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Interpelacja nr 16601

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą

lotniczą pod Smoleńskiem dnia 10 kwietnia 2010 r., dotyczących standardu wymagań w

zakresie przygotowania lotniska do sytuacji zagrożenia - ponowna

   Szanowny Panie Premierze! Z ubolewaniem pragnę stwierdzić, iż odpowiedź, jakiej udzielił z upoważnienia

Pana Premiera minister spraw wewnętrznych i administracji na interpelację skierowaną do Pana w sprawach

dotyczących standardu wymagań lotniska Smoleńsk-Siewiernyj w zakresie przygotowania tego lotniska do

sytuacji zagrożenia, nie odpowiada na żadne z zadanych w interpelacji pytań.

   W związku z powyższym zwracam się ponownie do Pana Premiera z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na

moje pytania zawarte w interpelacji z dnia 24 czerwca br. - nr interpelacji 16601.

   Pragnę jednocześnie zauważyć, iż pytania zawarte w przytoczonym wyżej wystąpieniu do Pana Premiera nie są

związane z badaniem bezpośrednich przyczyn tej tragicznej katastrofy, lecz odnoszą się m.in. do kwestii

dotyczących statusu lotniska Smoleńsk-Siewiernyj wynikających z przepisów obowiązujących na terenie

Federacji Rosyjskiej, a także jego kategorii ochrony przeciwpożarowej, wyposażenia lotniska w określoną liczbę

jednostek ratowniczo-gaśniczych, normy czasu reakcji lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej tego lotniska.

   W związku z zaplanowanymi wizytami w dniach 7 i 10 kwietnia kolejno prezesa Rady Ministrów, a następnie

prezydenta RP w interpelacji zwracałem się również o potwierdzenie sprawdzenia przez BOR aktualnego planu

ratownictwa lotniczego dla tego lotniska, precyzyjnego potwierdzenia godziny i minuty rozpoczęcia akcji

ratowniczej przez służby ratowniczo-gaśnicze będące w dyspozycji zarządzającego lotniskiem w dniu 10 kwietnia.

   Pragnę wyrazić ubolewanie, iż minister spraw wewnętrznych i administracji z Pana upoważnienia uchyla się od

udzielenia odpowiedzi, z uwagi, cytuję, ˝na stopień szczegółowości pytań zawartych w wystąpieniu pana posła,

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

   Za skandaliczne uważam uchylanie się przedstawicieli rządu od merytorycznego i precyzyjnego poinformowania

o kwestiach bądź faktach, które mają istotne znaczenie dla uporządkowania wiedzy o niektórych

uwarunkowaniach i aspektach dotyczących np. statusu lotniska, na które udają się z oficjalnymi wizytami

przedstawiciele najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Pan Premier, który odbył oficjalną wizytę w

Smoleńsku w dniu 7 kwietnia.

   W związku z tym, iż minister spraw wewnętrznych i administracji zasłonił się jednocześnie uprawnieniem, jakie

nadał Panu Premierowi minister obrony narodowej w rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2010 r., w art. 14a pkt 4

˝prezes Rady Ministrów podejmuje decyzję w przedmiocie udzielenia informacji o przebiegu i rezultatach badań

prowadzonych przez komisję˝, wnoszę o wyrażenie zgody przez Pana Premiera na udzielenie informacji będących

przedmiotem pytań zawartych w interpelacji nr 16601 w trybie tegoż artykułu rozporządzenia.

   Z poważaniem

   Poseł Jerzy Polaczek

   Warszawa, dnia 23 lipca 2010 r.
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