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Szanowny Panie Prokuratorze! 
Niepokoją nas informacje medialne dotyczące śledztwa prokuratury wojskowej w sprawie katastrofy smo-

leńskiej. Mimo upływu ponad dwóch i pół roku od katastrofy można odnieść wrażenie, że śledztwo w spra-
wie wyjaśnienia przyczyn katastrofy drepce w miejscu i w dalszym ciągu nie zostały przeprowadzone klu-
czowe dowody. 

Mamy w związku z tym następujące pytania. 
1. Czy prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie katastrofy ma opracowany plan śledztwa, a jeśli tak, 

to czy ten plan jest realizowany; czy czynności śledcze wykonywane są rzetelnie i bez zbędnej zwłoki; 
na jakim etapie znajduje się obecnie realizacja planu śledztwa? 

2. Ilu prokuratorów jest aktualnie zaangażowanych w śledztwo, ilu z nich wykonuje czynności śledcze 
na rzecz śledztwa polskiego, a ilu wykonuje pomoc prawną na rzecz prokuratury rosyjskiej? 

3. Dlaczego prokuratura dopiero w dwa i pół roku po katastrofie zdecydowała się na badania wraku sa-
molotu na obecność trotylu, czemu te kluczowe badania nie zostały przeprowadzone wcześniej, kiedy 
poznamy wyniki tych badań, a także dlaczego próbki pobrane w ramach badań wraku zostały zatrzy-
mane w Rosji? Czy można mieć pewność, że próbki te nie zostaną zafałszowane czy zniekształcone? 

4. Czy prawdziwe są informacje prasowe o tym, że brzoza, która według raportu MAK urwała skrzydło 
samolotu i przyczyniła się do jego upadku, została ostatnio ścięta na żądanie polskiej prokuratury? Je-
śli tak, to jaki był sens i cel tej operacji w dwa i pół roku po katastrofie i czy nie wynika z tego nie-
bezpieczeństwo utraty w przyszłości jednego z kluczowych dowodów w śledztwie? 

5. Czy prokuratura bada postępowanie polskich służb zagranicznych w okresie poprzedzającym katastro-
fę w kontekście ustalonych w poprzedniej kontroli NIK nieprawidłowości, takich jak brak pisemnej 
zgody władz rosyjskich na przelot polskiego samolotu państwowego? Czy w szczególności wyjaśnio-
na została w śledztwie kwestia odpowiedzialności za skierowanie samolotu prezydenta RP na nie-
czynne lotnisko? 

6. Czy prokuratura bada i wyjaśnia okoliczności, w jakich doszło do licznych przypadków zamiany ciał 
ofiar katastrofy? Czy badane są w tym kontekście zaniedbania właściwych przedstawicieli państwa, w 
tym prokuratury, w zakresie przeprowadzenia sekcji zwłok i identyfikacji ofiar? 

7. Czy prokuratura bada i wyjaśnia postępowanie kontrolerów lotu z lotniska w Smoleńsku, ich przeło-
żonych oraz ewentualnie innych osób w zakresie wyrażenia zgody na lądowanie samolotu w niesprzy-
jających warunkach atmosferycznych, a w szczególności czy zbadane zostało, dlaczego kontrolerzy 
nieprawdziwie upewniali załogę samolotu, że lot odbywa się „na kursie i na ścieżce”? Czy władze ro-
syjskie umożliwiły polskim prokuratorom zbadanie tej sprawy? 

8. Czy w ramach śledztwa badana jest odpowiedzialność za ustalony w poprzedniej kontroli brak zabez-
pieczenia wizyty prezydenta RP przez Biuro Ochrony Rządu? Czy badana jest kwestia wyznaczenia 
przez MSZ osób obsługujących wizytę prezydenta RP w Smoleńsku? 

9. Czy prokuratura bada kwestię remontu samolotu w Rosji i sprawdzenia go pod kątem bezpieczeństwa 
lotów po tym remoncie? 

 
 
 



10. Czy prokuratura korzysta, a jeśli tak, to w jakim zakresie, z pomocy prawnej prokuratury rosyjskiej? 
11. Kiedy można oczekiwać ostatecznego zakończenia śledztwa? 
 
Z góry dziękujemy za przekazane szczegółowe wyjaśnienia. 
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