
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 

Wojciecha Skurkiewicza, Bogdana Pęka, 
Beatę Gosiewską oraz Alicję Zając 

na 9. posiedzeniu Senatu 
w dniu 12 kwietnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze, 
„Gazeta Wyborcza” w wydaniu z 10 kwietnia 2012 r, w publikacji pod tytułem „Co im kazało lądować” 

poinformowała, powołując się na informacje uzyskane z prokuratury, 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 katastrofy 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” prowadzone przez odpowiednie służby. 

Gdyby biegli wykryli nieprawidłowości, ocenić mają, „czy miało to wpływ na bezpieczeństwo i lotu za-
istnienie katastrofy”. Zadaniem biegłych jest też analiza pracy służb zabezpieczenia lotów lotniska Smoleńsk 
Północny i uprawnień rosyjskich kontrolerów, a w końcu odpowiedź na pytanie: czy kontrolerzy – kto kon-
kretnie – powinni byli zamknąć lotnisko i przekazać tę informację pilotom oraz czy, gdyby tak się stało, za-
łoga musiałaby odlecieć na inne lotnisko. 

Pragniemy w związku z tym zapytać: dlaczego te kluczowe dla śledztwa kwestie zostały zlecone biegłym 
dopiero w sierpniu 2011 r., czyli w rok i cztery miesiące po katastrofie? Dlaczego prokuratura nie zleciła tej 
kluczowej opinii wcześniej, na przykład 11 kwietnia 2010 r? 

Prosimy też o wyjaśnienie, czy w ramach śledztwa w sprawie katastrofy polscy eksperci powołani przez 
prokuraturę badali wrak samolotu, czy badali oryginalne zapisy czarnych skrzynek, a także czy dokonali bez-
pośrednich oględzin brzozy, która według ustaleń komisji ministra Millera spowodowała oderwanie się frag-
mentu skrzydła samolotu wskutek zderzenia. 

Prosimy też o wyjaśnienie, czy prokuratura dysponuje ekspertyzami prof. Biniendy, Nowaczyka i Szula-
dzińskiego, przekazanymi jej przez zespół poselski do spraw wyjaśnienia katastrofy i czy te ekspertyzy sta-
nowią dowód w prowadzonym śledztwie.  

Prosimy także o odpowiedź, kiedy orientacyjnie można spodziewać się zakończenia śledztwa w sprawie 
katastrofy. 
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