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Interpelacja nr 16794

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie uprawnień rosyjskiej służby ruchu lotniczego na lotnisku Smoleńsk-

Siewiernyj w dniu 10 kwietnia 2010 r. w związku z katastrofą samolotu TU-154M -

ponowna

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

wystąpieniu (interpelacji nr 16794), uznając odpowiedź udzieloną mi z Pana upoważnienia przez ministra spraw

wewnętrznych i administracji pana Jerzego Millera za niezadowalającą.

   Na wstępie pragnę zauważyć, iż treść udzielonej ˝odpowiedzi˝ dokładnie pokrywa się z ˝odpowiedzią˝ na inną

interpelację skierowaną do Pana Premiera, a dotyczącą standardu wymagań lotniska Smoleńsk-Siewiernyj w

zakresie przygotowania tego lotniska do sytuacji zagrożenia.

   Pragnę zauważyć, iż minister spraw wewnętrznych i administracji faktycznie odmówił mi odpowiedzi na

wszystkie zadane pytania dotyczące uprawnień rosyjskiej służby ruchu lotniczego na lotnisku Smoleńsk-

Siewiernyj w związku z katastrofą samolotu TU-154M w dniu 10 kwietnia 2010 r.

   Odmowa udzielenia odpowiedzi ma miejsce, cytuję, ˝z uwagi na stopień szczegółowości pytań zawartych w

wystąpieniu Pana Posła, na obecnym etapie prac ww. komisji nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi˝.

   Szanowny Panie Premierze! W dniu 10 sierpnia 2010 r. upłyną 4 miesiące od najtragiczniejszej katastrofy

lotnictwa państwowego w historii lotnictwa w Polsce i na świecie.

   Upłynął już dostatecznie długi czas, aby uzyskać od władz Federacji Rosyjskiej informację, potwierdzić lub

sprawdzić kwestie dotyczące uprawnień rosyjskiej służby ruchu lotniczego na lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj, a

także wybrane normy, procedury i przepisy obowiązujące na terenie Federacji Rosyjskiej, które powinny być

znane z uwagi na zadania takich instytucji i służb, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony

Narodowej, a także Biuro Ochrony Rządu podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

   Zagadnienia objęte niniejszą ponowną interpelacją powinny być znane władzom Rzeczypospolitej Polskiej z

uwagi na niekomunikacyjny status lotniska Smoleńsk-Siewiernyj i przygotowywanie przez instytucje i służby

państwowe wizyty prezesa Rady Ministrów i prezydenta RP odpowiednio w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 r.

   W związku z powyższym ponownie zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

   1. Czy przedstawiciele rosyjskiej służby ruchu lotniczego wykonujący swoje obowiązki w dniu 10 kwietnia br. na

lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj posiadali licencje wydane zgodnie z przepisami Międzynarodowej Organizacji

Lotnictwa Cywilnego (ICAO)?

   2. Jakie są przepisy Federacji Rosyjskiej, według których prowadzony jest proces szkolenia i procedury

uzyskiwania licencji służb ruchu lotniczego (cywilnych i wojskowych)?

   3. Jakie są normy i procedury (krajowe lub międzynarodowe), według których pracują służby ruchu lotniczego

dla lotniska Smoleńsk-Siewiernyj?

   4. Jak prowadzony jest w Federacji Rosyjskiej państwowy nadzór nad szkoleniem i utrzymaniem kwalifikacji

przez personel służb lotniska Smoleńsk-Siewiernyj?

   Z poważaniem

   Poseł Jerzy Polaczek

   Warszawa, dnia 5 sierpnia 2010 r.
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