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Wstęp 
Trzy lata po katastrofie nad Smoleńskiem polskiego wojskowego samolotu Tu-154M 

nr boczny 101 Zespół Parlamentarny przedstawia kolejne sprawozdanie ze stanu badań 
przyczyn tej tragedii. 

To już trzecia część smoleńskiego raportu; pierwsza zawierała dokumentację przy-
gotowań do wizyty w Katyniu a także wstępne materiały dotyczące przebiegu tragedii 
i sposobu jej badania; druga - koncentrowała się na grze politycznej rządu Donalda Tu-
ska, który wraz z Władimirem Putinem dążył do wyeliminowania Prezydenta Kaczyń-
skiego z polityki międzynarodowej. Trzecia część raportu omawia przebieg  katastrofy, 
kwestie związane z rolą służb specjalnych w przygotowaniu wizyty oraz analizuje dzia-
łania prawne rządu premiera Tuska po 10 kwietnia 2010 r., w wyniku których strona 
polska została pozbawiona należnych jej praw przy badaniu katastrofy smoleńskiej.

Prezentowane przez nas ustalenia muszą wstrząsnąć każdym Polakiem.  Okazuje się, 
że system bezpieczeństwa państwa pod rządami Donalda Tuska był kontrolowany przez 
służby rosyjskie, które decydowały, jakie firmy i w jakim zakresie będą przeprowadza-
ły remonty najważniejszych polskich samolotów. Po lekturze artykułów zawierających 
analizy Marcina Gugulskiego i Piotra Bączka oraz relacji płk. Andrzeja Pawlikowskiego, 
płk.Tomasza Grudzińskiego, płk. Andrzeja Kowalskiego i płk. Jerzego Kicińskiego  nie 
dziwi już fakt, iż system kryzysowy w MSZ był w dniu katastrofy unieruchomiony ze 
względu na zalane po deszczu serwery a szefowie służb specjalnych nawet nie wiedzieli, 
że poprzedniego dnia zachodnie służby przekazały Polsce informacje o potencjalnym 
zagrożeniu  terrorystycznym. Prędzej czy później będziemy musieli uzyskać odpowiedź 
na pytanie, jaki wpływ na przebieg tragicznych wydarzeń z 10 kwietnia 2010 r. miało to 
karygodne lekceważenie bezpieczeństwa Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy nie było 
ono działaniem mającym ułatwić zadanie „osobom trzecim” i kto  ponosi za to odpo-
wiedzialność.

Dzisiaj nie mamy już wątpliwości  - przyczyną katastrofy Tu-154 M  nie był nieszczę-
śliwy zbieg okoliczności, nieudolność polskich pilotów czy też ekstremalne warunki at-
mosferyczne w Smoleńsku. W Raporcie przedstawiamy podsumowanie naszej dotych-
czasowej wiedzy na temat przebiegu katastrofy, którą odtwarzamy sekunda po sekun-
dzie. Jest to wynik zbiorowej pracy ekspertów Zespołu.

Obraz jaki wynika z tej analizy pozwala stwierdzić, że major Arkadiusz Protasiuk i 
jego załoga wypełnili swoją misję do końca. Mimo iż  byli systematycznie wciągani przez 
rosyjskie służby w pułapkę – starali się za wszelką cenę uratować Prezydenta i katyń-
ską delegację.  Ale ostatecznie o katastrofie nie przesądzili kontrolerzy lotu, lecz  - naj-
prawdopodobniej – eksplozja, która zniszczyła samolot jeszcze w powietrzu. Tragedia 
zaczęła się zapewne w odległości ok. kilometra od pasa lotniska około 1 sekundy przed 
miejscem, gdzie rosła tzw. „pancerna brzoza”. Kolejno destrukcji ulegały kluczowe me-
chanizmy i części samolotu (skrzydła, silniki, generatory). Kiedy samolot znalazł się 
na wysokości 17 -15 metrów nad ziemią , doszło do całkowitej awarii systemu zasilania. 
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Ostatnie eksplozje nastąpiły już nad samą ziemią. Ich ślady zidentyfikowali polscy ana-
litycy opracowujący prokuratorską ekspertyzę dla firmy Small Gis (szczegółowe wnio-
ski z tej ekspertyzy publikujemy poniżej w tekście raportu).

W publikowanym Raporcie po raz pierwszy została przedstawiona szczegółowa ana-
liza funkcjonowania i reakcji poszczególnych urządzeń samolotu dokonana przez inż. 
Marka Dąbrowskiego na podstawie zapisów polskiej skrzynki parametrów lotu produk-
cji ATM. Tu właśnie zostały odnotowane objawy awarii silników;  pierwsze symptomy 
zaczęły się na 0,5 sekundy (ok.40 metrów) przed miejscem gdzie rośnie brzoza. Dane te 
pokrywają się z odczytami czarnej skrzynki wykonanymi przez krakowski Instytut Eks-
pertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna i potwierdza je rozrzut szczątków samolotu 
opisany przez rosyjskich prokuratorów. 

W ostatnich dniach eksperci Zespołu Parlamentarnego dotarli do nowych danych 
pozwalających precyzyjniej wykreślić  trajektorię pionową.  Znane nam wcześniej z 
ekspertyzy specjalistów z amerykańskiej firmy Universal Avionics odnotowane przez 
system ostrzegania  TAWS wartości z wysokościomierza barometrycznego zostały 
uzupełnione o dane MSL  (wysokość samolotu mierzona od średniego poziomu mo-
rza wyliczana przez GPS). Dane te pokazują, że samolot jeszcze przed szosą Kutuzo-
wa znajdował się na bezpiecznej wysokości ponad 30 metrów nad poziomem pasa. Nie 
ma więc wątpliwości: katastrofa zaczęła się jeszcze przed miejscem, gdzie rosła brzoza 
a Tu-154M odchodził na drugie zajście. Samolot uległ zniszczeniu w powietrzu, przed 
upadkiem na ziemię. 

W tej sytuacji wykrycie na wraku Tu-154M pozostałości materiałów wybuchowych 
jest tylko dodatkowym dowodem potwierdzającym hipotezę już wcześniej sformuło-
waną przez dr. inż. Grzegorza Szuladzińskiego, prof. Wiesława Biniendę, prof. Kazimie-
rza Nowaczyka, dr. inż. Wacława Berczyńskiego i pozostałych ekspertów Zespołu Parla-
mentarnego. 

 Trudno zrozumieć, dlaczego te dane są ukrywane, dlaczego przedstawiciele rządu 
premiera Donalda Tuska działają  przeciwko dojściu do prawdy na temat przyczyn i 
okoliczności katastrofy.  Jeśli bowiem przyczyną katastrofy polskiego samolotu było nie 
„działanie osób trzecich” - tylko awaria, to dlaczego strona rządowa broni kłamstwa o 
uderzeniu skrzydłem w brzozę, błędach pilotów, obecności w kokpicie gen. Błasika i 
wielu innych.  Dlaczego bez próby dyskusji odrzuca dowody świadczące o eksplozjach? 
Dlaczego ze strony administracji rządowej  i organów ścigania mamy do czynienia  z 
systematycznym bojkotem działań na rzecz wyjaśnienia przyczyn katastrofy?  I co skło-
niło premiera Tuska do podjęcia decyzji oficjalnej walki z Zespołem Parlamentarnym 
finansowanej z państwowych pieniędzy? 

Istotną rolę w tej sprawie odgrywa stanowisko władz Federacji Rosyjskiej, które mają 
się domagać likwidacji Zespołu Parlamentarnego ale odpowiedzialność za taki stan rze-
czy – przede wszystkim za zaniechania -  ponosi rząd premiera Tuska i jego eksperci. 
Dlaczego natychmiast po katastrofie nie zbadano wraku, nie przeprowadzono oględzin 
miejsca zdarzenia oraz ciał ofiar? Dlaczego nie zbadano brzozy, nie przeprowadzono 
rekonstrukcji samolotu koniecznej do ustalenia przebiegu tragedii? Wreszcie, po co fał-
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szowano zapisy czarnych skrzynek oraz odczyty systemu TAWS i FMS, tak ważne dla 
odtworzenia trajektorii lotu?

Tymczasem to eksperci Zespołu Parlamentarnego podjęli badania niezbędne do wy-
jaśnienia przyczyn i okoliczności katastrofy. Badania takie z niezrozumiałych powodów 
nie zostały przeprowadzone przez komisję rządową. M.in. Zespół Parlamentarny na pod-
stawie dokumentacji fotograficznej, relacji świadków i dokumentów oficjalnych ziden-
tyfikował  szczątki  samolotu rozrzucone na przestrzeni blisko kilometra kwadratowego. 
Aby wskazać miejsca prawdopodobnych eksplozji na podstawie tysięcy zdjęć pokazują-
cych części TU 154 odtworzyli obraz samolotu, eksperci ZP wykreślili w oparciu o dane 
(TAWS i FMS) otrzymane z Universal Avionics poziomą i pionową trajektorię lotu, prze-
analizowali działanie w ostatnich sekundach wszystkich systemów samolotu.   

Było to możliwe dzięki wnikliwej analizie materiału dowodowego, pochodzącego 
również ze źródeł rosyjskich n.p. opisu miejsca katastrofy sporządzonego przez proku-
ratorów Federacji Rosyjskiej w dniach 10 -12 kwietnia 2010 r. Ten niesłychanie istotny 
dokument – jedno z najważniejszych źródeł informacji na temat rozrzutu szczątków sa-
molotu  i ciał ofiar - został pominięty zarówno przez Komisję MAK jak i komisję Millera.

Wykorzystanie tych materiałów pozwoliło ekspertom Zespołu Parlamentarnego roz-
strzygnąć, że brzoza na działce dr Nikołaja Bodina nie odegrała żadnej roli w katastrofie 
Tu-154M, ponieważ fragmenty wraku zostały odnalezione na terenie jeszcze przed brzo-
zą, a więc destrukcja samolotu musiała nastąpić wcześniej. Na podstawie wyników ana-
lizy ułożenia ciał ofiar i rozrzutu części samolotu oraz oceny rodzaju zniszczeń eksperci 
postawili tezę, iż doszło do eksplozji.  Analiza zdjęć satelitarnych pozwoliła zidentyfiko-
wać  miejsca dwóch wybuchów.

Zespół dotarł  też do nieznanych w Polsce i nieuwzględnionych dotychczas materiałów 
pokazujących działania wysokich funkcjonariuszy rosyjskich w pierwszych godzinach 
po tragedii m. in. trzech filmów (w języku rosyjskim, angielskim i niemieckim)  wyprodu-
kowanych przez  agencję informacyjną RIA NOWOSTI a  przedstawiających symulację 
lotu Tu-154M  z eksplozją samolotu w powietrzu. Materiał filmowy uzupełniony został 
relacjami naocznych świadków potwierdzających taką wersję wydarzeń jednocześnie 
kwestionujących sugestie, iż samolot czterokrotnie podejmował próbę lądowania oraz, 
że przyczyną katastrofy była mgła.  Jeden z komentatorów występujących w filmie został 
przedstawiony jako Igor Białajew, Szef Komitetu Śledczego obwodu smoleńskiego. Jego 
obecność ma  nadać temu dokumentowi  urzędowy charakter.

W tym samym czasie, gdy produkowano te filmy  marszałek Bronisław Komorowski 
otrzymał od władz rosyjskich  list proponujący wyjaśnianie tragedii w ramach wspólne-
go śledztwa. W kilka godzin później potwierdził to z-ca prokuratora Fedracji Rosyjskiej 
Igor Bastrykin, który podczas wspólnej z prokuratorami NPW narady zagwarantował Po-
lakom pełen dostęp do wszystkich czynności prawnych włącznie z sekcjami zwłok.

Ta gotowość by w pełni wyjaśnić tragedię uległa zasadniczej zmianie po spotkaniu 
Donalda Tuska z Władimirem Putinem podczas, którego omawiano kwestie załączni-
ka 13 konwencji z Chicago i choć jeszcze wówczas linia pełnego przekazania śledztwa i 
postępowania w ręce rosyjskie na szkodę Polski nie została rozstrzygnięta jej podstwo-
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we zręby zostały zarysowane. W ostateczności doprowadziło to do oddalenia eksper-
tów Unii Europejskiej i NATO, którzy chcieli wziąć udział w badaniach oraz do oddania 
wszystkich dowodów i całego postęowania w ręce rosyjskie.

Szczegółowo ten przebieg wydarzeń opisują polscy prawnicy współpracujący z Ze-
społem : prof dr. hab.Tadeusz Jasudowicz, prof, dr. hab. Karol Karski, prof.dr hab. Mariusz 
Muszyński, mecenas Maria Szonert-Binienda i mecenas Piotr Pszczółkowski.

Raport, który dziś oddajemy Pańswtu do rąk powstał dzięki pracy kilkudziesięciu eks-
pertów Zespołu z całego świata, w skład których wchodzą najwybitniejsi polscy uczeni 
i piloci a także eksperci Pentagonu, NATO, ICAO, NASA a także byli doradcy Władimira 
Putina, piloci rosyjscy i duńscy. Ale wysiłek nasz nie byłby skuteczny bez wolnych me-
diów budowanych dzięki Radio Maryja, Gazecie Polskiej, Sieci, Do rzeczy i setek lokal-
nych mediów starających się dojść do prawdy. Ale przede wszystkim winniśmy pamięć i 
wdzięczność milionom Polaków, którzy mimo brutalnej propagandzie kłamstwa i podło-
ści podejmują wysiłek dążenia do prawdy. Im wszystkim serdecznie dziękujemy.

Antoni Macierewicz 

Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego  
ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M  

z 10 kwietnia 2010 r.
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 SyStem bezpieczeńStwa Rp 
i tRagedia SmoleńSka
Płk Tomasz Grudziński na posiedzeniu Zespołu Parla-
mentarnego w dn. 17 lutego 2012 r.: „Mam wrażenie, że to 
nie były zaniedbania. Mam wrażenie, że ktoś nieoficjalnie 
próbował pomniejszyć wizyty prezydenta poza granicami 
kraju. Mówię to z pełną świadomością”.1

Ostatnie zdjęcie Prezydenta RP prof. Lecha 
Kaczyńskiego. Fotografia została zrobiona na 
pokładzie TU-154 M nr 101 przed wylotem 
10 kwietnia 2010 r. do Smoleńska
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Noty o autorach:

piotr bączek (Rozdziały 1, 2, 4, 5, 7, 8 i 9)
politolog, publicysta, członek Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI, do grudnia 2007 r. pełnił funkcję 
szefa Zarządu Studiów i Analiz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, następnie pracownik Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego, po objęciu urzędu Prezydenta RP przez Bronisława Komorowskiego 
został wyrzucony z BBN, aktualnie bez stałego zatrudnienia. 

ppłk tomasz grudziński (Rozdział 6.II.)
w latach 1991-2008 pełnił służbę w BOR, 2006-2007 Zastępca Szefa BOR. 

marcin gugulski (Rozdział 3.I.)
członek Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI, w latach 2006-2010 pracownik cywilny SKW. 

płk andrzej kowalski (Rozdział 3.II.)
w latach 2006-2007 służył w SKW m.in. jako Zastępca Szefa SKW i p.o. Szefa SKW.

płk Jerzy kiciński (Rozdział 3.II.)
funkcjonariusz UOP w 1992 r., później funkcjonariusz ABW, w 2007 r. Szef ABW.

płk andrzej pawlikowski (Rozdział 6.I.)
w latach 2006-2007 Szef BOR.



Rola służb specjalnych w trakcie przygotowań uroczystości wizyty w Katyniu i samego wylotu Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska nie była dotychczas poddana wnikliwym badaniom, analizom, kontroli, 
czynnościom sprawdzającym1 . Choć istnieje bardzo bogata publicystyka na temat działań służb specjalnych 
podczas organizacji tej wizyty, to jednak czynności tych organów państwa nie zostały nawet – w odróżnieniu 
od Biura Ochrony Rządu2 – poddane próbie sprawdzenia i oceny

1 Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu 
służbami specjalnymi w RP są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służba Wywiadu Wojskowego i Centralne Biuro Antykorupcyjne.
2 Biuro Ochrony Rządu jest zaliczane do służb mundurowych, wykonujących zadania z zakresu ochrony osób, obiek-
tów i urządzeń

1.1 iNStytucJoNalNo-pRawNy SyStem 
ochRoNy i bezpieczeńStwa pRezydeNta Rp.  
pRzyczyNek do RekoNStRukcJi działań 
pRzed 10 kwietNia 2010 R. 

