
Interpelacja nr 16233 

do prezesa Rady Ministrów 

w sprawie wyjaśnienia wątpliwości - dotyczących działań organów państwa - 
co do prawidłowości procesu dochodzenia do ustaleń w sprawie przyczyn 
katastrofy pod Smoleńskiem 

   Szanowny Panie Premierze! Opinia publiczna w Polsce informowana jest przez różne, 
bardziej lub mniej wiarygodne źródła, o wstępnych ustaleniach poczynionych w sprawie 
przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem.  

   Różnorodność informacji oraz brak jednolitego stanowiska wyrażanego przez organa 
państwa powołane do wyjaśnienia okoliczności tej tragedii stwarzać mogą uzasadnione 
wątpliwości co do rzetelności i profesjonalizmu czynności podejmowanych w sprawie przez 
prokuraturę oraz Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, a co do 
braku kompletności również przez akredytowanego przy stosownej komisji pracującej na 
terenie Federacji Rosyjskiej.  

   W szczególności zaniepokojenie budzić może fakt, że ustalenia komisji zdają się być 
traktowane jako miarodajne i ostateczne w zakresie ustalenia winy i ewentualnej 
odpowiedzialności konkretnych osób.  

   Tymczasem, jak podkreślono w komunikacie Prokuratury Generalnej i Naczelnej 
Prokuratury Wojskowej z dnia 27 kwietnia 2010 r., ustalenia komisji badania wypadków 
lotniczych nie wiążą organów prowadzących postępowanie karne i podlegają ich swobodnej 
ocenie jak każdy inny dowód.  

   Komisje nie orzekają w zakresie winy i odpowiedzialności konkretnych osób, a ich 
zadaniem jest wyłącznie ustalenie przyczyn i okoliczności zaistnienia wypadku lub 
poważnego incydentu lotniczego oraz opracowanie zaleceń profilaktycznych. Decydujące 
znaczenie dla prawidłowości i wszechstronności ustaleń faktycznych poczynionych przez 
polskie organa wymiaru sprawiedliwości mogą mieć dowody z opinii biegłych na okoliczność 
rekonstrukcji przebiegu zdarzenia, powołanych przez prokuratora na podstawie przepisów art. 
193 i n. K.p.k.  

   Dowód ten nie może być zastąpiony ekspertyzami zlecanymi przez przewodniczącego 
Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego w trybie przepisu § 8 ust. 2 
rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz 
zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. 
U. Nr 138, poz. 1464, ze zm.), a biegłymi nie powinny być osoby występujące uprzednio w 
sprawie w charakterze ekspertów komisji, z uwagi na treść przepisu art. 196 § 3 K.p.k. 
(trudno bowiem zakładać, że wydana na podstawie postanowienia prokuratora opinia biegłego 
będzie się w istotny sposób różniła od uprzednio wydanej przez tę samą osobę ekspertyzy).  

   Istotną kwestią jest także zagadnienie, na jakiego rodzaju materiale źródłowym będzie 
opierał się polski biegły z dziedziny rekonstrukcji przebiegu katastrofy, w szczególności czy 
będą to procesowe oględziny miejsca zdarzenia i dowodów rzeczowych przeprowadzone 
przez polskiego prokuratora oraz opinie cząstkowe innych biegłych (np. dotyczące odczytów 



zapisów rejestratorów lotu, prawidłowości funkcjonowania poszczególnych podzespołów 
samolotu), czy też biegłemu przedstawiony zostanie do badań materiał ˝przetworzony˝ przez 
inne organy oraz ˝ekspertów˝ pozaprocesowych.  

   W celu jednoznacznego wyjaśnienia tych wątpliwości, wyrażanych w kwestiach mających 
fundamentalne znaczenie dla prawidłowości procesu dochodzenia do ustaleń 
odpowiadających prawdzie materialnej, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania:  

   1. Czy w oględzinach miejsca katastrofy oraz szczątków samolotu bezpośrednio po 
zdarzeniu brali udział biegli z dziedziny rekonstrukcji wypadków lotniczych lub z dziedziny 
techniki lotniczej, w trybie określonym przepisem art. 308 § 1 K.p.k., a jeżeli zaniechano 
przeprowadzenia tych czynności z udziałem biegłych, co było powodem podjęcia takiej 
decyzji?  

   2. Na czym konkretnie polegał udział polskich prokuratorów w czynnościach odczytywania 
i analizowania zapisów z tzw. czarnych skrzynek, o których mowa w komunikacie 
Prokuratury Generalnej z dnia 12 kwietnia 2010 r., a w szczególności w jaki sposób 
czynności te zostały udokumentowane dla potrzeb prowadzonego w Polsce śledztwa oraz czy 
w czynnościach tych uczestniczyli powołani w trybie przepisów K.p.k. biegli - specjaliści w 
zakresie dokonywania odczytów zapisów rejestratorów lotu?  

