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Interpelacja nr 16525

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą

lotniczą pod Smoleńskiem dotyczących powołania polskiej komisji badania wypadków

lotniczych - ponowna

   Szanowny Panie Premierze! Pragnę zauważyć, iż na moją, skierowaną bezpośrednio do Pana Premiera,

interpelację w sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą lotniczą pod

Smoleńskiem, a dotyczących powołania polskiej komisji badania wypadków lotniczych odpowiedzi udzielił pan

minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller.

   Z należną powagą dla urzędu ministra spraw wewnętrznych i administracji, którego obowiązki pełni obecnie pan

minister Jerzy Miller, wyrażam opinię, iż jest on organem niewłaściwym do udzielenia odpowiedzi na interpelację

poselską dotyczącą prawnych podstaw powołania polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa

Państwowego (dalej KBWLLP). Organem uprawnionym do wykonania tej części art.140 Prawa lotniczego jest

minister obrony narodowej, a minister spraw wewnętrznych i administracji jest jedynie podmiotem uczestniczącym

w czynnościach, w wyniku których powołuje się KBWLLP.

   W związku z tym uznaję udzielenie odpowiedzi na niniejszą interpelację za dokonaną przez organ niewłaściwy, a

jej treść za niezadowalającą. W związku z powyższym wnoszę o osobiste udzielenie odpowiedzi na tę interpelację

przez Pana Premiera.

   W udzielonej odpowiedzi uznano poprawność rozwiązania przyjętego w wyniku nowelizacji w dniu 27 kwietnia

2010 r. rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad

funkcjonowania KBWLLP, w którym powołanie przewodniczącego i członków komisji następuje w uzgodnieniu z

prezesem Rady Ministrów. Zmianę tę zinterpretowano jako swego rodzaju uszczegółowienie procedury.

   Pragnę stwierdzić, iż rozwiązania, które przyjął minister obrony narodowej, odwołując się do upoważnienia z

art.140 Prawa lotniczego, uważam za nielegalne. Ponadto wywodzenie z normy art. 148 Konstytucji RP

uprawnień prezesa Rady Ministrów, które zawarte są w rozporządzeniu ministra obrony narodowej z dnia 27

kwietnia 2010 r., uznaję za niedopuszczalne i niezgodne z art.140 ust. l ustawy Prawo lotnicze.

   Pozwolę sobie przytoczyć wnioski, jakie zawiera zlecona przeze mnie opinia Biura Analiz Sejmowych z dnia 7

lipca 2010 r. (znak: BAS-WAL-973/10) odnośnie do rozwiązań przyjętych w znowelizowanej wersji rozporządzenia

MON w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa

Państwowego.

   1. BAS postawiło tezę, iż cyt.: ˝paragraf 2 ust.2a rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie

organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego w

zakresie, w jakim nakazuje uzgodnienie wyboru członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa

Państwowego z prezesem RM, jest niezgodny z art. 140 ustawy Prawo lotnicze˝. ˝Zgodnie z art. 140 ust. 1 zd. l

Prawa lotniczego Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (dalej jako 'komisja') jest

powoływana przez ministra obrony narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

(...) Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, w przeciwieństwie do Państwowej Komisji

Badania Wypadków Lotniczych, nie jest komisją stałą, lecz powoływaną ad hoc. Wydaje się więc, że powołanie

komisji należy utożsamiać z powołaniem jej członków; powołanie komisji i powołanie jej członków jest jednym

działaniem. W konsekwencji należy uznać, że przepis rangi ustawowej (art. 140 ust. l zd. l Prawa lotniczego)

przesądza kwestię podmiotu upoważnionego do powołania komisji (powołania członków komisji) - jest to minister

obrony narodowej działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Jednocześnie z

brzmienia delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia nie wynika, żeby było możliwe określenie w

rozporządzeniu w sposób inny niż w ustawie podmiotu powołującego komisję˝.

   2. Odnosząc się do użycia sformułowania ˝w uzgodnieniu z prezesem Rady Ministrów˝ i rozumienia zwrotu za

rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ˝Zasad techniki prawodawczej˝

(Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908), w opinii stwierdzono, iż cyt.: ˝Zgodnie z nimi w przypadku współdziałania

podmiotów przy podejmowaniu danej decyzji posłużenie się w przepisie zwrotem 'za zgodą' oznacza, że

współdziałanie to ma polegać na czynnym wyrażeniu uprzedniej zgody, a następstwem niewyrażenia zgody ma

być to, że decyzja nie zostaje podjęta. (...) W konsekwencji definitywny wybór członków komisji dojdzie do skutku,

jeżeli na wybór członków komisji dokonany przez ministra obrony narodowej w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw wewnętrznych wyrazi zgodę prezes RM.