Służby specjalne, które są organami podległy-
mi Prezesowi Rady Ministrów, przed wizytą 
Prezydenta RP w Katyniu powinny zrealizować 
szereg czynności sprawdzających, kontrolnych, 
operacyjnych, analitycznych i informacyjnych. 
Posiadają ustawowe kompetencje upoważniają-
ce do zbierania informacji oraz podejmowania 
działań w tym celu. Dlatego służby specjalne 
przed 10 kwietnia 2010 r. w swoich informacjach, 
analizach, prognozach i działaniach powinny 
uwzględniać informacje dotyczące m.in. stanu 
technicznego rządowych samolotów z 36 SPLT, 
prywatnych przedsiębiorców i dostawców usług, 
sytuacji politycznej w Rosji, możliwych zagrożeń 
dla przebiegu wizyty. Z powodu bardzo wysokiej 
rangi delegacji wizyta powinna być objęta szcze-
gólną ochroną. Przed wizytą Prezydenta RP w 
Katyniu służby specjalne nie realizowały swoich 
ustawowych zadań. Podobna konstatacja dotyczy 
działań ministrów konstytucyjnych, w tym także 
Prezesa Rady Ministrów.

B. Szef Biura Ochrony Rządu gen. Marian Janicki

Prezydent RP prof. Lech Kaczyński
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Po 10 kwietnia 2010 r. w służbach specjalnych nie 
przeprowadzono wewnętrznych audytów dotyczą-
cych działań, przepisów dotyczących czynności re-
alizowanych na rzecz ochrony najważniejszych osób 
podczas 10 kwietnia 2010 r., nie wprowadzono nowych 
procedur. Prezes Rady Ministrów RP, który jest orga-
nem nadzorującym działalność służb specjalnych, nie 
wnioskował o wszczęcie kontroli i śledztw. Przedsta-
wiciele rządzącej koalicji pozytywnie oceniali dzia-
łania służb specjalnych. Prezydent Bronisław Komo-
rowski wyróżnił Szefów ABW, AW, BOR, SKW i SWW, 
nadając im stopnie generalskie3 . 

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warsza-
wie prowadząca śledztwo w sprawie niedopełnienia 
obowiązków służbowych w tzw. „wątku cywilnym” 
(sygnatura akt V Ds. 32/11) nie objęła swoimi czynno-
ściami działań służb specjalnych i ich funkcjonariu-
szy4 . Faktem jest, że Prokuratura wnioskowała o do-
kumentację służb specjalnych5 , ale z upublicznionego 
uzasadnienia umorzenia śledztwa wynika, że kompe-
tentni przedstawiciele tych instytucji nie zostali prze-
słuchani6. Tymczasem Sekretarz Kolegium do Spraw 
Służb Specjalnych minister Jacek Cichocki uczestni-
czył w naradach przygotowujących wizytę w Katyniu 
lub był o nich informowany, a np. AW uczestniczyła, 
obok MSZ, w systemie zarządzania kryzysowego w 
dniu 10 kwietnia 2010 r.7 . Oznacza to, że Prokuratura 
nie skontrolowała działań służb specjalnych. 

Tymczasem wszystkie służby specjalne, które są 
podległe Prezesowi Rady Ministrów, powinny przed 
wizytą w Katyniu zrealizować szereg czynności spraw-
dzających, kontrolnych, operacyjnych, analitycznych 

3 9 listopada 2010 r. prezydent Bronisław Komorowski nadał stopień generała brygady: pułkownikowi Krzysztofowi 
Bondarykowi – Szefowi ABW, pułkownikowi Radosławowi Kujawie – Szefowi SWW; pułkownikowi Januszowi Noskowi – 
Szefowi SKW; pułkownikowi Jerzemu Matusikowi – Zastępcy Szefa BOR. Natomiast 15 czerwca 2011 r. prezydenta Bronisława 
Komorowskiego mianował na stopień generała dywizji BOR Mariana Janickiego – Szefa BOR, zaś na stopień generała brygady 
BOR Pawła Bielawnego – Zastępcę Szefa BOR
4 Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie prowadziła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiąz-
ków służbowych, których mieli dopuścić się funkcjonariusze publiczni niebędący żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z 
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa oraz Ministerstwa Obrony Narodowej w związku z przygotowaniem i organizacją roboczej wizyty zagranicznej 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Federacji Rosyjskiej. Zob. Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga 
w Warszawie, „Postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygnaturze akt V Ds. 32/11” z dnia 30 czerwca 2012 r.
5 Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga wystąpiła o dokumenty m.in. do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego. Komunikat w sprawie V Ds 32/11 
Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie z 14 kwietnia 2011 r.  http://www.warszawapraga.po.gov.pl/aktualnoci-
-szczegoly/items/kominikat-w-sprawie-v-ds-3211-prokuratury-okregowej-warszawa---praga-w-warszawie.html
6 Zob. Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie, „Postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygnaturze akt 
V Ds. 32/11” z dnia 30 czerwca 2012 r.
7 Najwyższa Izba Kontroli, „Informacja o wynikach kontroli. ORGANIZACJA WYJAZDÓW I ZAPEWNIENIE 
BEZPIECZEŃSTWA OSOBOM ZAJMUJĄCYM KIEROWNICZE STANOWISKA W PAŃSTWIE, KORZYSTAJĄCYM Z 
LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO SIŁ ZBROJNYCH RP W LATACH 2005-2010”, Warszawa, 2012 r., s. 35.

b. Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski

b. Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, b. Min-
ister Spraw Wewnętrznych, obecny Szef Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Jacek Cichocki
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i informacyjnych. Wynika to z ustawowych za-
dań przypisanych konkretnym służbom, jak i 
z obowiązku przekazywania informacji przez 
te instytucje do Biura Ochrony Rządu8. W ten 
sposób BOR może uzyskiwać od służb specjal-
nych informacje, by realizować swoje ustawowe 
zadań. Szef BOR podpisywał również z szefami 
służb specjalnych dwustronne umowy dotyczą-
ce współpracy9. Dlatego rozpatrując system fi-
zycznego bezpieczeństwa Prezydenta RP należy 
również uwzględnić czynności służb specjalnych 
oraz konstytucyjnych ministrów nadzorujących 
konkretne służby i również realizujących takie 
zadania. 

Skrótowy charakter tego opracowania nie pozwala na szczegółowa analizę tego zagadnienia, jednak 
należy podkreślić, że za zapewnienie bezpieczeństwa wizyty w Katyniu Prezydenta RP i towarzyszą-
cej mu oficjalnej delegacji odpowiadał cały system organów administracji rządowej, w szczególności: 
Prezes Rady Ministrów RP, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz Kolegium do Spraw 
Służb Specjalnych, Szef Biura Ochrony Rządu, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Służby Wywiadu Wojskowego. W tym 
systemie ochrony Prezydenta RP wskazać trzeba też instytucje odpowiedzialne za zarządzanie kry-
zysowe10. Każdy z tych organów był prawnie zobowiązany do realizacji zadań z zakresu zapewnienia 
ochrony Prezydenta RP. Powinny one uzyskiwać i przekazywać Prezydentowi RP informacje mogące 
mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa, w tym bezpieczeństwo Głowy Państwa11. Dlatego system ten 
powinien gromadzić informacje na temat ewentualnych zagrożeń, oszacować je oraz przedstawić pla-
ny neutralizacji tych zagrożeń. Ramy działalności tych instytucji określają przepisy odpowiednich 
ustaw, rozporządzeń, porozumień międzyresortowych, zarządzeń resortowych oraz instrukcji, w tym 
zwłaszcza „Instrukcja organizacji lotów statków powietrznych o statusie HEAD” wprowadzona w życie 
na podstawie Decyzji nr 184 z dnia 9 czerwca 2009 r. Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha. 

Należy podkreślić, że w systemie ochrony Prezydenta RP najważniejszym organem jest Prezes Rady 
Ministrów. Zgodnie z art. 148 Konstytucji RP Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem służbowym 
pracowników administracji rządowej. Dodatkowo premier Donald Tusk w omawianym okresie spra-

8 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania 
Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż 
Graniczną, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego i Żandarmerię Wojskową (Dz. U. z dnia 11 marca 
2008 r. Nr 41 poz. 243) określa m.in.: 

§ 1. 1. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna, Służba Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa przekazują Biuru Ochrony Rządu, z zastrzeżeniem ust. 2, 
informacje uzyskane w czasie wykonywania czynności służbowych, zwane dalej „informacjami”, w zakresie niezbędnym do:

1) wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu;
2) porównania, czy posiadane informacje są kompletne i aktualne lub zgodne ze stanem faktycznym.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą odmówić przekazania informacji lub ograniczyć ich zakres, w przypadku gdy 

mogłoby to uniemożliwić realizację ich ustawowych zadań. Odmowa przekazania informacji lub ograniczenie ich zakresu wy-
maga pisemnego uzasadnienia. 
9 Porozumienie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Biura Ochrony Rządu z dnia 18.06.2009 r. o współdzia-
łaniu Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Biura Ochrony Rządu stanowiło, że obie strony m.in. współdziałają oraz organizują 
i prowadzą wspólne przedsięwzięcia w zakresie „uzyskiwania informacji mogących mieć istotne znaczenie dla obronności pań-
stwa i jego Sił Zbrojnych, a także chronionych osób, obiektów i urządzeń”. Zob. http://www.bor.gov.pl/index2.php?fk=15&id=14
10 Zob. ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z dnia 21 maja 2007 r. Nr 89 poz. 590).
11 Obowiązek ten wynika m.in. z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz Agencji Wywiadu, który stanowi, ze Szefowie ABW i AW, każdy w zakresie swojej właściwości, przekazują niezwłocznie 
Prezydentowi RP i Premierowi informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji RP

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk
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wował bezpośredni nadzór nad służbami spe-
cjalnymi12. Ważną rolę w tym systemie pełnią 
konstytucyjni ministrowie właściwi do spraw 
wewnętrznych, spraw zagranicznych i obrony 
narodowej. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji był ustawowo zobowiązany do nadzoru 
nad BOR13. To szef MSWiA – zgodnie z ustawą o 
BOR – podejmuje decyzję o zakresie ochrony 
Prezydenta RP14. Ustawowe przepisy stanowią, 
że to właśnie ówczesny szef MSWiA, minister 
Jerzy Miller nie tylko odpowiadał za nadzór nad 
BOR, ale także za podjęcie decyzji o metodach i 
sposobach ochrony Prezydenta RP oraz „obiek-
tów służących Prezydentowi RP”. Niewątpliwie 
takim obiektem był wojskowy samolot Tu-154 M 
o numerze bocznym 101, którym Prezydent RP 
leciał do Smoleńska. 

W tym kontekście należy również wspo-
mnieć o zadaniach BOR wynikających z „In-
strukcji organizacji lotów statków powietrz-
nych o statusie HEAD” z dnia 9 czerwca 2009 
roku. Instrukcja określa, że sprawdzenie statku 
powietrznego przed lotem oraz ochronę znaj-
dujących się na pokładzie statku powietrznego 
osób podlegających ochronie osobistej realizu-
ją podczas wykonywania lotu funkcjonariusze 
BOR. Także ochronę statku powietrznego w in-
nych miejscach startów i lądowań oraz na lot-
niskach poza granicami kraju w odniesieniu do 
Prezydenta RP organizuje BOR. Wydarzenia z 10 
kwietnia 2010 r. świadczą o tym, że te przepisy 
nie były przestrzegane. Odpowiedzialni za te 
zaniechania najwyżsi urzędnicy i funkcjonariu-
sze nie zostali rozliczeni przez przełożonych15.

12 Premier Donald Tusk 11 stycznia 2008 r. przyjął rezygnację pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa i koordynatora 
służb specjalnych Pawła Grasia, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast Sekretarz Kolegium ds. Służb 
Specjalnych posiadał jedynie kompetencje organizacji pracy tego organu.
13 Więcej na temat działań BOR w rozdziale „6. Odpowiedzialność Szefa BOR oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji za uchybienia BOR przy organizacji wizyty”.
14 Odpowiednie przepisy ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu stanowią:

Art. 2 ust. 1. Do zadań BOR, z zastrzeżeniem ust. 2, należy ochrona:
1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady 

Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych; (…) 
8) obiektów służących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych. (…) 
Art. 2 ust. 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, po-

dejmuje decyzje o zakresie działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6-8.
15 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller został Przewodniczącym Komisji Badania Wypadków 
Lotniczych Lotnictwa Państwowego badającej okoliczności i przyczyny wypadku Tu-154M nr 101 pod Smoleńskiem, a Szef BOR 
Marian Janicki otrzymał nominację na wyższy stopień generalski.

Decyzja nr 184 z dn. 9 czerwca 2009 r. Ministra Obrony Narodowej B. 
Klicha wprowadzająca w życie „Instrukcję organizacji lotów statków 
powietrznych o statucie HEAD”

Art. 148 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
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Samolot Tu-154 M o numerze bocznym 101 był 
wojskowym statkiem powietrznym. Zgodnie z 
art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie 
Ministra Obrony Narodowej do zakresu działania 
Ministra Obrony Narodowej należy m.in. „kiero-
wanie w czasie pokoju całokształtem działalności 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Dlatego Minister Obrony Narodowej – którym 
był wtedy Bogdan Klich – był odpowiedzialny za 
zapewnienie bezpieczeństwa w czasie przelotu 
tym samolotem na uroczystości do Katynia i z 
powrotem do kraju. Służby podległe MON powin-
ny również dokonać oceny sprawności technicz-
nej sprzętu i zagrożeń związanych z takim lotem.

Do ich zadań należało też zapewnienie ochro-
ny przestrzeni powietrznej kraju w czasie lotu 
przez jednostki bojowe wojsk powietrznych, a 
także uzgodnienie ze stroną białoruską i rosyjską 
analogicznego zabezpieczenia w czasie przelotu 
nad terytorium tych państw. Minister Obrony 
Narodowej odpowiadał także za sprawność Sił 
Powietrznych RP, w tym również 36 Specjalnego 
Pułku Lotnictwa Transportowego. Minister Obro-
ny Narodowej powinien sprawować kontrolę nad 
36 SPLT wykorzystując takie instytucje, jak m.in. 
Departament Kontroli MON, Służbę Kontrwywia-
du Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego i 
Żandarmerię Wojskową16. 

Również Minister Spraw Zagranicznych, w tym 
przypadku Radosław Sikorski, posiadał kompe-
tencje do zapewnienia bezpieczeństwa przedsta-
wicieli państwa polskiego za granicą. W MSZ za 
ochronę i bezpieczeństwo odpowiedzialna jest 
specjalna jednostka organizacyjna tego resortu 
– Protokół Dyplomatyczny, który m.in. przygoto-
wuje programy wizyt za granicą Prezydenta RP, 
Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Zagra-
nicznych. 

Jednocześnie w MSZ istnieje również inna jed-
nostka organizacyjna odpowiedzialna za sferę 
bezpieczeństwa – Biuro Bezpieczeństwa Dyplo-
matycznego17. 

16 Żandarmeria Wojskowa zapewnia m.in. przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz ochronę porządku publicznego na 
terenach i obiektach jednostek wojskowych. Zob. Art. 4.1. ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojsko-
wych organach porządkowych (Dz. U. z dnia 25 października 2001 r. Nr 123, poz. 1353).
17 Zgodnie z regulaminem organizacyjnym MSZ Biuro Bezpieczeństwa Dyplomatycznego odpowiada m.in. za: opra-
cowanie i aktualizowanie polityki bezpieczeństwa dyplomatycznego; współpracę ze służbami specjalnymi (AW, ABW, SKW, 
SWW, Centrum Antyterrorystyczne ABW) oraz BOR i innymi instytucjami krajowymi w sprawach angażujących ministerstwo 
w zakresie bezpieczeństwa dyplomatycznego; koordynację służby BOR w placówkach zagranicznych; monitoring zagrożenia 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, b. Przewodniczący 
Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego 
Jerzy Miller

Art. 2 ustawy z dn. 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony 
Narodowej
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Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów był od-
powiedzialny za koordynację przydziału samolotów 
rządowych dla VIP-ów, w tym dla Prezydenta RP. 
Dlatego ówczesny Szef KPRM minister Tomasz Arab-
ski był kluczowym elementem w systemie zarządza-
nia flotą lotniczą przeznaczoną dla najważniejszych 
osób w państwie. Szef Kancelarii Premiera był oso-
bą zamawiającą statek powietrzny18. Szczególną rolę 
Szefa KPRM określała także „Instrukcja organizacji 
lotów statków powietrznych o statusie HEAD” z dnia 
9 czerwca 2009 r.19 . Koordynator, czyli Szef KPRM, 
sporządzał zamówienie, które przekazywał do Do-
wódcy Sił Powietrznych (równocześnie do wiado-
mości dowódcy jednostki wojskowej realizującej lot 
statku powietrznego o statusie HEAD) oraz do Szefa 
BOR. 

