
VI kadencja

opis sprawy

Interpelacja nr 16514

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą

lotniczą pod Smoleńskiem dotyczących sposobu realizacji transportu prezydenta RP

przez rządowe służby - ponowna

   Szanowny Panie Premierze! Po raz kolejny z ubolewaniem pragnę stwierdzić, iż odpowiedź, jakiej udzielił mi z

upoważnienia Pana Premiera minister spraw wewnętrznych i administracji pan Jerzy Miller, nie odpowiada na

żadne z zadanych w tejże interpelacji pytań. W związku z powyższym zwracam się ponownie do Pana Premiera o

udzielenie odpowiedzi na moje pytania zawarte w interpelacji z dnia 16 czerwca br., nr interpelacji 16514.

   Za skandaliczne uważam uchylanie się przedstawicieli rządu od precyzyjnego poinformowania o faktach, które

mają istotne znaczenie dla uporządkowania wiedzy o niektórych uwarunkowaniach i aspektach dotyczących

sposobu realizacji transportu prezydenta RP przez rządowe służby podległe ministrowi obrony narodowej. Za

naruszającą m.in. ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a także Regulaminu Sejmu RP uważam

odmowę udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w przedmiotowej interpelacji z uwagi na, cytuję: na obecnym

etapie prac ww. komisji nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi.

   Czy odmowa udzielenia odpowiedzi przez Pana Premiera na pytanie, jaka rosyjska służba państwowa była

zobowiązana do przekazania władzom Rzeczypospolitej Polskiej standardowego dokumentu dla żeglugi

powietrznej (tzw. NOTAM), jest informacją niejawną?

   Czy odmowa udzielenia odpowiedzi na pytanie o potwierdzenie aktualności danych dotyczące posługiwania się

przez dowództwo Sił Powietrznych dokumentacją nawigacyjną lotniska docelowego, na które udaje się prezes

Rady Ministrów bądź prezydent RP, również jest również informacją niejawną?

   Proszę ponownie Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w przedmiotowej interpelacji, w

szczególności dotyczące powodów i przyczyn, dla których Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw

Zagranicznych nie otrzymały standardowego w międzynarodowym lotnictwie dokumentu (tzw. NOTAM) od władz

Federacji Rosyjskiej przed zapowiedzianymi na 7 i 10 kwietnia wizytami w Katyniu kolejno Pana Premiera oraz

prezydenta RP.

   Z poważaniem

   Poseł Jerzy Polaczek

   Warszawa, dnia 28 września 2010 r.
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