
BMP-0713-37-23/10/JD  Strona 1 z 4 

W nawiązaniu do pisma z dnia 22 września 2010 roku (sygn. SPS-023-

16531p/10) dotyczącego interpelacji Posła na Sejm RP Pana Jerzego Polaczka w 

sprawie wyjaśnienia niektórych aspektów i uwarunkowań związanych z katastrofą 

lotniczą pod Smoleńskiem dotyczących regulacji prawnych, z upoważnienia Prezesa 

Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam następujące informacje. 

Na wstępie pragnę podkreślić, iż w pełni podzielam troskę Pana Posła wyrażoną 

w Pańskim stanowisku odnoszącym się do oceny możliwości zweryfikowania 

zaniedbań bądź uchybień, jakie mogły mieć miejsce po stronie rosyjskiej w związku 

z zaistnieniem katastrofy Tu-154M. Wyraz takiemu stanowisku został dany między 

innymi w treści uwag przekazanych w imieniu naszego kraju do projektu raportu 

Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, któremu specjalna komisja Rządu 

Federacji Rosyjskiej zleciła przeprowadzenie badań technicznych w zakresie 

ustalenia przyczyn i okoliczności zaistnienia katastrofy naszego samolotu Tu-154M o 

numerze 101, jaka miała miejsce w dniu 10 kwietnia 2010 r., w wyniku której śmierć 

poniósł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński wraz z innymi 

osobami znajdującymi się na pokładzie samolotu, które to uwagi zostały w 

ostatecznej treści przygotowane przez kierowany przeze mnie zespół specjalistów. 

Pragnąc przeprosić Pana Posła, za zbyt jak się okazało lakoniczną odpowiedź, 

której zakres wynikał przede wszystkim ze stanu zaawansowania prac kierowanej 

przeze mnie Komisji oraz ograniczonej prawnie polityki informacyjnej, biorąc pod 

uwagę, iż Międzypaństwowy Komitet Lotniczy zakończył swoje badania i 

opublikował swój raport końcowy, niniejszym przedstawiam nieco szerzej 

stanowisko w poruszanych przez Pana Posła pytaniach zawartych w interpelacji z 

dnia 18 czerwca 2010 r. (sygn. SPS-023-16531/10). 

Pytanie 1: 

Jakie przepisy i procedury ruchu lotniczego obowiązują w przestrzeni powietrznej 

(kontrolowanej i niekontrolowanej) Federacji Rosyjskiej, które obowiązują w 

odniesieniu do wlotu w przestrzeń, lotu i lądowania obcego statku powietrznego 

wojskowego o statusie HEAD? 

Informacje o zasadach obowiązujących w przestrzeni powietrznej danego państwa 

są zmieszczone w powszechnie dostępnym Zbiorze Informacji Lotniczych wydanym 
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dla Federacji Rosyjskiej (AIP FR). Każda załoga mająca zamiar wykonać lot w 

przestrzeni innego państwa powinna zapoznać się z informacjami tam zawartymi, 

gdyż determinują one sposób wykonania planowanego lotu, a co ważniejsze jest 

zobowiązana do przestrzegania zasad w tym zbiorze podanych. Należy jednak 

pamiętać, że AIP FR jest tylko formą wskazania zasad, czymś w rodzaju wyciągu 

z przepisów obowiązujących, a nie samymi przepisami regulującymi zasady 

obowiązujące w przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej. 

Pytanie 2: 

Jakie przepisy odpowiednie władze Federacji Rosyjskiej odpowiedzialne za 

zarządzanie przestrzenią powietrzną zastosowały w tym względzie w stosunku do 

lotów w dniach 7 i 10 kwietnia br. na lotnisko Smoleńsk-Siewiernyj? 

Stanowisko w tym względzie przedstawił Międzypaństwowy Komitet Lotniczy w 

swoim raporcie końcowym. Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa 

Państwowego stanowisko w tym zakresie przedstawi w swoim dokumencie 

końcowym zawierającym wyniki prowadzonego badania. 

Ponadto, uprzejmie przedstawiam informacje odnoszące się do wystąpienia Pana 

Posła zawartego w piśmie z dnia 15 września 2010 r. (sygn. SPS-023-16531p/10). 