Organem koordynującym działalność służb spe-
cjalnych jest Kolegium do Spraw Służb Specjal-
nych20. Do zadań Kolegium należy formułowanie 
ocen lub wyrażanie opinii m.in. w sprawach: kierun-

ków i planów działania służb specjalnych, koordynowania działalności ABW, AW, SKW, SWW i CBA, 
koordynowania ich działalności z Policją, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, BOR, Służbą Celną, 
urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi, organami kontroli skarbowej, organami informacji finan-
sowej i służbami rozpoznania Sił Zbrojnych RP oraz ich współdziałania w dziedzinie ochrony bezpie-
czeństwa państwa; współdziałania służb specjalnych z właściwymi organami i służbami innych państw; 
organizacji wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypo-
spolitej Polskiej pomiędzy organami administracji rządowej. Przewodniczącym Kolegium jest Prezes 
Rady Ministrów21. 

dla bezpieczeństwa placówek i ich personelu; zlecanie właściwym komórkom organizacyjnym i placówkom zagranicznym po-
dejmowania działań adekwatnych do zmieniającej się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa; kontrolę przestrzegania standardów 
bezpieczeństwa przez komórki organizacyjne ministerstwa i placówki zagraniczne; koordynację planowania działań podejmo-
wanych przez komórki organizacyjne ministerstwa i placówki zagraniczne z zakresu bezpieczeństwa dyplomatycznego; działa-
nia doraźne w sytuacjach kryzysowych w obszarze bezpieczeństwa dyplomatycznego; kontakty z komórkami do spraw bezpie-
czeństwa dyplomatycznego w ministerstwach spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych państw obcych oraz z komórkami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo; realizacje decyzji i wytycznych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa. Zob. 
Zarządzenie nr 30 Ministra Spraw Zagranicznych z 31 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych („Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych” z 2009 r. Nr 7, poz. 111).
18 Regulacje w tej sprawie zawarte zostały m.in. w Porozumieniu z 15 grudnia 2004 r. pomiędzy Szefem Kancelarii 
Prezydenta RP, Szefem Kancelarii Sejmu RP, Szefem Kancelarii Senatu RP i Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Porozumienie to określało, że Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest „Koordynatorem realizacji Porozumienia”, zgodnie 
z § 5 ust. 1 tego dokumentu.
19 Zgodnie z § 2 ust. 2 i ust. 3 tej „Instrukcji” zapotrzebowanie na wykorzystanie statków powietrznych do realizacji 
lotów o statusie HEAD składane jest w formie pisemnej do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zwanego Koordynatorem. 
Na podstawie otrzymanego zapotrzebowania na lot o statusie HEAD podejmuje on dalsze kroki opisane w „Instrukcji”.
20 Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, 
Kolegium do Spraw Służb Specjalnych jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach programowania, nadzorowania i 
koordynowania działalności ABW, AW, SKW, SWW i CBA, zwanych dalej „służbami specjalnymi”, oraz podejmowanych dla 
ochrony bezpieczeństwa państwa działań Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Biura Ochrony 
Rządu, Służby Celnej, urzędów skarbowych, izb skarbowych, organów kontroli skarbowej, organów informacji finansowej oraz 
służb rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
21 W skład Kolegium wchodzą także Sekretarz Kolegium; członkowie, czyli: minister właściwy do spraw wewnętrznych, 
minister właściwy do spraw zagranicznych, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, 
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W posiedzeniach Kolegium uczestniczą także Szef ABW, Szef AW, Szef CBA, Szef SKW, 
Szef SWW i Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Zob. art. 12 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski
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Istotną funkcję w Kolegium sprawuje jego Sekretarz22. W kon-
tekście tragedii smoleńskiej jest to o tyle istotne, że ówczesny 
Sekretarz Kolegium minister Jacek Cichocki uczestniczył także 
w organizacji uroczystości w Katyniu, a pierwsze poświęcone tej 
sprawie spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło 
się w jego gabinecie23. Fakt, że Sekretarz Kolegium jednocześnie 
posiadał aktualną wiedzę na temat przygotowań i dysponował 
ustawowymi kompetencjami w zakresie organizacji służb spe-
cjalnych powoduje, że to on powinien ukierunkować ich dzia-
łanie i wnioskować o przeprowadzenie niezbędnych czynności 
w zakresie zabezpieczenia tych uroczystości. 

Służby specjalne – cywilne i wojskowe – powinny odegrać istot-
ną rolę w przygotowaniu uroczystości katyńskich. Posiadają usta-

wowe kompetencje upoważniające do zbierania informacji oraz podejmowania działań w tym celu. SKW 
zobowiązana jest m.in. do rozpoznawania, zapobiegania oraz wykrywania popełnianych przez żołnierzy 
pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy SKW i SWW oraz pracowników SZ RP i innych jed-
nostek organizacyjnych MON24  a także do kontrwywiadowczej ochrony jednostek SZ RP za granicą – co 
dotyczy także statku powietrznego Tu-154 M nr 101 podczas lotu i 
pobytu za granicą. SWW zobowiązana jest m.in. do uzyskiwania, 
gromadzenia, analizowania, przetwarzania i przekazywania wła-
ściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla: 
bezpieczeństwa potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej; 
bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP25. 

Ustawowymi zadaniami ABW jest m.in. rozpoznawanie, za-
pobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo 
wewnętrzne państwa i jego porządek konstytucyjny26. ABW jest 
też wiodącą służbą w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych27. 
Do zadań AW należy m.in. uzyskiwanie, analizowanie i przeka-
zywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji RP 
oraz rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrz-
nym godzącym m.in. w bezpieczeństwo, obronność i niepodle-
głość RP28. 

Jednak wiele informacji wskazuje na to, że w tych ustawowych 

22 Zgodnie z art. 12. ust. 7 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu 
Sekretarz Kolegium organizuje pracę Kolegium i w tym zakresie może występować do organów administracji rządowej o przed-
stawienie informacji niezbędnych w sprawach rozpatrywanych przez Kolegium.
23 O roli min. Cichockiego w przygotowaniach do wizyty czytaj w rozdziale „5. Rola ministra Jacka Cichockiego w przy-
gotowaniach do uroczystości w Katyniu”.
24 Zob. Art. 5. ust. 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego.
25 Art. 6. ust. 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego.
26 Zob. art. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
27 Art. 12a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ustala nadrzędną rolę Szefa ABW w tym sys-
temie: 1. Zadania z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym są re-
alizowane we współpracy z organami administracji rządowej właściwymi w tych sprawach, w szczególności z Szefem ABW. 2. 
Organy administracji publicznej, posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej są 
obowiązani niezwłocznie przekazywać Szefowi ABW, będące w ich posiadaniu, informacje dotyczące zagrożeń o charakterze 
terrorystycznym dla tej infrastruktury krytycznej, w tym zagrożeń dla funkcjonowania systemów i sieci energetycznych, wod-
nokanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz teleinformatycznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, a także 
działań, które mogą prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia w znacznych rozmiarach, dziedzictwa narodowego 
lub środowiska.
28 Zob. art. 6 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

b. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Tomasz Arabski

B. Sekretarz Kolegium do spraw Służb Specjal-
nych Jacek Cichocki
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obszarach działalności służb specjalnych wystąpiły nieprawidło-
wości. Służby specjalne nie zapewniły należytej ochrony kontr-
wywiadowczej i antykorupcyjnej podczas remontu samolotu. 
Służby specjalne, szczególnie SKW i CBA, nie reagowały właści-
wie na liczne awarie pojawiające się po remoncie rządowego 
Tu-154M nr 101 (np. systemu łączności satelitarnej AERO_HSD+). 
SKW nie przeprowadziła sprawdzenia samolotu po usuwaniu 
kolejnych usterek i wejściu na pokład samolotu obcokrajowca 
w lutym 2010 r.29. Służby specjalne, w tym zwłaszcza AW i SWW, 
nie zapewniły pakietu informacji na temat stanu lotniska w Smo-
leńsku, możliwości organizacyjnych Rosjan i aktualnych danych 
meteorologicznych. Służby specjalne nie przekazywały Prezy-
dentowi RP analiz i prognoz dotyczących gry dyplomatycznej 
prowadzonej przez Kreml30. Tymczasem już od grudnia 2009 r. 
to Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych Jacek Cichoc-
ki uczestniczył w przygotowaniach do wizyty31. Służby specjalne 
zbagatelizowały niestabilną sytuację w Federacji Rosyjskiej tuż 
przed wizytą w Katyniu32. Służby specjalne, w tym ABW, nie prze-
kazały do Kancelarii Prezydenta informacji o potencjalnym zagrożeniu dla samolotu z państwa Unii Euro-
pejskiej33. Na szczególną uwagę zasługuje również pasywna postawa Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
na przełomie 2009 i 2010 r. CBA nie przeprowadziło wtedy kontroli wcześniejszego przetargu na remont 
samolotu Tu-154M, chociaż po jego zakończeniu dochodziło do licznych usterek i kolejnych napraw samo-
lotu34. Sprawdzenia tego przetargu CBA nie dokonała również po 10 kwietnia 2010 r. 

Służby specjalne przed 10 kwietnia 2010 r. w swoich informacjach, analizach, prognozach i działa-
niach powinny uwzględniać informacje dotyczące m.in. stanu technicznego rządowych samolotów z 
36 SPLT oraz prywatnych przedsiębiorców i dostawców usług dla nich a także sytuacji politycznej w 
Federacji Rosyjskiej, możliwych zagrożeń dla przebiegu wizyty itd. Nie ulega wątpliwości, że z powodu 
bardzo wysokiej rangi delegacji (tzn. obecności Prezydenta RP oraz m.in. Szefa Kancelarii Prezydenta, 
Prezesa NBP, Wicemarszałków Sejmu i Senatu, Szefa BBN, Prezesa IPN, Szefa Sztabu Generalnego i 
dowódców wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP) oraz faktu, iż uroczystości odbywały się na teryto-
rium państwa, które nie należało do UE i NATO, wizyta powinna być objęta szczególną ochroną. Rząd 
powinien zapewnić Kancelarii Prezydenta pełny zestaw informacyjny od podległych instytucji i służb 
(np. z MSZ, AW i SWW), a także wzmocnić ochronę fizyczną Prezydenta RP podczas pobytu za granicą. 

Już to skromne wyliczenie dowodzi, że przed wizytą Prezydenta RP w Katyniu służby specjalne nie 
realizowały swoich podstawowych zadań. 

Podobna konstatacja dotyczy działań ministrów konstytucyjnych, w tym także Prezesa Rady Mini-
strów. 

29 Zgodnie z komunikatem Dyrektora Gabinetu Szefa SKW płk. Krzysztofa Duszy z 25 sierpnia 2010 r. „samolot TU-154 
M, który uległ wypadkowi pod Smoleńskiem poddany był stosownym czynnościom kontrolnym trzykrotnie w dniach 5, 7 oraz 
12 stycznia 2010”. Zob. http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/9801
30 Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu zobowią-
zuje Szefów ABW i AW do przekazywania niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów 
informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej.
31 O roli min. Cichockiego w przygotowaniach do wizyty czytaj w rozdziale „5. Rola ministra Jacka Cichockiego w przy-
gotowaniach do uroczystości w Katyniu”.
32 O niestabilnej sytuacji w Rosji w 2010 r. czytaj w rozdziale „7. Sytuacja w Rosji przed wizytą Prezydenta L. 
Kaczyńskiego. Zamachy terrorystyczne na wschodzie”.
33 O informacji na temat możliwości porwania samolotu czytaj w rozdziale „8. Ostrzeżenie z kwietnia 2010 r. o poten-
cjalnym zamachu”.
34 O remoncie samolotu czytaj w rozdziale „3. Przetarg na remont i kontrwywiadowcza ocena działań służb specjal-
nych w związku z remontem Tu-154M nr 101 w Rosji”.

b. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
gen. Krzysztof Bondaryk

18 SyStem bezpieczeńStwa Rp i tRagedia SmoleńSka



1.2 abw wobec tzw. „iNcydeNtu gRuzińSkiego”
Po ostrzelania w Gruzji 23 listopada 2008 r. kolumny samochodów z prezydentami Polski i Gruzji w 
Centrum Antyterrorystycznym (CAT) ABW powstał specjalny „Raport sytuacyjny Nr 1/08” (tzw. „ra-
port gruziński”). Raport zbudowany jest według. tych samych błędnych założeń i dowodzi analogicz-
nych zaniechań polskich służb specjalnych, których efektem była katastrofa 10 kwietnia 2010 r. Dlatego 
warto przypomnieć ten rządowy dokument w kontekście katastrofy smoleńskiej. „Raport gruziński” 
CAT ABW powstał wbrew wszelkim regułom „sztuki analitycznej”, zawarto w nim szereg fałszywych 
stwierdzeń, przemilczano bądź pomniejszano znaczenie niektórych informacji. CAT ABW pomimo sze-
rokich uprawnień koordynacyjno-nadzorczych wobec innych służb specjalnych nie potrafił przepro-
wadzić profesjonalnej analizy, nakreślić prognozy i wskazać rozwiązań sytuacji kryzysowej. „Raport 
gruziński” umożliwił krytykę Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i został wykorzystany do wojny 
propagandowej. Był wygodny dla polityków rządzącej PO, którzy posługując się nim mogli oskarżyć 
Prezydenta o lekkomyślność. W ten sposób odwrócono sytuację i zaatakowanego Prezydenta Kaczyń-
skiego przedstawiano, jako winnego całej sytuacji. CAT ABW nie wypełniło zadań, do których zostało 
powołane (tzn. wspomagania procesów decyzyjnych), lecz dało sie użyć do prowokacji politycznej.

W kontekście działania systemu 
ochrony Prezydenta RP warto zwrócić 
uwagę na tzw. „incydent gruziński”. 
23 listopada 2008 r. kolumna samo-
chodów z prezydentami Polski i Gruzji 
została ostrzelania w Gruzji w okolicach 
miejscowości Achałgori przy granicy z 
Osetią Południową. Po tym incydencie 
agendy rządu premiera Donalda Tuska 
powtarzały wynikającą z rosyjskich 
przekazów medialnych tezę, jakoby 
to Micheil Saakaszwili zorganizował 
zamach na siebie i Prezydenta RP. Teza 
o tzw. „gruzińskiej prowokacji” znalazła 
się także w niejawnym raporcie usytu-
owanego przy ABW Centrum Antyter-
rorystycznego (CAT). Raport CAT ABW 
(tzw. „raport gruziński”) po kilku dniach 
„przeciekł” do prasy1. 

CAT ABW, pomimo szerokich uprawnień koordynacyjno-nadzorczych wobec innych służb specjal-
nych, nie przeprowadziło profesjonalnej analizy sprawy. W dokumencie zawarto szereg fałszywych 
stwierdzeń, błędnie interpretowano zdarzenia, nagromadzono informacje medialne z wyraźnie 
antygruzińską tezą, próbujące udowodnić, że za incydent odpowiedzialni są Gruzini. Informacje były 
zebrane i przedstawione pod tę właśnie tezę. CAT oparło się przede wszystkim na źródłach rosyjs-
kich, które uznało w sposób bezkrytyczny za najbardziej wiarygodne. W dokumencie nie było samo-
dzielnych ustaleń poszczególnych służb specjalnych RP. CAT nie uwzględniło informacji pozyskanych 
w wyniku „współpracy z analogicznymi centrami antyterrorystycznymi w innych państwach” (co 

1 Centrum Antyterrorystyczne ABW, „Raport sytuacyjny dotyczący incydentu związanego z oddaniem strzałów w po-
bliżu kolumny prezydentów RP i Gruzji miejscowości Achałgori przy granicy z Osetią Południową 23 listopada 2008 r. Nr 1/08”. 
Tekst za: „Dziennik” z 28 listopada 2008 r.
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należało do podstawowych zadań tej insty-
tucji). CAT nie przedstawiło również żadnych 
propozycji przedsięwzięć dla służb specjalnych 
RP w kontekście ostrzelania konwoju Prezyden-
ta RP (np. szczegółowego ustalenia sprawców 
tego zdarzenia, celowości ostrzału, możliwości 
inspiracji obcych służb specjalnych, nastrojów i 
opinii w instytucjach zagranicznych, propozycji 
podjęcia odpowiednich działań itd.). 

