Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego badającego przyczyny katastrofy z 10 kwietnia, w której zginął 
prezydent RP, a także wszyscy pozostali przedstawiciele delegacji państwowej, będzie niekompletny i 
sporządzony w sposób niezgodny z międzynarodowymi normami, metodami i zasadami postępowania 
zawartymi w załączniku 13 konwencji chicagowskiej?  

   Z poważaniem  

   Poseł Jerzy Polaczek  

   Warszawa, dnia 28 września 2010 r.  

  


