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przez senatorów Marka Martynowskiego,  

Grzegorza Wojciechowskiego, Beatę Gosiewską,  
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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Mijają trzy lata od katastrofy smoleńskiej, a śledztwo prowadzone przez prokuraturę wciąż trwa. Rok te-
mu, w drugą rocznicę katastrofy, dzięki publikacji jednej z gazet dowiedzieliśmy się, że prowadząca śledztwo 
w sprawie katastrofy smoleńskiej Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie powołała 3 sierpnia 
2011 r. zespół biegłych kilkunastu specjalności, który ma określić „okoliczności, przyczyny i przebieg kata-
strofy Tu-154M nr 101 10 kwietnia 2010 r.”. 

Zespołowi dwudziestu jeden biegłych przekazano do rozstrzygnięcia kilkanaście zagadnień mających fun-
damentalne znaczenie dla śledztwa. Biegli mają: zrekonstruować lot prezydenckiego tupolewa; sprawdzić, 
czy był sprawny technicznie; ocenić, czy w trakcie lotu wszystkie urządzenia i systemy pokładowe były 
sprawne; ustalić, czy samolot był odpowiednio wyposażony, a lot prawidłowo przygotowany; ustalić, czy 
załoga, która zginęła w Smoleńsku, mogła być wyznaczona do tego lotu; przyjrzeć się procesowi szkolenia 
i uprawnieniom pilotów; ocenić, czy pilotowali tupolewa zgodnie z instrukcją i przepisami o ruchu lotniczym 
oraz czy ich zachowanie podczas lotu było adekwatne do sytuacji. Dodatkowo psychologowie ocenią kondy-
cję psychofizyczną członków załogi, a inni specjaliści ocenią „zabezpieczenie meteorologiczne” oraz „zabez-
pieczenie nawigacyjne”. Informacje o powołaniu tych biegłych Pan Prokurator Generalny potwierdził w kil-
ku odpowiedziach na zapytania senatorskie. 

Obecnie, w trzecią rocznicę katastrofy i po trzech latach trwającego śledztwa, pytamy: czy powołani 
3 sierpnia 2011 roku, a więc rok i osiem miesięcy temu, biegli zakończyli już swoją pracę, a jeśli nie, to kiedy 
ją zakończą? 

Jaki jest aktualny stan śledztwa smoleńskiego, ilu prokuratorów pracuje przy tym śledztwie, jakie czynno-
ści aktualnie wykonują? I kwestia najważniejsza: kiedy to śledztwo wreszcie się zakończy i opinia publiczna 
pozna jego wyniki? 

Pragniemy też zapytać, czy na aktualnym etapie śledztwa brana jest pod uwagę możliwość spowodowania 
katastrofy przez celowe działanie osób trzecich, a jeśli nie jest, to na podstawie jakich dowodów wersja ta 
została wykluczona. 
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