Jednocześnie „raport gruziński” umożliwił 
krytykę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ro-
syjskie media pisały, że „Show ze strzelaniną dla 
Kaczyńskiego zorganizowali Gruzini”. „Izwies-
tia” stwierdziły m.in., że „gruzińska ochrona w 
żaden sposób nie zareagowała na incydent, a 
sam Saakaszwili się uśmiechał”. „Wriemia No-
wostiej” pisały: „Wicepremier i szef MSW Grze-
gorz Schetyna potwierdził główne wnioski ra-
portu, zgodnie z którymi pograniczny incydent 
można uważać za gruzińską prowokację”2. 

Tezy te były zbieżne z polityką informacyjną 
Kremla. „Raport gruziński” był także wy-
godny dla polityków rządzącej PO, którzy 

2 http://www.wprost.pl/ar/145642/W-Rosji-o-incydencie-gruzinskim/
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m o g l i  o s ka r ż yć  P re z yde nta 
Kaczyńskiego o lekkomyślność. 
Skandaliczne były wypowiedzi 
polityków, którzy tuż po incy-
dencie przyjęli linię prorosyjskiej 
interpretacji faktów. Ówczesny 
marszałek Sejmu RP Bronisław 
Komorowski w wywiadzie z 24 
listopada 2008 r. powiedział: 
„Jaka wizyta, taki zamach, bo z 30 
metrów nie trafić w samochód to 
trzeba ślepego snajpera”3. 

W ten sposób odwrócono 
sytuację i zaatakowanego Prezy-
denta  Kaczyńskiego przed-
stawiono jako winnego całej 
sytuacji. Mechanizm ten został 
wykorzystany także po 10 kwi-
etnia 2010 r. „Raport gruziński” 
udowodnił, że polskie służby spec-
jalne nie potrafiły przeprowadzić 
analizy sytuacyjnej i są podatne 
na ukierunkowanie procesów 
informacyjnych w stronę in-
trygi politycznej rządzących lub 
innych państw. CAT ABW nie 
wypełniło zadań, do których 
zostało powołane, tzn. wspo-
magania procesów decyzyjnych, 
koordynacji działań operacyjno-
rozpoznawczych oraz pracy anal-
ityczno-informacyjnej. Służby specjalne dały użyć się do prowokacji politycznej. Dzień 10 kwietnia 
2010 r. udowodnił, że polskie służby specjalne w żaden sposób nie wyciągnęły wniosków z wydarzeń z 
23 listopada 2008 r. w Gruzji. 

Nie można wykluczyć, że „incydent gruziński” pozwolił na dokonanie rozpoznania co do sposobu 
zachowania głównych instytucji bezpieczeństwa państwa polskiego, elit politycznych i mediów w mo-
mencie najwyższego zagrożenia.

3 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,5981294,Komorowski__Jaka_wizyta__taki_zamach.html

b. Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski

B. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego gen. Krzysztof Bondaryk
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1.3 pRzetaRg Na RemoNt i koNtRwywia-
dowcza oceNa działań Służb SpecJalNych 
w związku z RemoNtem tu-154m w RoSJi

I. Przetarg na remont i skutki remontu Tu-154M nr 101 w Rosji
Przed 10 kwietnia 2010 roku doszło do rażącego niedopełnienia obowiązków przez osoby odpowie-
dzialne za przygotowanie, prowadzenie i rozstrzyganie postępowania przetargowego na remont 
samolotów Tu-154M i ich silników oraz za zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych przetargów, 
remontów i poremontowych napraw gwarancyjnych. O wyniku polskiego przetargu faktycznie zdecy-
dowały władze państwowe Rosji. Realizując dyrektywy dekretu Prezydenta FR z 16 stycznia 2009 r. o 
zakazie dostaw uzbrojenia do Gruzji, Federalna Służba Współpracy Wojskowo-Technicznej FR wska-
zała rosyjskiego wykonawcę remontu (zakłady „Aviakor” z Samary) oraz nadzorowała i kontrolowała 
każdy etap planowanego i realizowanego przetargu oraz remontu polskich Tu-154M. Już jesienią 2008 
r. przedstawiciele firmy Polit Elektronik (będącej wyłącznym przedstawicielem na Polskę rosyjskiej 
firmy RAC „MiG”) poinformowali przedstawicieli firmy „Aviakor” z Samary, że wygrali przetarg i 
mają prawo podpisać porozumienie w sprawie wykonania remontu polskich Tu-154M. W styczniu 
2009 r. Ministerstwo Obrony Narodowej RP zamknęło dotychczasowe postępowanie. Mimo posiada-
nia informacji wskazujących na nierzetelność i nieterminowość wykonywanych w Samarze remontów 
słowackich Tu-154M, zrezygnowało z usług dotychczasowego wykonawcy Bumar sp. z o.o. (który zlecał 
remonty zakładom WARZ-400 „Wnukowo” w Moskwie), w lutym 2009 r. ogłosiło nowy przetarg i 
ułatwiło jego wygranie firmie MAW Telecom, tworzącej konsorcjum z firmą Polit Elektronik, reprezen-
tującą w tym postępowaniu interesy wskazanej przez władze FR firmy „Aviakor”. MON świadomie 
ograniczył zakres remontu i modernizacji Tu-154M, rezygnując z proponowanego przez Dowódcę Sił 
Powietrznych gen. Andrzeja Błasika włączenia w zakres modernizacji wyposażenia tych samolotów w 
systemy obrony antyrakietowej. MON uniemożliwił przedstawicielom 36 specjalnego pułku lotnictwa 
transportowego kontrolowanie remontu silników Tu-154M, które nie były wykonywane w Samarze. 
MON akceptował zawyżanie kosztów i opóźnianie terminu remontu. Po odebraniu w styczniu 2010 r. 
Tu-154M nr 101 z remontu w czasie eksploatacji nastąpił gwałtowny wzrost liczby defektów i niespraw-
ności, z których części nie usunięto aż do 10 kwietnia 2010 r.

W latach 2008-2010 rząd Donalda Tuska, w tym zwłaszcza Ministerstwo Obrony Narodowej, 
podejmował działania i dopuszczał się zaniechań, których skutkiem było niewyposażenie Sił Zbrojnych 
RP w nowe bezpieczne samoloty do przewozu VIP-ów1, mogące zastąpić wysłużone Tu-154M nr 101 i 102, 
których resursy techniczne kończyły się w latach 2009-2010. 

Przedłużało to okres trwałego uzależnienia tego elementu wyposażenia Sił Zbrojnych RP od sprzętu 
poradzieckiego i od współpracy wojskowo-technicznej z Rosją.

Pół roku przed rozstrzygnięciem przetargu w Rosji wiedzą, że wygra go „Aviakor” 

Brak nowych samolotów dla VIP-ów stworzył na początku 2009 r. konieczność skierowania do Rosji 
najpierw jednego, a potem drugiego samolotu Tu-154M celem wykonania remontów głównych, w tym 
remontów ich ośmiu silników.

1 Por.: Załącznik nr 1 (Wypowiedź Jacka Kotasa, podsekretarza stanu w MON, podczas posiedzenia ZP w dniu 5 sierp-
nia 2010 r.) i Załącznik nr 2 (Kalendarium przetargu na samolot dla VIP-ów) do: „Biała Księga smoleńskiej tragedii (czerwiec - 
lipiec 2011 r.)” Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010 r. [dalej: „Biała Księga 
smoleńskiej tragedii”] Część 1 „Blokowanie przez rząd Donalda Tuska przetargu na samoloty dla VIP-ów”.
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Już jesienią 2008 r., kilka miesięcy przed rozstrzygnięciem ogłoszonego przez MON przetargu, przed-
stawiciele firmy „Aviakor” z Samary byli informowani przez przedstawicieli firmy Polit Elektronik2, że 
wygrała ona przetarg i ma prawo podpisania porozumienia w sprawie wykonania remontu polskich 
Tu-154M3. 

W styczniu 2009 r. MON zamknął dotychczasowe postępowanie, a w ogłoszonym w lutym 2009 r. 
ponownym postępowaniu przetargowym ułatwił jego wygranie działającym w porozumieniu firmom 
MAW Telecom4 i Polit Elektronik, reprezentującym interesy wskazanej przez władze FR firmy „Aviakor”5  
i innych rosyjskich firm.

W dokumentacji przetargowej podano inne przyczyny odrzucenia pozostałych dwu ofert, 
ale decydujące było nieudzielenie przez władze Rosji zgody na udział w przetargu innym rosyjs-
kim firmom6, tj. dotychczasowemu wykonawcy remontów (WARZ-400 „Wnukowo” w Moskwie, 
współpracującemu z uczestniczącą w przetargu polską firmą Bumar sp. z o.o.) i rosyjskim partnerom 
trzeciego uczestnika przetargu, polskiej firmy Metalexport-S sp. z o.o.

Postępowanie przetargowe prowadzono w sposób urągający zasadom bezpieczeństwa, a odpow-
iedzialny za to postępowanie Minister Obrony Narodowej nie dopełnił ciążących na nim obowiązków.

Władze państwowe Rosji wskazują na „Aviakor” jako na wykonawcę remontu

Wyłącznej zgody na wykonanie remontu polskich samolotów rządowych Tu-154M i na udział w 
przetargu Federalna Służba Współpracy Wojskowo-Technicznej Federacji Rosyjskiej (FSWTS7) udzieliła 
firmie „Aviakor”. 

2 Firma Polit Elektronik od 2002 r. jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę firmy Russian Aircraft Corporation 
„MiG”, której wszystkie udziały są własnością Federacji Rosyjskiej. Więcej na temat tej firmy (w tym na temat jej udziału w afe-
rowej próbie sprzedaży Polsce w maju 2006 r. przestarzałych części zamiennych do myśliwców MiG-29) w: „Biała Księga smo-
leńskiej tragedii” (Część 2 „Awarie Tu-154M nr 101 po remoncie przeprowadzonym w Rosji przez firmy MAW Telecom i Polit 
Elektronik”, przypis pierwszy).
3 Dyrektor generalny OAO „Aviakor – awiacionnyj zawod” w Samarze Aleksiej Wiktorowicz Gusiew i dyrektor depar-
tamentu kontroli jakości Iwan Anatoljewicz Markow podają, że jesienią 2008 roku skontaktowali się z nimi przedstawiciele firmy 
Polit Elektronik, która wygrała rządowy przetarg na prawo podpisania i prowadzenia kontraktu na remont i modernizację dwóch 
polskich samolotów Tu-154M służących do przewozu najważniejszych osób w państwie i obie firmy rozpoczęły negocjacje.
4 Wiceprzewodniczącym rady nadzorczej spółki MAW Telecom Intl S.A. był w tym czasie gen. broni w st. spocz. 
Henryk Tacik, który w latach 1986-1988 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie, a w latach 2004-2007 był sze-
fem Dowództwa Operacyjnego SZ (stracił to stanowisko w kwietniu 2007 r., gdy Ministrem Obrony Narodowej był Aleksander 
Szczygło). Raport z Weryfikacji WSI wymienia Tacika wśród wysokich rangą dowódców zaangażowanych w działalność nie-
legalnego lobby na rzecz SILTEC (firmy specjalizującej się w produkcji urządzeń klasy Tempest). W grudniu 2009 r. biuro ów-
czesnego marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego rozesłało do posłów z Komisji Obrony Narodowej materiały reklamowe 
spółki MAW Telecom, w tym list prezesa Marka Wośki, który pisał m.in.: „Nasza firma od lat specjalizuje się w szeroko pojętej 
technice wojskowej oraz teleinformatyce. (...) Współpracujemy z renomowanymi krajowymi i zagranicznymi producentami. 
(...) W nadziei na kontynuację obopólnie korzystnej współpracy, pozwalam sobie…”. Dyrektorem ds. organizacyjno-prawnych 
MAW Telecom był Marek Cieciera, obecnie dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN i doradca 
Szefa BBN gen. Stanisława Kozieja. Cieciera i Koziej wspólnie służyli w Siłach Zbrojnych, a później razem pracowali w MON, 
gdzie Cieciera był dyrektorem generalnym i zaufanym współpracownikiem ministra Radosława Sikorskiego, a Koziej wicemi-
nistrem.
5 Firma OAO „Aviakor – awiacionnyj zawod” była w tym czasie własnością rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski.
6 „Informuję Pana, że w ostatnim czasie firmom rosyjskim w celu wykonania usług dla Ministerstwa Obrony Narodowej 
Rzeczpospolitej Polskiej niezbędne jest obligatoryjne uzgodnienie z FSWST Rosji uczestnictwa w przetargach, podpisania doku-
mentów kontraktowych na wykonanie remontu, modernizacji, przedłużenia resursów a także dostaw techniki i części zamien-
nych. Na chwilę obecną zgodę na uczestnictwo w postępowaniu na wykonanie remontu samolotów Tu-154M (numery boczne 
90A837 i 90A861 [tj. 101 i 102]) będących na wyposażeniu Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej posiada 
tylko OAO „Aviakor – Zakład Lotniczy”, w związku z czym inne przedsiębiorstwa rosyjskie takiego pozwolenia nie posiadają.” 
(Pismo z 4 marca 2009 r. naczelnika A. Skobielcyna z FSWTS do Dyrektora Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych [DZSZ] 
MON RP gen. Sławomira Szczepaniaka; przekazane do DZSZ MON 5 marca 2009 r., cztery dni przed upływem terminu skła-
dania ofert ostatecznych w przetargu).
7 Федералная Служба по Военно-Техническому Сотрудничеству Pocсии (FSWTS) podlega Ministrowi Obrony 
FR i działa na podstawie m.in. Dekretu Prezydenta FR № 1083 z 16 sierpnia 2004 r. o FSWTS. Przejęła uprawnienia, obowiązki 
i personel działającego poprzednio pod tym samym kierownictwem komitetu o nazwie Комитет Российской Федерации по 
военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами (KWTS), który kontynuował działania prowadzone 
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Podstawą prawną decyzji FSWTS był częściowo niejawny dekret nr 64s prezydenta FR Dmitrija 
Miedwiediewa z 16 stycznia 2009 r. o krokach w zakresie zakazu dostawy Gruzji wyrobów o przeznac-
zeniu wojskowym i zastosowaniu podwójnym8.

Realizując dyrektywy tego dekretu9, FSWTS w sposób szczególny nadzorowała i kontrolowała każdy 
etap planowanego i realizowanego remontu polskich statków powietrznych Tu-154M10.

uprzednio w tym zakresie przez właściwe jednostki organizacyjne KGB/SWR.
Od 2004 r. do maja 2012 r. dyrektorem FSWTS (a w latach 2000-2004 dyrektorem KWTS w randze wiceministra obrony) był 

gen. dyw. (gen. lejt.) Michaił Arkadjewicz Dmitriew, absolwent MGIMO, w latach 1971-2000 funkcjonariusz I Zarządu Głównego 
KGB a potem SWR (m.in. dyrektor Zarządu Informacyjno-Analitycznego SWR).

24 maja 2012 r. prezydent W. Putin mianował Aleksandra Wasiljewicza Fomina nowym dyrektorem FSWTS.
Od listopada 2012 r. M. Dmitriew jest głównym doradcą ds. wojskowo-technicznych ministra obrony Siergieja Szojgu.