Pytanie 1: 

Czy władze Rzeczypospolitej Polskiej zamierzają skierować odpowiednie 

wnioski (skargi) do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w 

związku z brakiem przekazania m.in. przedmiotowych materiałów pozwalających na 

analizę ewentualnych źródeł i przyczyn związanych z zaistnieniem katastrofy 

lotniczej 10 kwietnia 2010 r.? 

Komisja Badania Wypadów Lotniczych Lotnictwa Państwowego nie ma 

informacji w tym zakresie, nie może więc przekazać żadnego stanowiska 

odnoszącego się do powyższego pytania. 

Pytanie 2: 

Czy obserwator z ramienia polskich władz akredytowany przy 

Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym posiada bezpośredni dostęp do tych 

przepisów i procedur obowiązujących na terenie Federacji Rosyjskiej? 
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Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego nie jest 

właściwym adresatem powyższego pytania. 

Pytanie 3: 

Jakie działania w tej sprawie po 10 kwietnia podjął rząd? A jeśli tak to proszę 

o przytoczenie w odpowiedzi źródłowych wystąpień przedstawicieli polskiego rządu 

(w szczególności MSZ, MON) a także prokuratury, aby uzyskać źródłową wiedzę w 

tej materii prawnej. 

  Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego w trakcie 

swoich działań, w celu zabezpieczenia materiałów do prowadzenia swoich badań, 

występowała o udostępnienie szeregu dokumentów oraz ubiegała się o możliwość 

pozyskania materiałów do badań. W wyniku tego zostały pozyskane jeszcze w maju 

nagrania z rejestratora MARS BM samolotu Tu-154M nr 101, które były 

przedmiotem prowadzonych badań i analiz. Ponadto należy zwrócić uwagę, że 

doradcy, będący jednocześnie członkami Komisji Badania Wypadków Lotniczych 

Lotnictwa Państwowego, wspomagając akredytowanego przedstawiciela RP Pana 

Edmunda Klicha, niejednokrotnie przygotowywali dla niego wystąpienia i wnioski o 

udostępnienie niezbędnych dokumentów. 

Pytanie 4: 

Proszę o precyzyjne wskazanie konkretnych organów Federacji Rosyjskiej 

zobowiązanych do przekazania tychże dokumentów, a także wskazanie precyzyjnie 

władz odpowiednich władz Federacji, które zobowiązane są do ujawnienia treści 

przedmiotowych procedur lotniczych. 

  Na podstawie przyjętej procedury badania katastrofy zgodnie z zasadami 

Załącznika nr 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej 

w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 z późn. zm.) 

akredytowany przedstawiciel RP Pan Edmund Klich miał zagwarantowane prawo do 

uzyskiwania kopii wszystkich dokumentów związanych z prowadzonym badaniem 

od podmiotu prowadzącego tzw. badanie techniczne, to znaczy od komisji 

technicznej Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, któremu Premier Federacji 

Rosyjskiej zlecił przeprowadzenie tego badania. Zgodnie z przyznanymi 

kompetencjami, poprzez komisję techniczną MAK, akredytowany przedstawiciel RP 
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Pan Edmund Klich miał prawo dostępu nie tylko do wszystkich dowodów, ale 

również do wnioskowania o wykonanie badań, przesłuchań i uczestnictwa w 

naradach, w tym również takich, na których były prowadzone analizy i ustalane 

przyczyny i zalecenia profilaktyczne. Dokumenty te powinny również obejmować 

przepisy i procedury, jakie były stosowane przez stronę rosyjską przy zabezpieczaniu 

lotu zakończonego katastrofą. Niezależnie od ścieżki dostępu do dokumentów, jaką 

miał zagwarantowaną akredytowany przedstawiciel RP Pan Edmund Klich, 

prokuratura w ramach prowadzonego przez siebie postępowania posiada środki 

prawne do uzyskiwania takich informacji od swojego odpowiednika w Federacji 

Rosyjskiej. 

Do wiadomości: 

Departament Spraw Parlamentarnych 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dot. DSPA-4810-4563-(1)/10) 