   Przyjęcie takiego rozwiązania jest związane z uprawnieniami, jakie przyznaje się w rozporządzeniu prezesowi
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RM w związku z badaniem wyodrębnionej szczególnej kategorii zdarzeń lotniczych. Z tego punktu widzenia nakaz

uzgadniania z prezesem RM wyboru członków komisji może znajdować uzasadnienie. Jednak wobec

jednoznacznego brzmienia art. 140 ust. l zd. l Prawa lotniczego wydaje się, że taka modyfikacja podmiotów

uprawnionych do powołania członków komisji powinna mieć swoje umocowanie w przepisach ustawowych, tj. w

Prawie lotniczym.

   Ponadto należy zwrócić uwagę na niekonsekwencję, jaka powstała w rozporządzeniu po jego nowelizacji.

Wymieniany już powyżej § 7 ust. l rozporządzenia, zamieszczony w rozdziale 3 rozporządzenia ˝Zasady

funkcjonowania komisji˝, stanowi bowiem, że po podjęciu decyzji o badaniu zdarzenia lotniczego minister obrony

narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, powołuje komisję. Wydaje się, że

także ten przepis powinien uwzględniać konieczność wyrażenia, w pewnych sytuacjach, zgody przez prezesa RM.

   Podsumowując - należy stwierdzić, że w zakresie określenia podmiotu upoważnionego do powołania członków

komisji treść § 2 ust. 2a rozporządzenia jest niezgodna z przepisami Prawa lotniczego˝.

   3. W zakresie uprawnień prezesa Rady Ministrów w związku z pracami komisji w odniesieniu do specjalnej

kategorii zdarzeń lotniczych powołanej w znowelizowanym rozporządzeniu opinia BAS stwierdza, cyt.: ˝(...)

kwestią, jaką należy rozważyć, jest wyposażenie prezesa RM - w przypadku badania szczególnej kategorii

zdarzeń lotniczych - w uprawniania przysługujące ministrowi obrony narodowej w przypadku badania przez

komisję pozostałych zdarzeń lotniczych.

   Z przepisów zawartych w art. 140 Prawa lotniczego wynika podległość komisji (przewodniczącego komisji)

ministrowi obrony narodowej. Jest to uzasadnienie dla rozwiązań przyjętych w § 8 ust. 1, § 10 zd. 2, § 13 ust. l

oraz § 14 rozporządzenia. Przepisy rangi ustawowej przesądzają więc o kształcie relacji pomiędzy komisją a

ministrem obrony narodowej. Wydaje się więc, że przewidziane w § 14a rozporządzenia odstępstwa od tych

rozwiązań (możliwość wprowadzenia takich odstępstw w rozporządzeniu) powinny znaleźć oparcie w przepisach

ustawy Prawo lotnicze. Bez tego przyjęte w § 14a rozporządzenia rozwiązania wydają się być sprzeczne z ustawą

Prawo lotnicze˝.

   W podsumowaniu Biuro Analiz Sejmowych stwierdziło, iż cyt.: ˝Znowelizowane rozporządzenie ministra obrony

narodowej w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa

Państwowego przewiduje w § 2 ust. 2a, że w przypadku badania przez tę komisję szczególnej kategorii zdarzeń

lotniczych powołanie członków komisji jest uzależnione od zgody prezesa Rady Ministrów. Rozwiązanie to stoi w

sprzeczności z regulacją z art. 140 ust. l Prawa lotniczego, zgodnie z którym podmiotem uprawnionym do

powołania członków komisji jest minister obrony narodowej działający w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw wewnętrznych.

   (...) Jako sprzeczne z przepisami ustawy należy ocenić przyznanie w § 14a rozporządzenia prezesowi RM, w

przypadku badania przez komisję zdarzenia lotniczego zaliczonego do szczególnej kategorii, uprawnień, które na

podstawie ustawowych przepisów określających relację pomiędzy komisją a ministrem obrony narodowej

przysługują temu właśnie ministrowi˝.

   W związku z cytowanymi wyżej fragmentami opinii Biura Analiz Sejmowych zwracam się do Pana Premiera o

ponowne przeanalizowanie udzielonej mi wcześniej odpowiedzi oraz o ustosunkowanie się do przedstawionych

zasadniczych wątpliwości w zakresie braku podstaw ustawowych wynikających z ustawy Prawo lotnicze,

dotyczących zmienionego w dniu 27 kwietnia 2010 r. rozporządzenia ministra obrony narodowej.

   Ponawiam równocześnie pytanie do Pana Premiera: Czy w przypadku potwierdzenia się tych fundamentalnych

pod względem prawnym wątpliwości co do legalności zmienionego rozporządzenia ministra obrony narodowej z

dnia 27 kwietnia odwoła Pan Premier ministra obrony narodowej pana Bogdana Klicha?

   Z poważaniem

   Poseł Jerzy Polaczek

   Warszawa, dnia 20 września 2010 r.
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