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Interpelacja nr 16750

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie składu Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego powołanego w celu

wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu TU-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r. -

ponowna

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

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

składu Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego powołanego w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu

TU-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r., nie odniósł się w jakikolwiek sposób do zawartych przeze mnie konkretnych

pytań, sprowadzając rzecz do jednozdaniowego stanowiska, cyt.: ˝z upoważnienia prezesa Rady Ministrów

uprzejmie informuję, że nie dysponuję przedmiotowymi informacjami˝.

   Brak informacji o składzie powołanego zespołu dla wyjaśnienia przyczyn katastrofy w dniu 10 kwietnia br. po

upływie 4 miesięcy od tego wydarzenia jest kompromitacją państwową, którą - co czynię z ubolewaniem - trudno

jest zaklasyfikować w kontekście wagi tego wydarzenia w aspekcie i kontaktów międzypaństwowych między

rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej, a także uznać za dowód wiarygodności

rzetelnego wyjaśnienia bezpośrednich przyczyn tego tragicznego wydarzenia.

   W związku z powyższym ponawiam pytania i wnioski:

   1. Proszę o podanie pełnego składu członków Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, który został powołany

w celu zbadania przyczyn katastrofy w dniu 10 kwietnia, wraz z podaniem kwalifikacji tych osób i zakresu

zagadnień im powierzonych w ramach podziału pracy w tejże komisji. Proszę również o podanie dnia ich

prawnego umocowania.

   2. W pracach Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego oprócz przedstawicieli Federacji Rosyjskiej uczestniczą

takie państwa, jak: Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdowa, Tadżykistan,

Turkmenistan, Uzbekistan i Ukraina. Proszę w związku z tym o odpowiedź na pytanie: Czy w składzie komisji

powołanej w celu zbadania katastrofy z 10 kwietnia biorą udział przedstawiciele i eksperci z wyżej wymienionych

państw? Jeśli tak, to proszę o zaznaczenie przy składzie komisji państwa, które reprezentują w

Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym z siedzibą w Moskwie.

   Stanowczo oczekuję w niniejszym ponownym wystąpieniu, iż Pan Premier osobiście ustosunkuje się do tej

skandalicznej, bezprecedensowej, a w treści jednozdaniowej odpowiedzi udzielonej z Pana upoważnienia przez

pana ministra Jerzego Millera. Odpowiedź ta jest świadectwem pełnej bezradności i kapitulacji władz

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach elementarnych towarzyszących pracom nad wyjaśnieniem przyczyn

katastrofy bądź też dowodem jaskrawej arogancji w traktowaniu przedstawicieli polskiego parlamentu przez

podległych Panu Premierowi ministrów.

   Z poważaniem

   Poseł Jerzy Polaczek

   Warszawa, dnia 16 sierpnia 2010 r.

Interpelacja w sprawie składu Międzypaństwowego Komitetu Lotnicze... http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/25A7C9FA

1 z 1 2011-09-04 12:27


