
VI kadencja

opis sprawy

Interpelacja nr 17361

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą

lotniczą pod Smoleńskiem dotyczących wyboru języka przygotowywanego raportu

końcowego przez Międzypaństwowy Komitet Lotniczy w Moskwie - ponowna

   Szanowny Panie Premierze! W miesiącu lipcu zwróciłem się do Pana Premiera z kilkoma prostymi pytaniami

odnoszącymi się do uzgodnień między władzami polskimi a Międzypaństwowym Komitetem Lotniczym w sprawie

wyboru jednego z języków oficjalnych Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa, w którym Polska otrzyma projekt

raportu końcowego przygotowywanego przez rosyjski MAK.

   Po ponad dwóch miesiącach, z naruszeniem terminów zawartych w regulaminie Sejmu, otrzymałem odpowiedź

podpisaną przez szefa MSWiA Jerzego Millera, którą trudno zakwalifikować jako odpowiedź na jakiekolwiek

zadane w tej przecież nieskomplikowanej w swojej formie i treści interpelacji.

   Groteskowość otrzymanej odpowiedzi polega również na tym, iż zapytanie o wybór języka projektu raportu

MAK-u jest dla ministra spraw wewnętrznych i administracji kwestią mającą bezpośredni związek z

przygotowywanym w Polsce raportem, który cytuję: ˝będzie zawierał zarówno analizy i wypracowane w toku prac

badawczych zalecenia profilaktyczne˝.

   W związku z żenująco niekompetentną i niedającą się zakwalifikować treścią otrzymanej odpowiedzi zwracam

się ponownie o udzielenie krótkich i precyzyjnych odpowiedzi na następujące pytania:

   1. Czy władze Rzeczypospolitej Polskiej zgłaszały zastrzeżenia bądź uzgadniały wybór języka

przygotowywanego przez Międzypaństwowy Komitet Lotniczy z siedzibą w Moskwie projektu raportu końcowego?

   2. Czy władze Rzeczypospolitej Polskiej zastrzegły prawo równoczesnego otrzymania raportu końcowego

przetłumaczonego również na język polski w dniu, w którym taki raport zostanie przesłany do Polski celem

sporządzenia uwag, na których przygotowanie zgodnie z załącznikiem nr 13 konwencji chicagowskiej

przewidziano 60 dni liczonych od daty pisma przewodniego?

   3. Ile dni z przewidzianych 60 na zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do projektu raportu MAK-u zajęło władzom

Rzeczypospolitej Polskiej przetłumaczenie na język polski treści otrzymanego projektu raportu i jaki był tego

koszt?

   Z poważaniem

   Poseł Jerzy Polaczek

   Warszawa, dnia 2 listopada 2010 r.
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