
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Marka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego,  
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Stanisława Gogacza, Władysława Ortyla, Stanisława Koguta,  

Waldemara Kraskę, Roberta Mamątowa, Stanisława Karczewskiego, 
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na 32. posiedzeniu Senatu 
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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 

W dniu 22 kwietnia 2013 r. w „Gazecie Wyborczej” ukazał siłę artykuł prokuratora generalnego Andrzeja 

Seremeta, w którym autor odniósł się do niektórych zarzutów stawianych w mediach prokuraturze w związku 

z przebiegiem śledztwa smoleńskiego. 

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Pan Prokurator Generalny zdecydował się na publikację w tej akurat ga-

zecie, która skądinąd nigdy poważnych zarzutów prokuraturze nie stawiała, a nie zrobił tego na oficjalnej, 

dostępnej dla wszystkich mediów konferencji prasowej. Skąd to uprzywilejowanie jednej, wybranej gazety? 

W nawiązaniu do treści publikacji pragniemy zapytać o następujące kwestie.  

Po pierwsze: dlaczego pierwsze oględziny wraku samolotu oraz brzozy, od której miała rozpocząć się jego 

destrukcja, prokuratorzy wojskowi z udziałem biegłych przeprowadzili dopiero jesienią 2011 r., czyli w po-

nad półtora roku po katastrofie? Dlaczego nie zrobiono tego wcześniej – w dzień, tydzień, miesiąc po kata-

strofie? 

Po drugie: dlaczego badania laboratoryjne na ewentualną obecność trotylu przeprowadzane są dopiero te-

raz, w trzy lata po katastrofie? Czy badania te zostały już zakończone i kiedy poznamy ich wyniki? 

Po trzecie: dlaczego polscy prokuratorzy nie brali udziału w sekcjach zwłok ofiar katastrofy, choć art. 209 

kodeksu postępowania karnego taki udział nakazuje? 

Po czwarte: dlaczego w publicznych wypowiedziach wyklucza Pan wersję zamachu jako przyczyny kata-

strofy, mimo że kluczowe dowody nie zostały jeszcze przeprowadzone i – jak wynika z wywiadu – trwają 

jeszcze prace zespołu dwudziestu trzech biegłych? Czy wersja zamachu jest jeszcze badana, czy już została 

wykluczona? 

Po piąte: dlaczego śledztwo smoleńskie prowadzi prokuratura wojskowa, a nie cywilna? Czy lot samolotu 

z prezydentem RP był w świetle prawa lotem cywilnym czy wojskowym? Czy kwestia ta była po katastrofie 

przedmiotem jakichś konsultacji między rządem a prokuratorem generalnym? 

Po szóste: kiedy zakończy się śledztwo? Pan Prokurator pisał o śledztwach w sprawie znanych katastrof 

lotniczych na świecie, które trwały dziesięć – dwanaście lat. Czy dla prokuratury jest to punkt odniesienia 

i zakładany horyzont czasowy? 

Po siódme: ilu prokuratorów zajmuje się obecnie prowadzeniem śledztwa smoleńskiego? Czy mają oni 

plan śledztwa, a jeśli tak, to jaka część tego planu została do chwili obecnej zrealizowana? 
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