
Warszawa, 12 kwietnia 2021 r. 

 

Protokół czwartego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności 

 

         12 kwietnia 2021 r. odbyło się on-line czwarte posiedzenie Parlamentarnego Zespołu 

Obrony Praworządności. Zostało ono zwołane, jak podkreślił przewodniczący Zespołu poseł 

Piotr Zientarski, w celu zapoznania członków Zespołu, jak również opinii publicznej,                

z wnioskami nt.: „Efektywności działań organów państwa w ustalaniu przyczyny katastrofy 

smoleńskiej”. Przedstawił je poseł Maciej Lasek, pełniący w latach 2012-2016 funkcję 

przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Komisja ta,  

po piętnastu miesiącach prac, określiła przyczyny, okoliczności i przebieg wypadku, a także 

zaproponowała zalecenia profilaktyczne. Pan poseł zaznaczył, że już pierwszego dnia polscy  

specjaliści byli na miejscu katastrofy w Smoleńsku. W kolejnych dniach prowadzili prace  

na miejscu wypadku, mieli dostęp do czarnych skrzynek oraz wraku. Polska Komisja 

skopiowała zapis rozmów rosyjskich kontrolerów z wieży, co pozwoliło wykazać błędy w ich 

działaniu.                  

         W Smoleńsku, według informacji pana posła Laska, było osiemnastu z 34 członków 

Komisji Millera. Polscy specjaliści otworzyli i po raz pierwszy skopiowali i analizowali dane 

z czarnych skrzynek, w tym z polskiej czarnej skrzynki cyfrowej firmy ATM. Komisja 

Millera brała również udział w odczycie danych z urządzeń produkcji amerykańskiej  

w Stanach Zjednoczonych, u producenta systemu ostrzegającego przed zderzeniem z ziemią.     

         Pan poseł Maciej Lasek zaznaczył, iż członkowie wymienionej Komisji jeszcze 

dziesięciokrotnie wyjeżdżali do Moskwy w celu analizy rejestratorów produkcji rosyjskiej  

i odpisu korespondencji radiowej. Wykonywali także loty testowe na symulatorze oraz 

pozyskiwali dodatkowe dokumenty.  

         Zdaniem Pana posła, polskie badanie było prowadzone w oparciu o polskie przepisy 

wojskowe. Polska Komisja skorzystała z prawa zapoznania się z projektem rosyjskiego 

raportu przed jego opublikowaniem, z możliwością zgłoszenia uwag do jego treści. Strona 

polska skorzystała z wymienionego uprawnienia zgłaszając do rosyjskiego raportu 168 uwag. 

Pan poseł poinformował, że Komisja uznała również raport Maku za niepełny, w niektórych 

miejscach tendencyjny a w niektórych miejscach mijający się z prawdą. Jak stwierdził pan 

Lasek, uwagi te są dostępne wyłącznie na stronach rosyjskich. Strona rosyjska zapoznała się  

z raportem Komisji Millera dopiero w momencie jego opublikowania, pod koniec lipca 2011 

roku.     

         Pan poseł Lasek przedstawił ustalenia Komisji Millera. Poinformował, iż członkowie 

Komisji stwierdzili, że szkolenie pilotów w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego 

było prowadzone w pośpiechu i niezgodnie z programem. Piloci nie wykonywali lotów 

treningowych, a uprawnienia pilotów do lotów w trudnych warunkach atmosferycznych 

przedłużano niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrole techniki pilotowania  



i nawigowania przeprowadzono niezgodnie z regulaminem lotów. Od 2007 r. załogi te nie 

mogły trenować na symulatorach lotu. Poseł Lasek dodał, że nie wprowadzono zaleceń 

profilaktycznych po katastrofie samolotu Casa w 2008 roku. Stwierdził, że doprowadziło to 

do sytuacji, iż w momencie startu do Smoleńska tylko jeden z czterech członków załogi miał 

ważne uprawnienia. Według słów Posła, dowódca samolotu wykonywał podobne podejście, 

według systemu zamontowanego na lotnisku w Smoleńsku, pięć lat wcześniej, mimo że 

trening taki należy wykonywać nie rzadziej, niż raz na 4 miesiące, na typie samolotu, na 

którym się lata. Konkludując przedstawione ustalenia, poseł Maciej Lasek powiedział, że to  

w dużej mierze tłumaczy dlaczego błędy, które zostały popełnione przez załogę tego 

krytycznego dnia mogły być popełnione. Według jego słów, załoga nie spełniała kryteriów 

załogi w pełni wyszkolonej. Pan poseł zaznaczył, iż nie było to winą załogi.  

       Pan Maciej Lasek przedstawił kolejne ustalenia. Warunki pogodowe, panujące  

w momencie podchodzenia załogi do lądowania, były pięć razy gorsze od minimalnych. 

Widzialność, według przepisów pozwalających na lądowanie w Smoleńsku, musiała wynosić 

więcej niż 1000 m, a podstawa chmur nie mogła być mniejsza niż 100 m. W rzeczywistości 

widać było 200 m, a podstawa chmur była znacznie mniejsza niż 50 m. Pan poseł powiedział, 

że załoga nie reagowała na komendę pull up przez 7 sekund, a komenda odchodzimy została 

przez dowódcę załogi wydana na 39 metrach nad poziomem lotniska, odejście powinno 

nastąpić na 100 metrach. Zniżanie nastąpiło 16 m nad ziemią. Przed zderzeniem  

z przeszkodami terenowymi z rejestratorów lotu wynikało, że samolot leciał na wysokości 6,2 

m prawie kilometr przed pasem, w warunkach kiedy odległość, jaką było wtedy widać, 

samolot przelatywał w niecałe 3 sekundy, znacznie poniżej czasu reakcji pilota. Pan poseł 

poinformował, że do momentu zderzenia z przeszkodami samolot był sprawny,  

nie stwierdzono materiałów wybuchowych, produktów ich przemiany ani śladów na wraku, 

wskazujących na wybuch. Czarne skrzynki nie zarejestrowały żadnej eksplozji. Świadkowie, 

oczekujący na lotnisku, nie słyszeli odgłosów mogących wskazywać na wybuch. 

       Poseł Maciej Lasek stwierdził, że raport Komisji Millera zawiera nie tylko określenie 

przyczyn katastrofy, ale przede wszystkim celuje w naprawę systemu. Zapisane są w nim 163 

wskazania różnego rodzaju niedociągnięć. Komisja wydała 45 zaleceń, które poprawiły 

bezpieczeństwo w lotnictwie wojskowym. W związku z tym, zdaniem pana Laska, należy 

podać ponownie raport do publicznej wiadomości. Według informacji przekazanej przez 

Posła, ogólnie dostępny jest jedynie raport Mak. 

      W dyskusji, która wywiązała się po informacjach udzielonych przez posła Macieja Laska, 

członkowie Zespołu podjęli decyzję o wystąpieniu do Marszałka Senatu z wnioskiem  

o opublikowanie raportu Komisji Millera na stronie internetowej Senatu.    

 (A.D.) 

Biuro Spraw Senatorskich 

 

 


