
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Zdzisława Pupę, Dorotę Czudowską,  

Grzegorza Wojciechowskiego, Kazimierza Jaworskiego,  

Henryka Górskiego i Wiesława Dobkowskiego 

na 42. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 października 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka oraz do prokuratora gene-

ralnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze! 

9 lipca 2011 r. na lotnisku w Dęblinie podczas lotów szybowcowych organizowanych przez Ogólno-

kształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie doszło do wypadku lotniczego, w którym ciężkich obrażeń ciała do-

znał absolwent tego liceum, dziewiętnastoletni Wojciech N. 
Młody adept lotnictwa przeżył ten wypadek, ale na skutek ciężkich obrażeń stał się inwalidą niezdolnym 

do normalnego życia, a jego plany życiowe – kariera zawodowa w zawodzie pilota – legły w gruzach. 

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że do wypadku mogło dojść na skutek braku właściwej orga-
nizacji lotów i braku nadzoru ze strony organizatora lotów. 

Postępowanie w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Rykach, która umorzyła postępowanie, 

obciążając winą za wypadek jego ofiarę. Lektura uzasadnienia postanowienia prokuratury wskazuje jednakże 
na niepełne rozpatrzenie wszystkich okoliczności wypadku, przede wszystkim pod kątem odpowiedzialności 

organizatorów lotów. 

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny zbadał sprawę pod kątem odpowiedzialności organizatorów lotów 

i rozważył podjęcie umorzonego postępowania. 
Do Pana Ministra Obrony Narodowej zwracamy się z tym takim problemem, że ofiara wypadku, Woj-

ciech N. został pozostawiony sam sobie, bez żadnych odszkodowań oraz bez jakiejkolwiek pomocy ze strony 

władz wojskowych, którym podlega Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie. Podkreślamy, że Woj-
ciech N. uczestniczył w lotach organizowanych przez liceum lotnicze. Wprawdzie był jego absolwentem, ale 

skoro szkoła zaprosiła go do tych lotów, to powinna wziąć odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo i skutki 

wypadku, którego doznał. 

Prosimy, by Pan Minister Obrony Narodowej zbadał sprawę i podjął działania zmierzające do udzielenia 
Wojciechowi N. odpowiedniej pomocy. 
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