8 Указ № 64c Президента Российской Федерации О мерах по запрещению доствок Грузии продукции военного 
и двойногоназнчения. Москва, Кремль, 16 января 2009 года (http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?998918)

„… 3. Rząd Federacji Rosyjskiej powinien:
a) w przypadku ujawnienia faktów dostarczenia Gruzji przez obce państwa i (lub) zagraniczne organizacje lub obcokrajow-

ców oraz bezpaństwowców z miejscem pobytu stałego na terytorium obcych państw, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym, 
powodujących destabilizujące nagromadzenie się uzbrojenia i sprzętu wojskowego lub w inny sposób sprzyjających niestabilnej 
sytuacji w regionie, niezwłocznie zgłaszać propozycje odnośnie zastosowania wobec nich specjalnych działań ekonomicznych;

b) w przypadku ujawnienia faktów dostawy, sprzedaży lub przekazania Gruzji przez obce państwa i (lub) zagraniczne orga-
nizacje uzbrojenia i sprzętu wojskowego opracowanych w Rosji (ZSRR) lub wyprodukowanych w Rosji (ZSRR), zgłaszać pro-
pozycje odnośnie ograniczenia lub zaprzestania z takimi państwami i (lub) organizacjami współpracy wojskowo-technicznej i 
wojskowo-ekonomicznej.

4. Rząd Federacji Rosyjskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Federacji Rosyjskiej, Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej, Służba 
Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej, Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Federalna Służba ds. 
Kontroli Technicznej i Eksportowej, Federalna Służba Współpracy Wojskowo-Technicznej, Bank Centralny Federacji Rosyjskiej 
– powinny zapewnić zgodnie ze swoimi kompetencjami realizację działań, które przewiduje niniejszy Dekret.”
9 „Dekret Prezydenta FR D. A. Miedwiediewa `O krokach w zakresie zakazu dostawy Gruzji wyrobów o przeznaczeniu 
wojskowym i zastosowaniu podwójnym` określa prawne podstawy ograniczenia wojskowo-technicznej i ekonomicznej współpra-
cy z obcymi państwami zaangażowanymi w wojskowe dostawy do Gruzji”. (końcowy fragment komunikatu prasowego FSWTS 
„Komentarz FSWTS Rosji na temat wojskowo-technicznej współpracy z Gruzją” z 20 stycznia 2009 r.).
10 9 lutego 2009 r. na posiedzeniu kolegium FSWTS z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Obrony FR „wysłuchano 
i przyjęto do wiadomości informację O środkach dot. zakazu dostaw do Gruzji wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub po-
dwójnym”.
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Częściowo niejawny dekret nr 64s prezydenta FR Dmitrija Miedwiediewa z 16 stycznia 2009 r. „o krokach w zakresie zakazu dostawy Gruzji 
wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i zastosowaniu podwójnym” (puste miejsce zamiast ustępu 2).



Także Międzypaństwowy Komitet Lotniczy (MAK) wspierał działania firmy MAW Telecom, 
zabiegającej o powierzenie remontu polskich Tu-154M firmie „Aviakor”11. 

MON wiedziało o wydaniu dekretu nr 64s i znało jego treść, ale attaché obrony w Moskwie skutec-
znie zniechęcał jednostki organizacyjne MON do interesowania się wpływem tego dekretu na polskie 
firmy realizujące kontrakty dla MON12.

MON było wielokrotnie13 informowane, że w latach 2002-2008 zakłady „Aviakor” nieterminowo i 
niesolidnie remontowały i modernizowały państwowe samoloty Tu-154M „VIP” Republiki Słowacji, a 
faktyczne decyzje o terminie ukończenia tego remontu zapadały nie w Samarze, lecz na szczeblu władz 
federalnych FR w Moskwie14. 

Co najmniej od 13 stycznia 2009 r. MON było też wielokrotnie informowane, że zakłady „Aviakor” nie 
są finalnym zakładem remontowym dla silników Tu-154M, które po wymontowaniu w Samarze będą 
remontowane gdzie indziej, co może skutkować znacznym obniżeniem jakości wykonywanej usługi, a 
tym samym stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lotów najważniejszych osób w państwie.

Sprawdzanie przez MON deklarowanej przez „Aviakor” zdolności wykonania w terminie wysokiej 

11 17 lutego 2009 r. MAK wydał zakładom „Aviakor” niezbędny załącznik do certyfikatu nr SPR-27, zawierający wykaz 
dozwolonych robót na samolotach Tu-154M. Żaden inny rosyjski partner polskiego uczestnika przetargu nie otrzymał od żad-
nego przedstawiciela strony rosyjskiej na tak wczesnym etapie postępowania przetargowego (dzień po opublikowaniu ogłoszenia 
o postępowaniu przetargowym) ani jednego dokumentu niezbędnego do skompletowania oferty przetargowej.
12 6 lutego 2009 r. Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych MON (na podstawie informacji uzyskanych od at-
taché w Moskwie płk. Grzegorza Wiśniewskiego) poinformował DZSZ MON, że „podejmowanie działań, mających na celu po-
zyskanie dodatkowych informacji dot. wpływu dekretu prezydenta Federacji Rosyjskiej na polskie firmy, realizujące kontrakty 
dla MON RP, jest niewskazane i mogłoby wzbudzić niepotrzebne zainteresowanie Rosji naszymi firmami”.
13 M.in. pismami przedstawicieli zarządu Bumar sp. z o.o. z dn. 13 stycznia i 20 lutego 2009 r.
14 16 marca 2009 r. wiceminister Zenon Kosiniak-Kamysz zapewniał Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha (na 
podstawie szyfrofaksu nr Pf-32/2009 z ambasady RP w Moskwie), że z posiadanych informacji „nie można wyciągnąć jedno-
znacznego wniosku o nierzetelności tego zakładu”, ale nie wskazał na faktyczne przyczyny zaistniałych opóźnień.
Tymczasem tego samego dnia dyrektor DZSZ MON gen. bryg. Sławomir Szczepaniak otrzymał pismo z oświadczeniem MAW 
Telecom, z którego jednoznacznie wynikało, że decyzje o opóźnianiu tempa i terminie ukończenia remontu słowackich Tu-154M 
„VIP” faktycznie nie zapadały w Samarze, lecz na szczeblu władz federalnych FR w Moskwie:

1. finansowanie remontów samolotów planowano w ramach wzajemnych rozliczeń długu FR wobec Republiki Słowacji,
2. po rozpoczęciu remontu (demontaż samolotu) firma „Aviakor” nie otrzymała należnej zapłaty od właściwej instytucji FR, 

w związku z czym wstrzymała wykonywanie dalszych prac na samolocie,
3. z powodu przedłużających się negocjacji pomiędzy rządami FR i Słowacji, dotyczących rozliczenia długu pomiędzy tymi 

państwami, samolot został zdjęty z cyklu remontowego,
4. po podpisaniu porozumienia międzyrządowego „Aviakor” niezwłocznie przystąpił do kontynuowania remontu.
(Według przedstawiciele Bumar sp. z o.o., innym powodem przedłużania się remontu słowackich Tu-154M w Samarze był 

„brak części zamiennych i agregatów oraz jakość wykonywanych prac”.)

Gen. Michaił Dmitriew przewodniczy 9 lutego 2009 r. posiedzeniu kolegium Federalnej Służby Współpracy Wojskowo-Technicznej FR 
(FSWTS), na którym w obecności przedstawicieli Ministerstwa Obrony FR przekazano informację o środkach realizacji dekretu prezydenta 
FR dotyczącego zakazu dostaw do Gruzji wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub podwójnym. Po posiedzeniu kolegium wicedyrektor 
FSWTS Wjaczesław Dzirkałn wysłał do zakładów remontowych informację o obowiązku „uzgadniania z FSWTS wszystkich postępowań 
dotyczących wojskowo-technicznej współpracy z Polską a także związanych z dostawą urządzeń podwójnego (cywilnego) przeznaczenia i 
wykonania usług remontu dla Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej włączając w to prowadzenie rozmów i uczestnictwo 
w przetargach”.
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Ogłoszenie DZSZ MON z 16-17 lutego 2009 r. o zaproszeniu do składania ofert wstępnych w postępowaniu przetargowym Nr referencyjny 
DZSZ/2/IX-50/UZ//PRZ/Z/2009 na wykonanie remontu głównego wraz z wykonaniem resursu technicznego i modyfikacją dwóch samo-
lotów Tu-154M oraz remontu głównego silników lotniczych D-30KU (fragment początkowy)
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Generał dywizji (generał lejtnant) Michaił Arkadjewicz Dmitriew, 
od 2004 r. do maja 2012 r. dyrektor Federalnej Służby Współpra-
cy Wojskowo-Technicznej FR, wcześniej dyrektor Komitetu FR ds. 
Współpracy Wojskowo-Technicznej z Innymi Państwami w randze 
wiceministra obrony narodowej (2000-2004) oraz funkcjonariusz 
I Zarządu Głównego KGB i SWR (1971-2000), od listopada 2012 
r. główny doradca ministra obrony Siergieja Szojgu ds. wojskowo-
-technicznych. 

Wjaczesław Karłowicz Dzirkałn, od grudnia 2004 r. zastępca dyrek-
tora Federalnej Służby Współpracy Wojskowo-Technicznej FR, ab-
solwent Wyższej Wojskowej Szkoły Technicznej Lotnictwa w Rydze, 
inżynier załogowych statków powietrznych, od czerwca 1976 r. do 
grudnia 2008 r. oficer Sił Zbrojnych ZSRS/Rosji, wyróżniony w 1986 
r. medalem za zasługi dla obronności kraju, w 2008 r. Orderem Przy-
jaźni, a 3 czerwca 2009 r. dekretem prezydenta FR № 620 wyróżniony 
nadaniem wyższej rangi rzeczywistego radcy państwowego II klasy.



jakości remontu samolotów Tu-154M miało charakter pozorowany15. Odbywało się z opóźnieniem, a 
uzyskiwane informacje niewłaściwie interpretowano.

Warunki przetargu organizowanego przez MON preferują firmę „Aviakor”

Niektóre z istotnych warunków zamówienia sprzyjały tylko firmie, która wygrała przetarg. Nie miało 
to decydującego znaczenia, ale ułatwiło realizację decyzji podjętych przez władze Rosji na podstawie 
dekretu prezydenta FR z 16 stycznia 2009 r.

17 lutego 2009 r. firma Bumar sp. z o.o. uznała wskazany 16 lutego 2009 r. w warunkach przetargu 
termin 7 dni roboczych (9 dni) na przygotowanie i złożenie ofert za „absolutnie niewystarczający 
w świetle konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów i oświadczeń z BK `Tupolew` oraz [z] 
zakładu remontowego”. Nie znając pełnego zakresu wpływu dekretu prezydenta FR na rozstrzygnięcie 
przetargu (więc nie wiedząc, że w Rosji decyzje już zapadły i niezależnie od podejmowanych przez 
siebie działań Bumar sp. z o.o. – firma uznawana za dostawcę uzbrojenia dla Gruzji – nie ma szans na 
wygranie tego przetargu), zwróciła się ona do MON o odsunięcie terminu składania ofert do 13 marca 
2009 r. W tym czasie kierownictwo firmy „Tupolew” uznało, że zwycięzcą przetargu może zostać je-
dynie „Aviakor” (oraz MAW Telecom i Polit Elektronik), a wykonawcy dotychczasowych remontów 
muszą im ustąpić miejsca – co trafnie antycypowało nieznaną jeszcze wówczas publicznie decyzję 
FSWTS podjętą na podstawie dekretu prezydenta FR z 16 stycznia 2009 r.

22 lutego 2009 r. (6 dni po ogłoszeniu przetargu i na parę tygodni przed jego formalnym 
rozstrzygnięciem) przedstawiciele „Aviakor” z Samary oraz „Tupolew” z Moskwy, „Saturn” z Rybińska 
i „Hydraulika” z Ufy (czyli przyszłego rosyjskiego wykonawcy i podwykonawców remontu Tu-154M) 
podpisali w Warszawie z przedstawicielem firmy Polit Elektronik porozumienie o wspólnym udziale w 
przetargu na remont polskich Tu-154M16. 

Rezygnacja z proponowanego doposażenia Tu-154M w system obrony antyrakietowej

Dowódca Sił Powietrznych gen. broni Andrzej Błasik wskazywał17 na „celowość wykonania w ramach 
kolejnego remontu” Tu-154M zabudowy m.in. „systemu obrony biernej samolotu tzn. wyrzutników 
środków zakłóceń pasywnych wraz z elementami ich sterowania (…) System powinien zabezpieczać 
indywidualną osłonę statku powietrznego przed rażeniem go kierowanymi pociskami rakietowymi z 
termicznymi oraz radiolokacyjnymi głowicami samonaprowadzającymi, w szczególności podczas jego 
startu lub lądowania” (oraz m.in. zabudowy cyfrowego Cockpit Voice Recorder)18.

15 5 marca 2009 r. Pełnomocnik MON ds. Procedur Antykorupcyjnych radca Marcin Idzik przesłał do wiceministra 
Zenona Kosiniak-Kamysza projekt odpowiedzi (na pismo nr 094/HSL/AS/09 prezesa zarządu Bumar sp. z o.o. Edwarda Edmunda 
Nowaka z dnia 20 lutego 2009 r. dot. remontu samolotów Tu-154M) pod podpis ministra Bogdana Klicha, w którym zawar-
to stwierdzenie: „… chciałbym podkreślić, że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wykorzystał szereg narzędzi w 
celu sprawdzenia, czy Wykonawcy zdolni są do realizacji tego zadania i posiadają stosowne upoważnienia”. Tymczasem dy-
rektor DZSZ MON gen. bryg. Sławomir Szczepanik dopiero 6 marca 2009 r. wysłał do Szefa Służby Wywiadu Wojskowego płk 
Radosława Kujawy i do dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON płk Wojciecha Stankiewicza proś-
by o przekazanie w trybie pilnym – do 12 marca 2009 r. – wszelkich informacji dotyczących możliwości realizacji remontu w 
OAO „Aviakor – Zakłady Lotnicze” w Samarze (ul. Pskowskaja 32) samolotów Tu-154M przeznaczonych do transportu najważ-
niejszych osób w państwie i remontu silników D-30KU w OAO „Naukowo Produkcyjne Zjednoczenie `Saturǹ ” w Rybińsku 
(Prospekt Lenina 63
16 Zobowiązali się m.in. „nie brać udziału w jakichkolwiek innych umowach dotyczących remontu samolotów 
TU-154M nr 90A837, 90A862 [tj. 101 i 102], silników D-30KU, WSU-TA-6A należących do Ministerstwa Obrony Narodowej 
Rzeczypospolitej Polskiej i nie dostarczać elementów remontowych do remontu wyżej wymienionych wyrobów”.
17 Wskazane w jego piśmie z 9 lutego 2009 r. do DZSZ MON i do Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ proponowane kierunki 
modernizacji były na wcześniejszych etapach planowania terminu i zakresu remontu oraz modernizacji Tu-154M wskazywane 
przez Zastępcę Szefa Szkolenia Wojsk Lotniczych gen. bryg. Ryszarda Hacia w piśmie skierowanym 25 listopada 2008 r. do tych 
samych adresatów.
18 W obu pismach wskazano też na niektóre elementy (m.in. nadajnik ratunkowy ELT), których wymiana na inne odpo-
wiedniki, nowszego typu, a co najmniej nie gorsze, byłaby wskazana. Niektóre z mniej istotnych sugestii – np. wymiana zasilania 
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Minister Bogdan Klich uznał taką modernizację za niecelową, 
czego dowodzi jego dekretacja na piśmie Pełnomocnika MON ds. 
Procedur Antykorupcyjnych z 10 lutego 2009 r.: „Przypominam, 
że nie dopuszczam możliwości przedłużenia remontu o jakiekol-
wiek nowe systemy i unowocześnienia przekraczające przyjętą 
zasadę remontu bieżącego”. Opatrzone tym przypomnieniem 
jednozdaniowe pismo radcy Marcina Idzika informujące, że jego 
Biuro nie wnosi uwag do przekazanej mu 5 lutego 2009 r. „notatki 
decyzyjnej na przeprowadzenie postępowania na wykonanie re-
montu samolotów Tu-154” minister Bogdan Klich skierował do 
wykonania, dekretując je na gen. Franciszka Gągora, gen. An-
drzeja Błasika, wiceministra Zenona Kosiniak-Kamysza i mec. 
Marcina Idzika.

MON wybiera najdroższy wariant bez analizy innych 
propozycji cenowych

Choć MON nie zezwalało na zwiększanie projektowanego 
zakresu remontu i modernizacji „o jakiekolwiek nowe systemy 
i unowocześnienia przekraczające przyjętą zasadę remontu 
bieżącego” (w tym o zainstalowanie systemu rakietowego), to 
w trakcie negocjacji z MAW Telecom zgodziło się na znaczące 
zwiększenie kosztu remontu.

