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Interpelacja nr 16717

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą

lotniczą pod Smoleńskiem dotyczących polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Lotnictwa Państwowego - ponowna

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

wystąpieniu (interpelacji nr 16717), uznając odpowiedź udzieloną mi z Pana upoważnienia przez ministra spraw

wewnętrznych i administracji pana Jerzego Millera za niezadowalającą.

   Na wstępie pragnę wyrazić stanowczy protest z uwagi na fakt, iż odpowiedź, którą otrzymałem, nie odpowiada

na pytania, które dotyczą kwestii systemowych odnoszących się do działań państwa związanych z wybranymi

aspektami związanymi z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem. Przedstawiciel rządu nie udziela informacji,

˝zasłaniając się˝ niejawnym charakterem prac Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

(KBWLLP).

   Za oburzające uważam sugestie zawarte w otrzymanej odpowiedzi, w której Jerzy Miller, minister spraw

wewnętrznych i administracji, poucza posłów na Sejm RP o konieczności poszanowania prawa, sugeruje

powstrzymywanie się od zadawania pytań w sytuacji, gdy te pytania nie dotyczą ujawnienia informacji

odnoszących się do bezpośrednich i pośrednich przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem.

   Pragnę zwrócić uwagę, iż kluczową kwestią mającą istotny i praktyczny wpływ na braki w otrzymywaniu szeregu

informacji przez polską KBWLLP jest to, iż załącznik nr 13 konwencji chicagowskiej nie normuje prowadzenia

równoległego badania przez dwie odrębne komisje państwa miejsca zdarzenia i państwa rejestracji statku

powietrznego.

   Za rzecz niebywałą w kontekście rozmiaru i skali katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia br., w

której śmierć ponieśli prezydent RP wraz z małżonką oraz z całą delegacją, jest stwierdzenie w odpowiedzi

udzielonej mi przez ministra Jerzego Millera, iż, cytuję, ˝obie komisje działają niezależnie od siebie i nie ma

formalnej potrzeby uzgadniania zasad tej współpracy˝.

   Stwierdzenie to następuje w czasie, w którym przedstawiciele rządu publicznie po raz pierwszy potwierdzają

trudności w pozyskiwaniu kluczowych dla wyjaśnienia przyczyn tej tragedii dokumentów ze strony właściwych

organów Federacji Rosyjskiej.

   W związku z powyższym zwracam się ponownie do Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na pytania, co do

których nie otrzymałem wyczerpującej bądź jakiejkolwiek odpowiedzi.

   1. Proszę o podanie pełnego składu doradców (ekspertów) po stronie polskiej uczestniczących w pracach

komisji rosyjskiej wraz z podaniem dnia ich prawnego umocowania, kwalifikacji tych osób oraz zakresu zagadnień

będących w ich kompetencji w ramach toczących się prac komisji, w szczególności w związku z pełnomocnictwem

nr 27/MON ministra obrony narodowej z dnia 15 kwietnia br.

   2. Z jakich powodów rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie widzi celowości ani potrzeby uzgodnienia ze stroną

Federacji Rosyjskiej zasad współpracy pomiędzy komisją rosyjską a polską KBWLLP w zakresie wymiany

informacji i wniosków, w szczególności realizujących wnioski polskiego przewodniczącego KBWLLP pana Jerzego

Millera?

   3. Czy polska Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z przewodniczącym komisji

panem ministrem spraw wewnętrznych i administracji Jerzym Millerem bada bezpośrednie przyczyny katastrofy w

Smoleńsku, czy też swoje wnioski będzie opierać na raporcie komisji rosyjskiej, a koncentrować się będzie

wyłącznie na przyczynach o charakterze systemowym, jak m.in. szkolenie pilotów, przygotowanie do lotu?

   Z poważaniem

   Poseł Jerzy Polaczek

   Warszawa, dnia 5 sierpnia 2010 r.
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