
VI kadencja

opis sprawy

Interpelacja nr 16233

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie wyjaśnienia wątpliwości - dotyczących działań organów państwa - co do

prawidłowości procesu dochodzenia do ustaleń przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem -

ponowna

   Szanowny Panie Premierze! Zwracam się ponownie o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w moim
wystąpieniu (interpelacji nr 16233), uznając odpowiedź udzieloną mi z Pana upoważnienia przez ministra spraw
wewnętrznych i administracji pana Jerzego Millera za niezadowalającą.

   Po pierwsze, chciałbym odnotować, iż krótka ˝odpowiedź˝ (licząca 4 zdania) została mi udzielona po upływie 60
dni, co wykracza poza terminy nałożone na organy administracji rządowej zobowiązane do udzielenia odpowiedzi
w terminie 21 dni.

   Z odpowiedzi, jaką uzyskałem, wnioskuję, iż działania organów państwa (prokuratury) co do prawidłowości
procesu dochodzenia ustaleń przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem nie są przedmiotem zainteresowania Prezesa
Rady Ministrów.

   W związku z tym, iż kwestie będące przedmiotem mojego wystąpienia, jak to zostało zawarte w udzielonej mi
odpowiedzi, cytuję, ˝odnoszą się do działań niezależnej prokuratury˝ - w tym przypadku niezależnej prokuratury
wojskowej prowadzącej śledztwo w sprawie ustalenia przyczyn katastrofy samolotu wojskowego należącego do
36 SPLT, który uległ katastrofie w dniu 10 kwietnia br. na rosyjskim lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj - skieruję
ponownie większość pytań zawartych w interpelacji, adresując je do prokuratora generalnego pana Andrzeja
Seremeta.

   Niemniej pragnę ponownie zwrócić się do Pana Premiera w dwóch istotnych sprawach zawartych w
przedmiotowej interpelacji, na które nie uzyskałem odpowiedzi.

   1. Czy władze państwowe, w szczególności Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego,
planują zlecenie wykonania dodatkowych ekspertyz (samodzielnie bądź w uzgodnieniu z władzami Federacji
Rosyjskiej) takim organizacjom europejskim, jak Eurocontrol (Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa
Żeglugi Powietrznej) lub EASA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego) celem nadania przygotowanym
w Polsce i Federacji Rosyjskiej raportom dodatkowego obiektywizmu eksperckiego?

   2. Czy władze polskie otrzymały od władz Federacji Rosyjskiej wszystkie aktualnie obowiązujące akty
normatywne (procedury) regulujące ruch lotniczy oraz te przepisy, które właściwe organy Federacji Rosyjskiej
zastosowały w odniesieniu do lotu samolotu TU-154M polskich Sił Powietrznych z prezydentem RP na pokładzie
w dniu 10 kwietnia 2010 r.? Jeśli tak, to proszę o przedstawienie wykazu tychże otrzymanych aktów prawnych
oraz procedur.

   Z poważaniem

   Poseł Jerzy Polaczek

   Warszawa, dnia 5 sierpnia 2010 r.
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