O rozstrzygnięciu przetargu miała decydować przede wszyst-
kim najniższa cena oferty19, a posiadane doświadczenie miało 
nie mieć istotnego wpływu na wybór oferty20. Do dokumentacji 
przetargowej wpisano wygórowane i nieuzasadniane okresy 
gwarancyjne21, co podrażało spodziewany koszt remontu. 

20 stycznia 2009 r. całkowity koszt ujętego w „Planie modern-
izacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2009-2010” remontu 
obu Tu-154M i ich ośmiu silników wiceminister Kosiniak-Kamysz 
określał na 49,4 mln zł22 (22,2 mln zł w 2009 r. i 27,2 mln zł w 2010 r.). 

Dwa tygodnie później kwota ta wzrosła o ponad 11% (co uzasa-
dniano zmianą kursu EUR/PLN23), a potem nadal rosła.

czajników – faktycznie zostały zrealizowane.
19 Warunki przetargu nr referencyjny postępowania DZSZ/2/IX-50/UZ/PRZ/Z/2009: XV. Wybór oferty 1. Zamawiający 
wybierze ofertę, która spełnia wymagania określone w „Warunkach przetargu” i zostanie uznana za najkorzystniejszą w świetle 
kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 2-5. 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium 
oceny ofert: cena – 80%, termin realizacji umowy – 20%
20 „…zgodnie z procedurami obowiązującymi w resorcie Obrony Narodowej wieloletnia dobra współpraca nie stanowi 
przesłanki do zastosowania trybu niekonkurencyjnego (negocjacji)” (fragment projektu z 5 marca 2009 r. pisma z odpowiedzią 
ministra Bogdana Klicha na pismo prezesa zarządu Bumar sp. z o.o. Edwarda Edmunda Nowaka nr 094/HSL/AS/09 z dnia 20 
lutego 2009 r.).
21 Żądano 2000 godzin gwarancji w czasie 24 miesięcy dla samolotów, silników i agregatów z apteczki technicznej, choć 
standardowo DZSZ MON żądał jedynie 200 godzin w czasie 24 miesięcy, a przed rokiem 2009 żaden z ww. elementów nie praco-
wał dłużej niż 1000 godzin w czasie 24 miesięcy. Żądano też 5000 godzin resursu poremontowego dla silników (choć w okresie 
międzyremontowym przepracowały one mniej niż 1500 godzin a w czasie dotychczasowych trzech cyklów remontowych – 5000 
godzin). Według komunikatu MON z 10 kwietnia 2010 r., po remoncie określono, że Tu-154M nr 101 będzie mógł spędzić w 
powietrzu 7500 godzin, z czego do dnia 9 kwietnia 2010 r. wylatał blisko 138 godzin (http://www.wp.mil.pl/pl/artykul/9048).
22 W 2002 r. cena remontu dwu samolotów Tu-154 (i remontu dwóch dodatkowych silników) wynosiła 35.345.000 zł. W 
2009 r., po uwzględnieniu tylko wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, cena ta powinna wynosić 46.269.000 zł.
23 „…wzrost wysokości środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania wynika bezpośrednio z różnicy kur-
su EUR/PLN 0,47 zł w stosunku do poprzedniego wniosku” (pismo z 5 lutego 2009 r. wiceministra Zenona Kosiniak-Kamysza 
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Dowódca Sił Powietrznych RP gen. Andrzej 
Błasik, zginął w katastrofie smoleńskiej

Rys. 26. B. Minister Obrony Narodowej 
Bogdan Klich



3 lutego 2009 r. DZSZ MON wskazał na konieczność zagwarantowania na te remonty kwoty 55,3 mln 
zł (22,5 mln zł w 2009 r. i 32,8 mln zł w 2010 r.) a minister Klich nadał bieg sprawie i 16 lutego kwotę tę 
wskazano w warunkach przetargu jako wartość zamówienia24.

16 marca 2009 r. wiceminister Kosiniak-Kamysz poinformował ministra Klicha, że wysokość jedynej 
oferty uznanej za ważną spośród ofert złożonych w trakcie przetargu to 78.934.000 zł25 i że w trakcie 
negocjacji z MAW Telecom uzyskano zgodę na obniżenie tej ceny do 70.446.460 zł (płatne trzema 
etapami do końca stycznia 2011 r.) lub 69.486.460 zł (płatne dwoma etapami do końca lipca 2010 r.). 

Minister Klich zaakceptował rekomendowany przez wiceministra wybór droższego wariantu pier-
wszego26 i po dalszych negocjacjach w podpisanej 9 kwietnia 2009 r. umowie nr DZSZ/2/IX-50/UZ/PRZ/
NEG/Z/2009/43127 wartość prac objętych umową określono jako 69.636.468 zł płatne w dwu etapach po 
ukończeniu remontu każdego z dwu Tu-154M.

Niektóre inne okoliczności postępowania przetargowego – w tym takie, które sprzyjały realizacji 
decyzji podjętych przez władze Rosji na podstawie dekretu prezydenta FR z 16 stycznia 2009 r. – także 
budzą istotne wątpliwości.

Komisja przetargowa uznała, że tylko oferta MAW Telecom odpowiada warunkom przetargu. 
Uznanie co najmniej jednej z dwu pozostałych ofert za nieodpowiadającą oferowanym warunkom 
przetargu może budzić wątpliwości. 

Oferta Bumar sp. z o.o. została odrzucona z powodu podania 15 grudnia 2009 r. jako daty ukończenia 
remontu. MAW Telecom podał w ofercie zgodną z warunkami przetargu datę 4 grudnia 2009 r., ale z 
posiadanej dokumentacji dotyczącej przebiegu innych remontów Tu-154M prowadzonych przez „Avia-
kor” wynikało, że zakłady w Samarze zwykły nie dotrzymywać deklarowanych terminów. Ostatecznie 
przedstawiciele „Aviakor” oświadczyli, że 21 grudnia 2009 r. zakończyli remont samolotu Tu-154M nr 
101, który po remoncie wrócił do Warszawy dopiero w styczniu 2010 r.

Brak właściwego nadzoru nad remontem

Po rozstrzygnięciu przetargu, już w trakcie trwa-
nia remontu MON wydzielało środki na wyjazd i po-
byt w Rosji tylko dla jednego obserwatora, więc 36 
specjalny pułk lotnictwa transportowego (36 splt) 
wysyłał do Samary jako obserwatora tylko jednego 
żołnierza. Jego rola polegała na obserwacji i infor-
mowaniu o przebiegu jedynie tej części remontu, 
którą wykonywano w tym mieście, gdyż nie miał 
możliwości obserwować czynności remontowych 
wykonywanych poza Samarą, w tym remontu silni-
ków wymontowanych w Samarze i odesłanych do 
remontu w innych zakładach.

do ministra Bogdana Klicha poprzez radcę Marcina Idzika).
24 12 lutego w dokumentacji przetargowej wartość zamówienia ustalono na 45.327.868,85 zł (tj. 9.858.170,69 EUR przy 
kursie 4,598 PLN/EUR). Miesiąc później przedstawiciele Polit Elektronik posługiwali się opracowanym przez „Aviakor” zesta-
wieniem kosztów opiewającym na 10.043.000 USD.
25 „Wykonawca przedstawił ofertę w wysokości 78.934.000,00 zł. Nadmieniam, że wartość oferty została zweryfikowana 
przez Komisję m.in. na podstawie uzyskanej do wglądu oferty zakładu remontowego”. (Pismo z 16 marca 2009 r. wiceministra 
Zenona Kosiniak-Kamysza do ministra Bogdana Klicha dot. remontu samolotów Tu-154M).
26 Dekretacja na piśmie jw.: Akceptuję wariant I – B. Klich.
27 Po zawarciu umowy na internetowych portalach lotniczych, gdzie komentowano dokonanie przez MON wyboru wy-
konawcy bez analizy propozycji cenowych innych oferentów, pojawiły się spekulacje, iż „Aviakor” nie będzie w stanie wywiązać 
się w terminie z zadania, samolot nie zostanie odebrany, a jego rolę przejmą wydzierżawione Embraery 175. Natomiast sekretarz 
komisji przetargowej ppłk Grzegorz Bąkała podkreślał, że przetarg przebiegał zgodnie z prawem.

Rys. 27 Kadry z filmu wyemitowanego w telewizji rosyjskiej, który 
pokazuje jak osoby postronne bez żadnego problemu wchodzą na 
pokład remontowanego TU-154 M nr 101
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J.P., przebywający w Samarze od 19 maja do 18 lipca 2009 r. jako obserwator remontu i zmieniony 
następnie w tej roli przez G.W., obserwował tam demontaż wszystkich agregatów i silników oraz innych 
części Tu-154M nr 101 („w zasadzie samolot został rozebrany do tego stopnia, że pozostał sam kadłub”) 
oraz otrzymał informację o wysyłaniu trzech silników głównych do zakładów „Saturn” w Rybińsku, gdzie 
miał być przeprowadzony ich remont. Do ostatecznego miejsca remontu silników (według innych relacji: 
w zakładach WARZ-400 „Wnukowo” w Moskwie lub w innych zakładach pod Moskwą) nie pojechał.

O braku należytego zabezpieczenia28 Tu-154M nr 101 w Samarze świadczy też m.in. nieuzgodniona z 
polską stroną obecność na pokładzie remontowanego samolotu rosyjskich dziennikarzy realizujących 
reportaż dla telewizyjnego kanału Rossija 1.

Wzrost liczby awarii i zlekceważenie stwierdzonych po remoncie niesprawności

Dokonując na przełomie 2010 i 2011 r. od-
bioru samolotu strona polska nie wniosła 
zastrzeżeń do wykonanych przez Rosjan prac. 

Przedstawiciel DZSZ MON ppłk Grzegorz 
Bąkała stwierdził, że „kiedy samolot po od-
biorze odlatywał wraz z nami do kraju był on 
kompletny i sprawny, zaś jego dokumentacja 
była uzupełniona”, a następnie oceniał, że ro-
syjskie firmy dobrze wykonały remont, zaś 
„drobne uwagi nie miały wpływu na sprawność 
od bieranego sprzętu” .  Podobne oceny 
przedstawił mjr Jan Michalak z 36 splt. 

Tymczasem natychmiast po odebraniu Tu-
154M nr 101 z remontu w czasie jego eksploatacji 

nastąpił gwałtowny wzrost liczby defektów (w tym agregatów autopilota), niesprawności (m.in. dotyczących 
odbioru sygnałów z autolatarni) i usterek, które prowadziły do wzrostu liczby incydentów lotniczych29. 

Poza problemami z uruchamianiem, funkcjonowaniem i zakłóceniami pracy urządzeń nawigacyjnych 
i łączności satelitarnej30, doszło też do uszkodzenia m.in. jednego z bloków w instalacji pomiaru drgań31, 
wskaźnika układu pomiaru wysokości, systemu pomiaru oleju i agregatu sterowania wychyleniem lotek. 
Awarie mogły być spowodowane m.in. niewłaściwą technologią remontową oraz nieodpowiednimi zmi-

28 Polskie media wielokrotnie podnosiły, że podczas remontów rządowych samolotów (w tym Tu-154M nr 101) w Rosji 
na ich pokładach mogły zostać zainstalowane urządzenia podsłuchowe.
29 Wykaz defektów i niesprawności wymienionych w „Białej Księdze smoleńskiej tragedii” (Część 2 „Awarie Tu-154M nr 
101 po remoncie przeprowadzonym w Rosji przez firmy MAW Telecom i Polit Elektronik”) należy porównać z oświadczeniem 
dyrektora departamentu kontroli OAO „Aviakor – awiacionnyj zawod” w Samarze, Iwana Anatoljewicza Markowa, który stwier-
dził, że: „Do wydarzenia się katastrofy lotniczej samolotu Tu-154M w mieście Smoleńsku strona polska zwracała się z powia-
domieniami co do jakości prac remontowych przeprowadzonych w „Aviakor – awiacionnyj zawod”. … Strona polska zwracała 
się na adres przedsiębiorstwa z uwagami na pracę po remoncie przeprowadzonym przez nasze przedsiębiorstwo następujących 
bloków: БЭ-30-2 (blok elektroniczny z systemu pomiaru wibracji ИВ-50П-A-3), agregatu sterowniczego / autopilota PA-56B-1 
systemu АБСУ (automatyczny pokładowy system kierowania) na urządzenia nawigacyjno-pilotażowe (УНП z systemu МП-
70 – (zwracali się dwukrotnie), (…) odbiornik temperatury (П-9), blok sterowania / kierowania БУ-65 z systemu АБСУ, silnik 
wentylatora owiewu kół MT-0, 18 C, wskaźnik poziomu oleju ИУ-7-1, awaryjnej radiolatarni APM-406П.” Por. też wykaz awarii 
Tu-154M nr 101 z 7, 17, 22 i 23 stycznia oraz 28 lutego i 8 kwietnia 2010 r. w: Leszek Misiak, Grzegorz Wierzchołowski: Smoleńsk: 
spółki specjalnego zaufania. „Gazeta Polska” z 8 września 2010 r.
30 Protokół reklamacyjny sporządzony w 36 splt wykazywał, że w styczniu 2010 r. „Podłączenie systemu do sieci AERO 
H+ i SWIFT 64 nastąpiło po 45 minutach od włączenia na wyświetlaczu telefonu przewodowego (…) występuje ciągły komunikat 
LOGGING ON, nie zapalają się diody kontrolne H+ i HSD. Ponadto system nie generuje żadnych komunikatów świadczących 
o niesprawności systemu. Powyższy komunikat powtórzył się podczas kolejnego lotu”.
31 Podczas jednego z lotów Tu-154 o numerze bocznym 101 w okresie styczeń - marzec 2010 r. załoga stwierdziła brak 
wskazań wibracji na wskaźniku IW-50 silnika nr 1. Jak ustalono, przyczyną braku wskazań wibracji było uszkodzenie bloku 
BE-30-2 w instalacji pomiaru drgań.

Radiolatarnie na smoleńskim lotnisku
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anami konstrukcyjnymi i materiałami użytymi przez zakłady w Samarze32. W porównaniu z I kwartałem 
2009 r. zdarzeń na tupolewach odnotowano w I kwartale 2010 r. o 250 proc. więcej33.

Tuż po odbiorze samolotu z Samary, bo już 7 stycznia 2010 r. „po starcie z Okęcia nastąpiło 
wyłączenie wysokościomierza ciśnieniowego. Uszkodzenie tego wysokościomierza powoduje 
niewłaściwą pracę systemu UNS. Powoduje to niemożliwość korzystania z tego systemu a tym samym 
w przypadku awarii systemu UNS-1, nie mamy nawigacji”. Także 28 lutego 2010 r. stwierdzono podczas 
lotu „przerwy we wskazaniach anten satelitarnych GPS-1 i GPS-2”. Powodem tych przerw „mogła być 
praca radiostacji ratowniczych ARM. Radiostacja ta została zamontowana podczas prac w Samarze. 
W przypadku lądowania z wykorzystaniem systemu UNS zakłócenia w pracy GPS-1 i GPS-2 mogą mieć 
bardzo duże znaczenie w nawigowaniu przy podejściu do lądowania”34.

Niesprawnych agregatów autopilota nie zastępowano nowymi, lecz używanymi, wymontowywanymi 
z drugiego polskiego Tu-154M (nr 102), a agregaty wymontowywane z Tu-154M nr 101 przekazywano 
firmie Polit Elektronik, która dostarczała je do Rosji w celu wykonywania napraw w ramach gwarancji35. 
Firma serwisująca niektóre z ww. agregatów Tu-154M nr 101 była ulokowana w Pradze, lecz korzystała 
z usług rosyjskich specjalistów z Technical and Commercial Centre (TKC) i przysyłała jako serwisanta 
zatrudnionego w TKC obywatela Federacji Rosyjskiej.

Ostatecznie zlekceważono niesprawności systemu łączności satelitarnej AERO HSD+ i zaniechano 
dalszych napraw.

Podsumowanie

Wymienione działania i  zaniechania 
wskazują na to, że w latach 2008-2010 doszło 
do rażącego niedopełnienia obowiązków przez 
przedstawicieli rządu Donalda Tuska, w tym 
zwłaszcza Ministra Obrony Narodowej i inne 
osoby odpowiedzialne za przygotowanie, prow-
adzenie i rozstrzyganie postępowania przetar-
gowego na remont dwu samolotów Tu-154M i 
ich silników. 

