Dziennik Ustaw Nr 69

— 5830 —

Poz. 442

442
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania
Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego
Na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100,
poz. 696, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. Nr 138,
poz. 1464) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku badania przez Komisję wypadku
lub poważnego incydentu lotniczego zaistniałego z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu
lub Prezesa Rady Ministrów, a także w innej
szczególnej sytuacji, powołanie przewodniczącego i członków Komisji, o których mowa
w ust. 2, następuje w uzgodnieniu z Prezesem
Rady Ministrów.”;
2) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:
„§ 14a. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2a:
1) przewodniczący Komisji w swych pracach jest niezależny i podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów;
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141,
poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r.
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625,
Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340
oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

2) protokół wraz z całością materiałów zebranych przez Komisję przewodniczący
przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów i informuje o tym
Ministra Obrony Narodowej;
3) Prezes Rady Ministrów podejmuje decyzję o wznowieniu badania i ewentualnej
zmianie orzeczenia w sytuacji, gdy:
a) wyjdą na jaw nowe okoliczności lub
dowody istotne dla sprawy,
b) dowody istniejące w dniu wydania
orzeczenia nie były mu znane;
4) Prezes Rady Ministrów podejmuje decyzje w przedmiocie udzielania informacji
o przebiegu i rezultatach badań prowadzonych przez Komisję.”.
§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do badania przyczyn zdarzenia lotniczego zaistniałego
w dniu 10 kwietnia 2010 r. na samolocie Tu-154M
nr 101 w 36 splt. w Warszawie.
2. Czynności podjęte przez Komisję w związku
z badaniem zdarzenia lotniczego, o którym mowa
w ust. 1, do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pozostają w mocy.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich

