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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 
Ze sprawozdania Prokuratora Generalnego za 2010 rok wynika, że w 2010 roku w prowadzenie śledztwa 

smoleńskiego po stronie polskiej zaangażowanych było 21 prokuratorów z Wojskowej Prokuratury Okręgo-
wej w Warszawie, a w tym samym czasie czynności śledcze w ramach pomocy prawnej dla prokuratury Fe-
deracji Rosyjskiej wykonywało 46 prokuratorów wojskowych. 

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny wyjaśnił, po pierwsze, jakie czynności w ramach pomocy prawnej 
dla prokuratury rosyjskiej wykonywało 46 polskich prokuratorów, ile czynności procesowych oni wykonali 
i przekazali stronie rosyjskiej? 

Po drugie, czy Pan Prokurator Generalny nie dostrzega dysproporcji między liczbą prokuratorów prowa-
dzących polskie śledztwo (21) a liczbą prokuratorów zaangażowanych w śledztwo rosyjskie (46)? 

Po trzecie, czy Pan Prokurator Generalny ma wiedzę, ilu prokuratorów Federacji Rosyjskiej wykonywało 
czynności procesowe w ramach pomocy prawnej dla prokuratury polskiej i ile czynności procesowych na 
rzecz polskiej prokuratury wykonała prokuratura rosyjska? 

Po czwarte, czy były przypadki, że prokuratura polska odmówiła prokuraturze rosyjskiej jakichś czynno-
ści procesowych w ramach pomocy prawnej? I odwrotnie: czy były przypadki, że prokuratura rosyjska od-
mówiła i nie wykonała jakichś czynności procesowych, w całości bądź części, o które zwróciła się prokuratu-
ra polska? Jak Pan Prokurator Generalny ocenia wzajemność działań prokuratury rosyjskiej i polskiej 
w śledztwie smoleńskim? Czy zakres pomocy prawnej świadczonej przez prokuraturę polską prokuraturze 
rosyjskiej był adekwatny do zakresu pomocy świadczonej przez prokuraturę rosyjską prokuraturze polskiej? 

Po piąte, czy prokuratura polska zwracała się do prokuratury rosyjskiej o zwrot stanowiących polską wła-
sność wraku samolotu oraz czarnych skrzynek? Jeśli tak, to kiedy i ile razy prokuratura o to się zwracała 
(prosimy o podanie dat pism bądź rozmów prowadzonych w tej sprawie)? 

Po szóste, kiedy polscy prokuratorzy z udziałem biegłych prowadzili oględziny wraku samolotu w Smo-
leńsku? Prosimy o podanie dat przeprowadzenia oględzin oraz wskazanie biegłych i ekspertów, z których 
udziałem oględziny te były przeprowadzone. Dodatkowo, w związku z ostatnimi informacjami prasowymi 
o podjęciu przez prokuraturę oględzin wraku w ramach śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej, prosi-
my Pana Prokuratora o informacje i wyjaśnienia, czy prokuratura wykonuje czynności w zakresie wyjaśnie-
nia informacji na temat wykrycia śladów cementu na szybach wraku samolotu w Smoleńsku. Czy polscy 
prokuratorzy badają ten wątek w prowadzonym śledztwie? 

Po siódme, jak Pan Prokurator Generalny ocenia efektywność pomocy prawnej świadczonej przez pol-
skich prokuratorów dla strony rosyjskiej? Czy prokuratura dysponuje wiedzą o tym, w jaki sposób i w jakim 
zakresie pomoc ta została wykorzystana w prowadzonym przez stronę rosyjską śledztwie? 

Po ósme, czy Pan Prokurator Generalny ma wiedzę o tym, czy śledztwo rosyjskie jest w dalszym ciągu 
prowadzone, czy też zostało zakończone? A jeśli tak, to w jakiej formie? 

Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia. 
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