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Interpelacja nr 16531

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą

lotniczą pod Smoleńskiem dotyczących regulacji prawnych - ponowna

   Szanowny Panie Premierze! Zwracam się ponownie o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w moim

wystąpieniu (interpelacji nr 16531), uznając odpowiedź udzieloną mi z Pana upoważnienia przez ministra spraw

wewnętrznych i administracji Jerzego Millera za niezadowalającą.

   Pragnę zauważyć, iż od dnia 10 kwietnia br., w którym miała miejsce tragiczna katastrofa lotnicza samolotu

wojskowego TU-154M będącego w rejestrze statków powietrznych prowadzonym przez ministra obrony

narodowej, minęło ponad 5 miesięcy.

   Na lakoniczną odpowiedź sygnowaną z upoważnienia Pana Premiera przez ministra spraw wewnętrznych i

administracji pana Jerzego Millera oczekiwałem ponad 3 miesiące - tj. w czasie przekraczającym jakiekolwiek

standardy, w których mieści się rzetelne i precyzyjne udzielanie odpowiedzi przez przedstawicieli rządu posłom w

czasie określonym w Regulaminie Sejmu RP.

   Z odpowiedzi, jaką uzyskałem, wynika jedynie to, iż władze Federacji Rosyjskiej do września br. włącznie (tj.

przez okres 5 miesięcy) nie przekazały stronie polskiej przepisów i procedur obowiązujących w przestrzeni

powietrznej Federacji Rosyjskiej, a także tych, które zostały zastosowane do - odpowiednio - lotów na lotnisko

Smoleńsk-Siewiernyj w dniach 7 i 10 kwietnia, tj. wizyt kolejno premiera i prezydenta RP.

   Brak przekazania przez władze Federacji Rosyjskiej żądanych materiałów jest okolicznością bezpośrednio

wpływającą na brak możliwości zweryfikowania ewentualnych zaniedbań bądź uchybień odnoszących się do

postępowania odpowiednich władz tejże Federacji odpowiedzialnych tam za zarządzanie przestrzenią powietrzną

państwa.

   W związku z powyższym zwracam się ponownie o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji nr

16531.

   Ponadto w związku z brakiem przekazania przez władze Federacji Rosyjskiej przedmiotowych przepisów, które -

co oczywiste - są podstawą, na jakiej proceduje Międzypaństwowy Komitet Lotniczy w Moskwie, zwracam się z

następującymi pytaniami:

   1. Czy władze Rzeczypospolitej Polskiej zamierzają skierować odpowiednie wnioski (skargi) do

Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w związku z brakiem przekazania m.in.

przedmiotowych materiałów pozwalających na analizę ewentualnych źródeł i przyczyn związanych z zaistnieniem

katastrofy lotniczej 10 kwietnia?

   2. Czy obserwator z ramienia polskich władz akredytowany przy międzypaństwowym komitecie lotniczym

posiada bezpośredni dostęp do tych przepisów i procedur obowiązujących na terenie Federacji Rosyjskiej?

   3. Jakie działania w tej sprawie po 10 kwietnia podjął rząd? A jeśli tak, to proszę o przytoczenie w odpowiedzi

źródłowych wystąpień przedstawicieli polskiego rządu (w szczególności MSZ, MON), a także prokuratury, aby

uzyskać źródłową wiedzę w tej materii prawnej.

   4. Proszę o precyzyjne wskazanie konkretnych organów Federacji Rosyjskiej zobowiązanych do przekazania

tychże dokumentów, a także wskazanie precyzyjnie odpowiednich władz Federacji, które zobowiązane są do

ujawnienia treści przedmiotowych procedur lotniczych.

   Upływ ponad 5 miesięcy od zaistnienia tragicznej katastrofy lotniczej jest wystarczający, aby władze

Rzeczypospolitej Polskiej oraz opinia publiczna w Polsce posiadały uporządkowaną wiedzę pozwalającą na

obiektywne wyciągnięcie wniosków płynących z tej tragedii narodowej.

   Z poważaniem

   Poseł Jerzy Polaczek

   Warszawa, dnia 15 września 2010 r.
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