Świadczą też o tym, że mogło dojść do niedopełnienia obowiązków przez Szefa SKW i Szefa ABW 
oraz inne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo prowadzonych przetargów, remontów i poremon-
towych napraw gwarancyjnych statku powietrznego Tu-154M nr 101, za eliminowanie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa naczelnych organów Rzeczypospolitej Polskiej i jej Sił Zbrojnych oraz za ochronę 
bezpieczeństwa żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami kraju.

32 „Zrobiono tam (…) mozaikę niefabrycznych elementów amerykańskich z rosyjskimi. TAWS był amerykański, tak 
samo jak komputery pokładowe, systemy nawigacji, odbiorniki GPS i radar. Sama łączność była częściowo amerykańska, a czę-
ściowo rosyjska. Do tego wyświetlacze w kokpicie amerykańskie, ale wysokościomierze, prędkościomierze, chyłomierze i – co 
najważniejsze – autopilot, były rosyjskie. Także komputer nawigacyjny lądowania, ILS, radiokompasy i system żyroskopowy były 
rosyjskie. (…) szalenie ciężko to wszystko ze sobą połączyć. (…) jak remontuje się samolot w Rosji, to są tam instalowane przez 
służby specjalne pewne urządzenia, powiedzmy sobie, że takie „dodatkowe”. A wtedy polskie służby instalują swoje urządzenia, 
które mają wykryć te rosyjskie. To wszystko też daje wypadkową, która bardzo pogarsza działanie i bezpieczeństwo elektroniki 
w samolocie”. Marta Ziarnik: Przeraża mnie to, co zrobiono w Samarze z Tu-154M. Rozmowa z Nikołajem Wasylenką, inżynie-
rem konstruktorem, byłym pilotem oblatywaczem, „Nasz Dziennik” z 9 sierpnia 2010 r.
33 Dwa zdarzenia w I kw. 2009 r. i siedem zdarzeń w I kw. 2010 r. W całym 36 splt tylko w I kw. 2010 r. doszło w 16 lotach 
do 23 zdarzeń lotniczych określonych mianem „incydentu lotniczego”.
34 Wypowiedzi kpt. Grzegorza Pietruczuka z 36 splt.
35 Ten sposób postępowania, opisany już w Części 2 „Białej Księgi smoleńskiej tragedii”, pośrednio potwierdził dyrektor 
inż. I. A. Markow z „Aviakor”, który oświadczył, iż wyrażane przez stronę polską zastrzeżenia „zostały usunięte przez przed-
siębiorstwo w drodze zamiany agregatów na odpowiadające warunkom technicznym; zamiany agregatów w czasie eksploatacji 
przeprowadzała strona polska”.

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk i b. Minister Obrony Narodowej 
Bogdan Klich
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II. Kontrwywiadowcza ocena działań służb specjalnych w związku z remontem Tu-154M

Wobec podjęcia decyzji o remontowaniu Tu-154M w Rosji zamiast zakupu nowych samolotów, dal-
sze wydarzenia były już tylko tragiczną koniecznością wynikającą z podjętej decyzji strategicznej, a 
Polska miała nikły wpływ na rzeczywisty przebieg zdarzeń. W służbach specjalnych po katastrofie w 
Smoleńsku powinny powstać analizy, które przede wszystkim ocenią dwie hipotezy główne: nastąpiła 
zmowa urzędników i firm w celu przechwycenia kontraktu / rosyjskie służby specjalne umożliwiły 
sobie dostęp do samolotu w czasie remontu. Wobec braku wiarygodnych i potwierdzonych informacji 
trudno jednoznacznie stwierdzić, czy polskie służby specjalne odpowiednio zdiagnozowały charakter i 
poziom zagrożenia. Wydaje się, że w sensie strategicznym raczej nie.

Federalna Służba Wojskowo-Technicznej Współpracy (FSWTW), 
nie będąc służbą specjalną sensu stricto, stanowi firmę przykry-
cia dla rosyjskiego wywiadu1. W związku z tym, przedstawiciele 
FSWTW nawiązujący kontakt z polskimi instytucjami w kluczowych 
dla Polski sprawach, powinni być objęci rozpoznaniem SKW, a 
działalność FSWTW na świecie powinna być pod stałą uwagą SWW. 
Powinny być prowadzone działania operacyjne, które pozwolą na 
identyfikację osób zatrudnionych w FSWTW i podejrzewanych o 
pracę na rzecz wywiadu SWR/GRU. 

Ze względu na obszar pracy i utrzymywane kontakty (potencjal-
nie bardzo atrakcyjnie wywiadowczo) firma Polit-Elektronik pow-
inna mieć w SKW status firmy przykrycia dla działań wojskowego 
wywiadu Federacji Rosyjskiej (GRU). Kontrwywiad powinien 
dysponować szczegółowymi informacjami o kontaktach tej firmy 
wśród przedstawicieli polskiej administracji (głównie MON) oraz innych instytucji (w tym parlamentu) 
oraz dziennikarzy (szczególnie z pism branżowych opisujących siły powietrzne). 

Wprowadzenie w Federacji Rosyjskiej przepisów dekretu 
Prezydenta FR z dnia 16 stycznia 2009 r. powinno być pod-
dane analizie pod kątem wpływu nowych rozporządzeń 
na kształt współpracy i dobór kooperantów dla strony ro-
syjskiej. Tym bardziej, że w sposób oczywisty można było 
spodziewać się, że nastąpi zmiana sposobu oceny kontra-
hentów, czynnik ekonomiczny ustąpi miejsca kryteriom 
wynikającym z założeń rosyjskiej polityki obronnej. Można 
było przypuszczać, że w przypadku każdego kontraktu 
szczególna rola przypadnie decyzjom zapadającym na 
najwyższych szczeblach władzy FR, które wyznaczą zadania 
w tym zakresie rosyjskim wojskowym służbom specjalnym. 

Przetarg na remont Tu-154M powinien być objęty tzw. 
osłoną kontrwywiadowczą ze strony SKW (Inspektorat 

1 Służby specjalne na całym świecie lokują oficerów w instytucjach, które mają dostęp do danych dotyczących kontrak-
tów zbrojeniowych. Sowieckie/rosyjskie służby specjalne czynią tak od lat, więc powyższa teza nie może być w żaden sposób 
uznana za kontrowersyjną. Lektura życiorysu obecnego szefa FSWTW wskazuje na okoliczności, które uzasadniają podejrze-
nie, że przez co najmniej piętnaście lat pełnił służbę w strukturach służb specjalnych, co oznacza, że obecnie może być oficerem 
pracującym na stanowiskach poza służbą, ale pozostającym na etacie służby. SKW i SWW w rocznych sprawozdaniach, charak-
teryzując pozycje przykrycia rosyjskiego wywiadu powinny wymieniać tę instytucję.

Logo firmy ROSOBORONEXPORT

B. Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich
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Stołeczny – jednostka, w kompetencjach której znajdował się 36 specjalny pułk lotnictwa transpor-
towego), niezależnie od dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, gdyż z ustawy o SKW i SWW (art. 5.) 
wynika, że jest to służba odpowiedzialna za bezpieczeństwo najwyższych dowódców sił zbrojnych 
i bezpieczeństwo informacji pochodzących z sektora wojskowego. Powinna powstać dokumentacja 
dotycząca remontu od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji z zakupu nowych samolotów dla VIP i 
po decyzji o remoncie w Rosji użytkowanych w tym czasie samolotów. Wybór kontrahentów po stronie 
polskiej (Polit-Elektronik i MAW Telecom), ze względu na przedmiot zamówienia, powinien skutkować 
gromadzeniem stosownej dokumentacji w SKW i podjęciem działań kontrolnych wobec tych pod-
miotów w zakresie dotrzymania przez nie najwyższych standardów obsługi kontraktu remontowego. 

W teczce prowadzonej w SKW powinny znaleźć się dokumenty poświadczające wszystkie kroki 
podejmowane przez MON i administrację państwową w sprawie remontu samolotów (w Polsce istniały 
w tym czasie tylko dwa samoloty, które spełniały funkcję przewozową dla głowy państwa i wymagały 
remontu na terenie obcego państwa, więc należało uznać, że była to sytuacja szczególna). Ta część do-
kumentacji powinna zawierać oceny bezpieczeństwa kontrahentów rosyjskich i polskich. Szczegółowo 
gromadzone dane o osobach zaangażowanych w kontrakt po stronie polskiej (zgodnie z ustawowymi 
zadaniami SKW i ABW) oraz po stronie rosyjskiej (zgodnie z ustawowymi zadaniami SWW i AW). 

W dokumentacji powinny być wyodrębnione dwa główne zasoby informacji. Jeden powinien 
dotyczyć tylko kwestii ekonomicznych (w tym przetargu), zabezpieczenia remontu na terenie 
zakładów remontowych i kontroli jakości jego wykonania. Drugi powinien zawierać wszelkie infor-
macje dotyczące zagrożeń wywiadowczych i terrorystycznych, które mogły wiązać się z remontem 
samolotu. Ta część dokumentacji powinna być co jakiś czas poddawana analizie, pod kątem oceny 
zaangażowania rosyjskich służb specjalnych w działania operacyjne wokół kontraktu na remont i w 
czasie samego remontu. Dodatkowo powinny być utworzone podzbiory informacji pochodzących 
od osób, które pomagają kontrwywiadowi w zabezpieczeniu interesów ekonomicznych RP i przed 
zagrożeniem wywiadowczym (kontakty osobowe w polskich firmach, MON, MSZ). 

Rys. 32. Art. 5 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego
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W świetle powyższych informacji, niezależnie od wniosków 
płynących z analiz napisanych przez polskie służby między 16 stycznia 
2009 r. (dekret prezydenta FR) a 10 kwietnia 2010 r., w służbach specjal-
nych po katastrofie w Smoleńsku powinny powstać analizy, które ocenią 
dwie hipotezy główne2:

Nastąpiła zmowa urzędników i firm w celu przechwycenia kontraktu. 
Przepisy dekretu prezydenta Rosji z dnia 16 stycznia 2009 r. wykorzysta-
no do sterowania przetargiem na remont polskich samolotów TU-154M 
i zmanipulowania polskich czynników rządowych w celu wyelimi-
nowania ofert konkurencyjnych dla firmy promowanej przez stronę 
rosyjską 

Rosyjskie służby specjalne umożliwiły sobie dostęp do samolotu w 
czasie remontu. Podmioty zaangażowane w przetarg były inspirowane 
i manipulowane przez rosyjskie służby specjalne. Celem działań było 
uzyskanie najkorzystniejszego dostępu (w warunkach w pełni kon-
trolowanych) do polskiego samolotu rządowego. 

W związku z tym, że w działaniach służb bloku wschodniego 
bardzo często dochodziło do wymieszania motywów wywiadowc-
zych i przestępczych, analitycy powinni rozważyć także hipotezy 
skrzyżowane w odniesieniu do hipotez głównych:

Grupa biznesowa, chcąc popełnić przestępstwo polegające na 
ustawieniu przetargu, budowała osłonę pozorującą działania wywiadu.

Wywiad wojskowy FR realizował operację specjalną, w czasie której, 
dzięki maksymalizacji kwoty kontraktu, wybrane osoby (po stronie rosyjskiej i polskiej) uzyskały do-
datkowe, nielegalne dochody. 

Realizację przetargu na remont samolotu można także ocenić w następujący sposób:

1. Głównym błędem było niepodjęcie decyzji o zakupie nowych samolotów ze strefy ekonomiczno-
technologicznej będącej poza wyłącznym zasięgiem operacyjnym przeciwnika (głównie Rosji i Chin). 
Podjęcie decyzji o remoncie samolotu powinno zostać ocenione jednoznacznie negatywnie przez 
polskie służby specjalne wobec braku możliwości skutecznego zabezpieczenia operacyjnego. 

2. Dalsze wydarzenia, wobec podjęcia decyzji o remoncie samolotów, były już tylko tragiczną 
koniecznością wynikającą z formuły decyzji strategicznej i Polska, wbrew pozorom, miała nikły 
wpływ na rzeczywisty ich przebieg.

3. W praktyce samoloty zostały skierowane do remontu w rosyjskich służbach specjalnych. W realiach 
rosyjskich nie miało znaczenia, czy remontu dokonywały firmy przykrycia rosyjskich służb specjal-
nych; współpracujące z tymi służbami; obsadzone funkcjonariuszami lub współpracownikami tych 
służb, czy też – co najmniej prawdopodobne – doraźnie zadaniowane i kontrolowane przez służby.

4. Wydaje się niemożliwe aby polscy decydenci, w tym polskie służby specjalne, nie miały świadomości 
pkt.3.

5. Wobec takiego stanu rzeczy polskie służby specjalne powinny bezwzględnie podjąć szereg działań 
zmierzających do możliwego zminimalizowania zagrożeń ze strony przeciwnika:
Poprzez właściwe działania operacyjno-administracyjne nie dopuścić do wygrania przetargu przez 

polskie firmy jednoznacznie powiązane z podmiotami rosyjskimi.

2 W tym przypadku nie są uwzględnione przesłanki wskazujące na zamach terrorystyczny; stanowiłyby one podstawę 
do sformułowania dalszych hipotez.

B. Sekretarz Kolegium do spraw 
Służb Specjalnych Jacek Cichocki
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Sprofilować ofertę przetargową w taki sposób, aby promować firmy polskie, będące pod kontrolą 
polskich służb.

Bez względu na przebieg przetargu kontrolować zarówno operacyjnie, jak administracyjnie i ewen-
tualnie procesowo jego przebieg.

Poprzez aktywa zagraniczne prowadzić działania operacyjno-lobbingowe na rzecz rosyjskich firm, 
którym powierzenie remontów byłoby tzw. „mniejszym złem”.

W trakcie trwania remontu oddelegować do Rosji polskich specjalistów w zakresie techniki lotnic-
zej i techniki operacyjnej w liczbie gwarantującej możliwie optymalny i ciągły nadzór nad procesem 
organizacyjno-technicznym remontów. Odpowiednie zastrzeżenie powinno być zawarte w ofercie 
przetargowej i umowie.

AW i SWW niezależnie od ppkt. e) powinny podjąć lub kontynuować możliwe działania opera-
cyjne zmierzające do uzyskania własnych źródeł informacji o ewentualnych nieprawidłowościach i 
zagrożeniach bezpieczeństwa w trakcie trwania remontu na terenie Rosji.

Po powrocie samolotów z remontów w Rosji poddać je sprawdzeniom pod kątem bezpieczeństwa 
(technicznego, elektronicznego, pirotechnicznego). Przekazać samoloty do sprawdzenia odpowiednim 
służbom NATO. Dokonać ponownej, szczegółowej kontroli samolotów po powrocie ze sprawdzeń w 
służbach NATO.

Ze względu na miejsce remontu i dalszego serwisowania samolotów, wobec braku możliwości 
uzyskania stuprocentowej pewności bezpieczeństwa operacyjno-technicznego, uznać samoloty za 
dożywotnio nie dające pewności zabezpieczenia informacji niejawnych (głównie w postaci głosowej). 
Ten punkt powinien być głównym powodem rezygnacji z opcji remontu na terenie przeciwnika. Je-
dynym logicznym rozwiązaniem był zakup nowych samolotów.

6. Oceniając jedynie otrzymany dokument można stwierdzić, że z informacji w nim zawartych 
wynika, iż polski przetarg na remont samolotów został ustawiony przez stronę rosyjską. Świadczy to 
o tragicznie wysokim stopniu zinfiltrowania polskich struktur wojskowych i bezpieczeństwa przez 
służby rosyjskie. Można bez przesady emocjonalnej stwierdzić, że część polskich decydentów mogła, 
co najgorsze, pełnić w tej sprawie rolę słabo zakamuflowanych marionetek rosyjskich.

