
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,  

Bogdana Pęka oraz Wojciecha Skurkiewicza 
na 11. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 maja 2012 r. 
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, ministra transportu, budownictwa i 

gospodarki morskiej Sławomira Nowaka, pełniącego obowiązki prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Toma-
sza Kądziołki, przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Macieja Laska, pro-
kuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego 

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Panowie Prezesi! Szanowny Panie 
Przewodniczący! Szanowny Panie Prokuratorze! 

W ostatnich dniach opinia publiczna w Polsce została poruszona wiadomościami o serii katastrof lotni-
czych małych samolotów, w których zginęli ludzie. Podobna seria katastrof takich samolotów miała miejsce 
kilka miesięcy temu. Trudno zliczyć, która to już tego rodzaju katastrofa na terenie Polski. Warto też dodać, 
że polskie samoloty ulegały katastrofom również poza granicami Polski. Coś bardzo złego dzieje się z pol-
skim lotnictwem cywilnym. Zagrożone jest bezpieczeństwo nie tylko korzystających z transportu lotniczego, 
ale także przypadkowych osób, którym w każdej chwili może spaść na głowę kolejna awionetka. 

Prosimy, by prezes Rady Ministrów zażądał od podległych sobie urzędów niezbędnych wyjaśnień i podjął 
działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa lotniczego w Polsce. 

Mamy również konkretne pytania do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, do prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego i do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. 
Są to pytania leżące zakresie kompetencji każdego z panów. 

1. Ile wypadków lotniczych zdarzyło się w Polsce w okresie ostatnich pięciu lat? Jakie były przyczyny 
tych wypadków i jakie wnioski wyciągnięto na przyszłość po to, aby zapobiec kolejnym? 

2. Ile prywatnych samolotów (nie licząc samolotów pozostających w gestii linii lotniczych) jest aktualnie 
zarejestrowanych w Polsce i ile z nich zostało zarejestrowanych w okresie ostatnich pięciu lat? 

3. Ile licencji lotniczych posiadają obywatele polscy, ile tych licencji wydano w Polsce, a ile licencji lotni-
czych obywatele polscy uzyskali za granicą? Ile licencji lotniczych w Polsce uzyskali obywatele innych kra-
jów? 

4. Czy sprawa domniemanej korupcji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, opisywana w prasie na początku 
2012 r. została zbadana przez odpowiednie urzędy, w tym w szczególności przez prokuraturę? Czy było albo 
jest prowadzone śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci Dariusza Szpinety, który w 2009 r. zawiadomił pro-
kuraturę o podejrzeniu handlu licencjami pilota w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego? Jaki był wynik postępo-
wania związanego z podejrzeniem korupcji wśród członków Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej, którzy we-
dług informacji prasowych w liczbie kilkunastu zostali zatrzymani przez CBA i prokuraturę? 

Do prezesa Najwyższej Izby Kontroli mamy następujące pytanie. Czy NIK przeprowadzała bądź zamierza 
przeprowadzić jakąś kontrolę dotyczącą bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Polsce, w tym zwłaszcza w 
zakresie spraw związanych ze szkoleniem pilotów i udzielaniem licencji na pilotaż? Jeśli takie kontrole się 
odbyły, to prosimy o krótką informację o ich wynikach, a jeśli nie ich było, to zwracamy się o niezwłoczne 
ich przeprowadzenie. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Wojciech Skurkiewicz 

 