   3. Czy powołani zostali już biegli na okoliczność - najogólniej ujmując - rekonstrukcji 
przebiegu zdarzenia oraz poszczególnych kwestii istotnych dla prawidłowości ustaleń 
faktycznych, takich jak ocena stanu technicznego samolotu, sprawności urządzeń 
nawigacyjnych i środków łączności, zasadności zastosowania określonych procedur w 
kontaktach pilotów z personelem naziemnym lotniska itd., a jeżeli dotychczas biegłych takich 
nie powołano, od spełnienia jakich przesłanek faktycznych uzależnia się dopuszczenie tego 
rodzaju dowodu?  

   4. Jakim instytucjom naukowym lub specjalistycznym krajowym i międzynarodowym 
zlecone zostanie przeprowadzenie stosownych badań i wydanie opinii oraz czy osoby, które 
planuje się powołać jako biegłych, brały lub biorą udział w pracach komisji badania 
wypadków lotniczych w tej samej sprawie?  

   5. Czy planuje się zlecenie dodatkowych ekspertyz takim organizacjom europejskim, jak: 
Eurocontrol (Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej) lub EASA 
(Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego)?  

   6. Czy planowane jest udostępnienie polskim biegłym dowodów rzeczowych w postaci 
elementów konstrukcyjnych samolotu oraz rejestratorów lotu w celu bezpośredniego 
zapoznania się z nimi i przeprowadzenia stosownych badań oraz w jakim trybie ma to 
nastąpić (na terenie Rosji czy po fizycznym przekazaniu określonych dowodów rzeczowych 
stronie polskiej)?  

   7. Czy ekspertyzy, o których mowa w poprzednich pytaniach, zostały zlecone biegłym 
przez prokuraturę Federacji Rosyjskiej, a także w jakim zakresie planuje się wykorzystanie 
ustaleń biegłych rosyjskich w postępowaniu dowodowym prowadzonym przez Naczelną 
Prokuraturę Wojskową (czy zakłada się np. pominięcie przeprowadzenia określonych badań 



przez polskich biegłych i zastąpienie ich w całości lub w części ustaleniami wynikającymi z 
opinii biegłych rosyjskich)?  

   W związku z treścią komunikatu naczelnego prokuratora wojskowego z dnia 25 maja 2010 
r. wyjaśnienia wymaga jeszcze jedna istotna wątpliwość.  

   Cytowany w tym komunikacie uzupełniający wniosek o udzielenie pomocy prawnej 
skierowany do prokuratury Federacji Rosyjskiej zawiera m.in. prośbę o uzyskanie aktów 
normatywnych wszystkich szczebli kształtujących ˝system sprawowania kontroli ruchu 
lotniczego w Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do sytuacji samolotu TU-154M Polskich Sił 
Powietrznych z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie˝.  

   Jak się wydaje, z treści cytowanego zdania wynika, iż to władze Rosji powinny ocenić i 
ustalić, jakie przepisy regulowały system sprawowania kontroli ruchu lotniczego samolotu 
TU-154M w danej, konkretnej sytuacji (samolot wojskowy, lotnisko wojskowe, lot z 
udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej itd.) i przekazać te akty prawne stronie 
polskiej.  

   Tymczasem na zaistnienie katastrofy mogło mieć wpływ m.in. przyjęcie takich, a nie 
innych zasad sprawowania kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do tego konkretnego 
samolotu. Nie można wykluczyć, że określony tryb procedowania przyjęty był 
nieprawidłowo.  

   Tym samym wyjaśnienia wymaga kwestia, z jakiego powodu zaniechano zwrócenia się do 
organów ścigania Federacji Rosyjskiej o przekazanie wszystkich aktów normatywnych 
dotyczących kontroli ruchu lotniczego, ograniczając się do żądania nadesłania tylko tych, 
które w konkretnej sytuacji zastosowano.  

   Dopiero bowiem zapoznanie się z całością obowiązujących regulacji prawnych 
umożliwiłoby polskiemu organowi procesowemu stwierdzenie, czy zastosowana procedura 
była prawidłowa i czy ewentualne zastosowanie innych przepisów mogłoby wpłynąć na 
możliwość uniknięcia katastrofy.  

   Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą na wyjaśnienie, czy materiał dowodowy 
wymagający wiadomości specjalnych gromadzony jest przez polską prokuraturę w sposób 
wszechstronny, a szczególności niezależny od ustaleń komisji, powołanych w innym celu 
oraz w trybie odrębnym od przepisów regulujących przebieg postępowania karnego.  

   Zmierzają one także do ustalenia, na ile postępowanie Naczelnej Prokuratury Wojskowej 
ma charakter śledztwa ˝własnego˝, a w jakim zakresie opierać się może o ustalenia organów 
ścigania Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza w kwestiach wymagających wiadomości 
specjalnych.  

   Z poważaniem  

   Poseł Jerzy Polaczek  

   Warszawa, dnia 31 maja 2010 r.  

 


