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Interpelacja nr 16511

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą

lotniczą pod Smoleńskiem dotyczących 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa

Transportowego - ponowna

   Szanowny Panie Premierze! Kierując do Pana Premiera przedmiotową interpelację, zawarłem w niej pytania,

które miały na celu uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej załogi samolotu TU-154 M, który wykonywał lot w

dniu 10 kwietnia na lotnisko Smoleńsk-Siewiernyj.

   Odpowiedź, którą otrzymałem z Pana upoważnienia sygnowaną przez ministra pana Jerzego Millera, jest

jaskrawym przykładem arogancji przedstawiciela rządu, który na pytania niemające bezpośredniego związku z

ustaleniem przyczyn katastrofy lotniczej po raz kolejny nie udziela odpowiedzi na pytania, odwołując się do

rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 27 kwietnia br.

   W związku z powyższym stanowczo ponawiam prośbę o udzielenie odpowiedzi w sprawie niektórych

elementarnych faktów dotyczących składu, uprawnień załogi samolotu, a także programu, według którego byli oni

szkoleni.

   Ponawiam w związku z tym pytania, które zostały zawarte w niniejszej interpelacji, tj. m.in.:

   1. Kto wyznaczył załogi samolotów TU-154M i JAK-40? Czy dowódca 36. SPLT, czy dowódca eskadry?

   2. Czy wyznaczając załogę, dogłębnie przeanalizowano poziom wyszkolenia dowódcy statku powietrznego,

drugiego pilota, nawigatora i technika pokładowego?

   3. Czy była przeprowadzona analiza pogody przez dowódcę 36. SPLT w dniu stawiania zadania i w dniu

wykonania zadania?

   4. Czy były wyznaczone lotniska zapasowe dla dowódcy załogi i procedura odlotu na lotniska zapasowe w

przypadku warunków atmosferycznych poniżej warunków minimalnych do podjęcia procedury lądowania?

   5. Kto szkolił dowódcę, a także drugiego pilota na TU-154M? W którym roku i od kogo uzyskali oni uprawnienia

na dowódcę TU-154M? Ile mieli godzin wylatanych jako dowódcy TU-154M, jako drugi pilot na TU-154M i jako

nawigator TU-154M?

   6. Według jakiego programu (z którego roku) była szkolona załoga TU-154M, wykonująca zadanie w dniu 10

kwietnia br.?

   7. Czy i kiedy załoga była ostatni raz na symulatorze TU-154M?

   8. Czy załoga, która wykonywała tragiczny lot, ćwiczyła w tym samym składzie na symulatorze?

   Oczekuję, iż Pan Premier osobiście zainteresuje się odpowiedziami na zawarte w niniejszej interpelacji pytania,

gdyż niektóre z nich mają bezpośredni systemowy związek z zapewnieniem Panu Premierowi bezpieczeństwa w

ramach zadań realizowanych nadal przez 36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego.

   Z poważaniem

   Poseł Jerzy Polaczek

   Warszawa, dnia 29 września 2010 r.
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