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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 

Wokół śledztwa prokuratury w sprawie katastrofy smoleńskiej zaległa w ostatnich miesiącach cisza. Pro-
kuratura nie wydaje żadnych komunikatów o postępach tego śledztwa, które trwa ponad trzy i pół roku. Py-

tamy zatem o aktualny stan śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, a w szczególności o następujące 

sprawy. 

Po pierwsze, czy to śledztwo jeszcze trwa, a jeśli trwa, to na jakim jest etapie? Jaka część planu śledztwa 
została zrealizowana, a jaka część i jakie czynności pozostają jeszcze do realizacji? 

Po drugie, jakie wersje śledcze przyczyn katastrofy zostały już zbadane, a jakie nadal podlegają badaniu? 

Czy jakiekolwiek wersje śledcze zostały już wykluczone? 
Po trzecie, czy powołani przez prokuraturę biegli zakończyli swoje prace i przedstawili niezbędne eksper-

tyzy, a jeśli tak, to kiedy je zaprezentują? 

Po czwarte, czy prokuratura dysponuje ekspertyzami naukowymi potwierdzającymi hipotezę, że samolot 
utracił część skrzydła w wyniku zderzenia z brzozą i w następstwie tego wykonał tak zwaną beczkę i runął? 

Czy jakiś ekspert prokuratury niezależnie od komisji Millera naukowo potwierdził tę wersję? 

Po piąte, czy prokuratura przewiduje powołanie kolejnych biegłych, a jeśli tak, to w jakim zakresie? 

Po szóste, czy prokuratura oczekuje na sprowadzenie wraku samolotu i czarnych skrzynek, czy podejmo-
wała jakieś działania w celu ich sprowadzenia, czy były w tej sprawie jakieś wystąpienia i monity do władz 

rosyjskich, a jeśli tak, to z jakim skutkiem? 

Po siódme, ilu prokuratorów zajmuje się obecnie śledztwem smoleńskim? 
Po ósme, kiedy to śledztwo zostanie zakończone? 
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