Członkowie parlamentarnego zespołu
do zbadania przypadków manipulowania
przyczynami katastrofy smoleńskiej
z dnia 10 kwietnia 2010 roku
w celu osiągnięcia korzyści politycznych

Warszawa, 9 lutego 2017 r.

Szanowny Pan
Marek KUCHCIŃSKI
Marszałek Sejmu RP

INTERPELACJA POSELSKA

Na podstawie art. 191 i art. 192 Regulaminu Sejmu RP składamy interpelację poselską

kierowaną do:
Ministra Obrony Narodowej RP

w sprawie
prac podkomisji Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego zwanej Podkomisją
do spraw Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego

Warszawa, 9 lutego 2017 r.

Szanowny Pan
Antoni MACIEREWICZ
Minister Obrony Narodowej RP

Szanowny Panie Ministrze,
Decyzją nr 273 MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. w porozumieniu z
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał Pan skład Podkomisji Komisji Badania
Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego.
Zgodnie z paragrafem 9 przywołanej decyzji Podkomisja ta miała kontynuować prace Podkomisji
powołanej decyzją nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2016 r. Na funkcjonowanie
tej Podkomisji zostały zabezpieczone środki finansowe pochodzące z budżetu państwa. W związku
tym oraz faktem, iż od chwili powołania Podkomisji upłynął przeszło rok jej funkcjonowania, a ostatni
komunikat, wskazujący na jakąś aktywność Podkomisji, który został zamieszczony w zakładce
„AKTUALNOŚCI” na oficjalnej stronie internetowej Podkomisji, pochodzi z dnia 24 października 2016
r., zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Ile razy Podkomisja zbierała się na posiedzeniach od dnia 4 lutego 2016 r.? Prosimy podać
konkretne daty, czas trwania posiedzeń i listę obecności członków Podkomisji na każdym z
tych posiedzeń odrębnie.
2. Czy Podkomisja wnioskowała o zlecenie wykonania opinii i ekspertyz? Jakiego rodzaju to były
ekspertyzy, czego miały dotyczyć, komu zostały zlecone, jakie zostały ustalone terminy
konkretnych ekspertyz i opinii, czy zostały one dotrzymane, jaki jest koszt poszczególnych
ekspertyz?
3. Jaki jest koszt wynagrodzeń członków Podkomisji w okresie od 4 lutego 2016 r. do 3 lutego
2017 r.?
4. Jaki jest koszt pozostałych wydatków związanych z działalnością Podkomisji? Prosimy o
podanie kosztów poszczególnych składników, takich jak między innymi: koszty noclegów;
koszty podróży; koszty wyżywienia i diet; koszty reprezentacyjne i promocyjne; koszty
przygotowania prezentacji i konferencji; koszty szkoleń (w odniesieniu do takich szkoleń lub
kursów czy seminariów prosimy podać ich poszczególne tytuły, miejsce i terminy realizacji);
koszty wykonanych ekspertyz i opinii z podaniem ich zakresu.
5. Na kiedy został zaplanowany wyjazd członków Podkomisji do Smoleńska? Prosimy o
załączenie kopii korespondencji w tej sprawie, w szczególności wystąpień do strony rosyjskiej i
odpowiedzi.

6.

Czy Podkomisja pozyskała już nowe kopie nagrań z rejestratorów samolotu Tu-154M nr
boczny 101? Jeśli nie, prosimy o podanie informacji, czy Podkomisja wystąpiła o umożliwienie
ich pozyskania (prosimy załączyć kopie tych wystąpień i odpowiedzi).

7. Czy zgodnie z deklaracjami Podkomisja powiadomiła Prokuraturę o możliwości popełnienia
przestępstwa? Prosimy o podanie, ile takich wniosków zostało wystosowanych przez
Przewodniczącego Podkomisji lub MON i czego te wnioski dotyczyły oraz jakie były
odpowiedzi na te wnioski. Prosimy o załączenie kopii tych wystąpień i odpowiedzi właściwej
Prokuratury.
8. W związku z wagą zadań powierzonych Podkomisji prosimy o wgląd we wszystkie dokumenty
będące w zakresie jej zainteresowań, w tym powierzone jej do wglądu, wytworzone przez nią
lub przez nią zamówione, a także otrzymane w ramach korespondencji służbowej.
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