7. Wobec braku wiarygodnych i potwierdzonych informacji trudno jednoznacznie stwierdzić, czy 
polskie służby specjalne odpowiednio zdiagnozowały charakter i poziom zagrożenia. Wydaje się, że w 
sensie strategicznym raczej nie. W wymiarze taktycznym być może zlokalizowano najbardziej transpar-
entne zagrożenia, o czym mogą świadczyć pewne dymisje i zmiany w resorcie obrony narodowej legen-
dowane zakończeniem prac komisji Millera. Brak jest natomiast informacji wskazujących na podjęcie 
działań kontrolnych i identyfikacyjnych a także procesowych (bo na tym etapie już tylko takie są 
możliwe, a nawet wskazane) wobec ewidentnych nieprawidłowości w procesie przetargowym ze strony 
polskiej i w działaniu służb. Wskazuje to na dalsze kontrolowanie przez stronę rosyjską tego procesu 
decyzyjnego, jak też określonych osób ze strony polskiej, odpowiedzialnych za te nieprawidłowości.
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1.4 Rola pRofeSoRa adama Rotfelda  
i ambaSadoRa tomaSz tuRowSkiego  
w polityce wSchodNieJ Rządu d. tuSka  
i oRgaNizacJi wizyty pRezydeNta Rp   
w katyNiu

Koalicja rządowa PO-PSL zmieniła kierunek polityki zagranicznej, doszło do nowego otwarcia w 
stosunkach z Moskwą. Ważną rolę w polityce „resetu” z Moskwą odegrała Polsko-Rosyjska Grupa 
do Spraw Trudnych oraz jej polski współprzewodniczący, profesor Adam Daniel Rotfeld. Moskwa 
wykorzystywała prace Grupy do propagowania własnej wizji historii, kultury i polityki. Grupa do 
Spraw Trudnych odegrała również ważną rolę przed uroczystościami w kwietniu 2010 r., podobnie 
jak ambasador Tomasz Turowski, który zajmował się przygotowaniem oficjalnych wizyt polskich w 
Katyniu. Według dokumentów IPN dotyczących współpracy ze służbami specjalnymi PRL, Turowski 
w 1993 r. rozpoczął pracę w MSZ. W 1998 r. rosyjska prasa umieściła go na liście polskich dyplomatów, 
którzy mieli prowadzić działalność wywiadowczą w Rosji. W lutym 2010 r. Turowski powrócił do MSZ. 
Jednym z ostatnich jego zadań było przygotowanie wizyt w Katyniu. Turowski osobiście brał udział 
m.in. w pracach grupy przygotowawczej obu wizyt i był oskarżany o niewłaściwe wywiązywanie się z 
zadania zorganizowania wizyty Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Po 10 kwietnia Turowski upowszech-
niał tezę, że z krwi ofiar zrodzą się dobre stosunki polsko-rosyjskie. Tomasz Turowski i Grupa do Spraw 
Trudnych dążyli do polityki „resetu” pomiędzy Polską i Rosją. Temu celowi podporządkowane były ich 
działania, a uroczystości w Katyniu miały stać się miejscem porozumienia się premierów obu państw 
na grobach polskich oficerów. Dlatego próbowano wyeliminować Prezydenta RP z udziału w tych uro-
czystościach, nawet kosztem elementarnych wymogów bezpieczeństwa.

Liczne konflikty pomiędzy rządem Donalda Tuska a Prezydentem Lechem Kaczyńskim zostały wy-
wołane z powodu zmiany kierunków polityki zagranicznej, również w relacjach z Rosją. Ważną rolę w 
polityce nowego otwarcia w stosunkach z Moskwą odegrała Polsko-Rosyjską Grupa do Spraw Trud-
nych1. Po utworzeniu koalicji PO-PSL doszło do zmiany składu Grupy i nadania jej nowego statusu2. Na 
znaczenie tego gremium w stosunkach polsko-rosyjskich zwracał uwagę Minister Spraw Zagranicznych 
Radosław Sikorski3. Również premier Tusk przywiązywał dużą wagę do działalności Grupy4. Inicjatywy 

1 Grupę do Spraw Trudnych powołano w styczniu 2002 r. podczas wizyty w Polsce ówczesnego prezydenta Rosji 
Władimira Putina. Celem Grupy miało być prowadzenie regularnych konsultacji polsko-rosyjskich dotyczących tzw. spraw 
trudnych, dotyczących historii Polski i Rosji.
2 Skład Grupy do Spraw Trudnych za: http://www.msz.gov.pl/Komunikat,o,wynikach,pracy,posiedzenia,Wspolnej,Po
lsko-Rosyjskiej,Grupy,do,Spraw,Trudnych,18278.html
3 Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski w swojej informacji na temat polityki zagranicznej RP w 2008 r., 
wskazując na konieczność współpracy z Rosją, podkreślił ważne znaczenie Grupy ds. Spraw Trudnych: „My, Polacy, podobnie 
jak inni członkowie Unii Europejskiej, uważamy, że zaufanie obu stron tej współpracy wzrosłoby, gdyby opierało się na wspól-
nie respektowanych wartościach. Skoro jednak Rosja upiera się przy swoim systemie wartości, zasadzającym się na własnych 
tradycjach i kodach kulturowych, wówczas oparcie współpracy unijno-rosyjskiej na uzgodnionych „regułach gry“ musi nam 
wystarczyć. Do tego przekazu odwoływało się stwierdzenie Premiera Donalda Tuska – w duchu realizmu, w miejsce nieskutecz-
nego nieprzejednania – że „będziemy współpracować z Rosją, taką, jaką ona jest“ [wytłuszczenie R. Sikorskiego – przyp. red.]. 
Polsko-rosyjskie mechanizmy współpracy i dialogu, takie jak Komitet Strategii Współpracy, Forum Dialogu Obywatelskiego, 
Grupa do Spraw Trudnych są gotowe, przynajmniej po polskiej stronie.  Dajmy im szansę.” Zob. http://www.msz.gov.pl/pl/mi-
nisterstwo/minister_sz/wystapienia_minister/page_17317;jsessionid=6A5CB2BE6EB38E6ACA57E2A3E60C0B40.cmsap2p
4 W czerwcu 2008 r. premier Donald Tusk wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. 
Trudnych. Grupa, której zadaniem jest praca na rzecz dialogu dwustronnego, wznowiła wówczas działalność pod nowym 
kierownictwem. Na jej czele stanęli prof. Adam Daniel Rotfeld oraz profesor Anatolij Torkunow. W wyniku wizyty premiera 
Donalda Tuska w Moskwie w lutym br. [tj. 2008 r. – przyp. red.] działalność grupy została wznowiona. Zob. http://www.po-
przedniastrona.premier.gov.pl/print.php?id=2180
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Grupy były istotnym elementem „resetu” polityki 
wschodniej rządu Tuska. 

Grupa miał dwóch współprzewodniczących. 
Ze strony Rosji funkcje tę pełnił profesor Anatolij 
Torkunow, rektor Moskiewskiego Państwowego 
Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGI-
MO MSZ FR), członek Rosyjskiej Akademii Nauk. 
Ze strony Polski współprzewodniczącym był 
profesor Adam Daniel Rotfeld5. Według doku-
mentów IPN był on zarejestrowany jako kontakt 
operacyjny (czyli tajny współpracownik komu-
nistycznego wywiadu); on sam zaprzeczał, że 
współpracował z SB6. Prof. Rotfeld uchodził za 
głównego konstruktora polityki „resetu” z Krem-
lem. Był też członkiem tzw. „grupy mędrców”, 
która opracowywała zmiany w strategii NATO7.

D o  p i e r w s z e g o  s p o t k a n i a  n o w y c h 
współprzewodniczących Grupy do Spraw Trud-
nych doszło w lutym 2008 r. w Brukseli, gdzie 
ustalono zakres spraw oraz organizację spotkań. 
Moskwa wykorzystywała prace Grupy do propa-
gowania własnej wizji historii, kultury i polityki8. 
W czerwcu 2008 r. współprzewodniczący Grupy 
na roboczym spotkaniu w wydanym komunika-
cie stwierdzili: „Uczestnicy Grupy z satysfakcją 
stwierdzili poprawę klimatu politycznego, który 
stwarza warunki do rozwiązywania spraw trudnych i drażliwych, jakie pozostawiła nam w spadku 
historia”9. Przykładem, do jakich celów Grupa służyła Kremlowi była lista problemów, które miały psuć 

5 A. D. Rotfeld w latach 2001-2005 w rządach SLD pełnił kolejno funkcje Podsekretarza Stanu w MSZ, Sekretarza Stanu 
w MSZ i Ministra Spraw Zagranicznych.
6 A. D. Rotfeld w znajdujących się w IPN dokumentach figuruje pod czterema pseudonimami: „Rauf”, „Rad”, „Ralf” 
i „Serb”. W aktach zachowały się jego notatki przeznaczone dla SB. Były to m.in. relacje z rozmów z uczestnikami KBWE w 
Genewie w 1974 r. Zgodnie z jedną z notatek oficera SB: „̀ Rauf` wyraził gotowość dalszego kontynuowania współpracy z nami, 
twierdząc, iż jest to patriotyczny obowiązek każdego Polaka”. Rotfeld zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek współpracował z SB. 
Powiedział m.in., że „nie odpowiada mi ta forma lustracji, która zajmuje się ofiarami, a nie funkcjonariuszami SB. Nie interesują 
mnie brudne papiery, które oni wyprodukowali na mój temat”. Były szef MSZ przyznał jednak, że spotykał się z przedstawiciela-
mi MSW i kilka razy podpisał dokumenty, iż nikomu nie ujawni treści tych spotkań. Ujawnił, że przed złożeniem oświadczenia 
lustracyjnego konsultował się z ABW: „Gdy miałem składać oświadczenie lustracyjne, widziałem się z oficerem ABW, któremu 
zrelacjonowałem te kontakty. On powiedział mi, że nie była to świadoma współpraca z SB i dlatego nie muszę pisać, że byłem 
tajnym współpracownikiem służb specjalnych PRL”. Zob. Dorota Kania, Entuzjastyczny pomocnik Rotfeld, „Gazeta Polska” z 
28 maja 2008 r.
7 Polscy dyplomaci uznali powołanie A. Rotfelda za „bardzo duże wyróżnienie i sukces dla Polski”. „Grupę mędrców” 
powołano w sierpniu 2009 r., miała zająć się przygotowaniem koncepcji strategicznej reformy NATO. Grupa składała z 12 
przedstawicieli państw członkowskich Paktu. Pracami grupy kierowała b. sekretarz stanu USA Madeleine Albright, a w skład 
grupy weszli także przedstawiciele USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Kanady, Grecji, Turcji i Łotwy. 
Zob. Paweł Siergiejczyk, Agenci mają się dobrze, „Nasza Polska” z 21 września 2010 r.; http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci
/1,114873,6889348,Adam_Rotfeld_w__grupie_medrcow__NATO.html
8 Jeden z polskich komentatorów wskazywał: „Rosja, która odbudowuje swoje imperialne wpływy jest mistrzem w pro-
wadzeniu polityki historycznej, służącej jej interesom. W tej wizji Katyń owszem był zbrodnią reżymu stalinowskiego. Reżymu, 
który nie ma nic wspólnego z obecną Rosją. Polityczna ocena zbrodni w Katyniu nie ma żadnych konsekwencji prawnych, ale 
pokazuje światu Rosjan od dobrej strony jako tych, którzy chcą wyjaśnić dawne zbrodnie do końca i rozliczyć się ze swoją 
przeszłością”. Zob. http://wpolityce.pl/artykuly/4018-rosja-jest-mistrzem-w-prowadzeniu-polityki-historycznej-sluzacej-jej-
interesom-o-ksiazce-biale-plamy-czarne-plamy
9 Komunikat o wynikach pracy posiedzenia Wspólnej Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych z 12-14 czerwca 
2008 r. Zob. http://www.pism.pl/files/?id_plik=7147

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski

b. Minister Spraw Zagranicznych RP prof. Adam Daniel Rotfeld 
oraz Rektor Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków 
Międzynarodowych prof. Anatolij Torkunow 
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stosunki polsko-rosyjskie. Rosjanie przedstawili 
14 zagadnień, ich zdaniem zadrażniających 
wzajemne relacje. Większość spraw wypunk-
towanych przez Rosjan i sposób ich ujęcia 
sugerował, że „w czasach Lenina i Stalina to 
nie Polacy byli ofiarami Sowietów, lecz Sow-
ieci Polaków”10. We wspólnym komunikacie 
Grupa stwierdziła, że do drażliwych kwestii we 
wspólnej historii, takich jak np. Katyń, trzeba 
podchodzić w sposób pozwalający stworzyć 
„trwały fundament partnerskich stosunków 
opartych na prawdzie i wzajemnym szacunku”11. 
Rosyjski współprzewodniczący Grupy Anatolij 
Torkunow w przeddzień spotkania w Katyniu 

premierów Polski i Rosji mówił: „Katyń niewątpliwie jest zagadnieniem wywołującym największy re-
zonans polityczny i rozniecającym emocjonalny żar opinii publicznej, przede wszystkim w Polsce. Z 
drugiej strony - jakkolwiek cynicznie by to zabrzmiało - historycy nie uważają sprawy katyńskiej za 
skomplikowaną”12. Faktem jest, że w wyniku prac Grupy doszło do diametralnej zmiany w nazywaniu 
zbrodni w Katyniu – przedstawiciele polskich władz z rządzącej koalicji wycofali się z określania tej 
zbrodni mianem ludobójstwa13. 

Grupa do Spraw Trudnych odegrała ważną rolę przed uroczystościami w Katyniu. W wywiadzie dla 
„Wriemia Nowostiej” z 8 lutego 2010 r. prof. Rotfeld poinformował, że 10 kwietnia 2010 r. odbędzie się w 
Smoleńsku posiedzenie Grupy. Jego zdaniem, przed Polakami i Rosjanami pojawiła się szansa wyjścia z 
cienia tragicznej historii, która przez dziesięciolecia obciążała wzajemne stosunki. Jednak po czterech 
dniach Informacyjna Agencja Radiowa podała, że Rotfeld powiedział Polskiemu Radiu, iż obchody 
odbędą się prawdopodobnie między 6 a 10 kwietnia14. Kilka tygodni przed wizytą Donalda Tuska w 
Katyniu media poinformowały, że na miejscu ludobójstwa będą obecni przedstawiciele Grupy15. Już po 

10 Rosjanie podnosili np. kwestię jeńców przetrzymywanych przez stronę polską po wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 
r., na których Polacy, zdaniem rosyjskich historyków, mieli dopuszczać się zbrodni wojennych. Rosjanie twierdzili również, że 
to przez postawę polskiego rządu emigracyjnego, który nie chciał współpracować ze Stalinem, II wojna światowa trwała aż pięć 
lat. Zob. http://www.psz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=11492
11 Komunikat o wynikach pracy posiedzenia Wspólnej Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych z 12-14 czerwca 
2008 r. Zob. http://www.pism.pl/files/?id_plik=7147
12 W innym miejscu broniąc Wojciecha Jaruzelskiego i jego decyzji o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego A. 
Torkunow mówił: „Pod koniec swojej kariery męża stanu to właśnie Jaruzelski, razem z takimi bezsprzecznymi ojcami nowej 
Polski jak Tadeusz Mazowiecki i Lech Wałęsa, doprowadza swój kraj do pełnowartościowego systemu demokratycznego i god-
nego miejsca w nowej Europie. Takiego człowieka z pewnością potępić mogą jedynie bardzo pewni siebie i nieco prymitywni 
ludzie, którzy z palety barw rozróżniają tylko kolory biały i czarny”. Zob. Tygodnik „Przegląd” nr 14/2010. Za: http://alfaomega.
webnode.com/news/anatolij%20torkunow%3A%20nie%20ma%20bia%C5%82o-czarnej%20palety%20barw/
13 Taką tendencję potwierdzała wypowiedź prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej wicemarszałka Sejmu 
Stefana Niesiołowskiego, który we wrześniu 2009 r. stwierdził, że Katyń nie był ludobójstwem: „Mord na polskich oficerach w 
Katyniu nie był ludobójstwem. To była zbrodnia wojenna. Ludobójstwo to jest zagłada narodu. W historii do tej pory były dwa 
ludobójstwa: Holokaust i wielki głód na Ukrainie. Katyń to było coś innego. Polscy oficerowie odmówili współpracy z komu-
nistami i zostali zamordowani. Ci, którzy na nią poszli, przeżyli, jak Berling. Poza tym przyjęcie takiego stanowiska miałoby 
bardzo poważne konsekwencje polityczne”. Zob. http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/95094,niesiolowski-katyn-
nie-byl-ludobojstwem.html
14 Rotfeld tłumacząc zmianę terminu posiedzenia powiedział: „Grupa do Spraw Trudnych uzgodniła w czasie posie-
dzenia 9 listopada 2009 r., że następne jej posiedzenie odbędzie się w Smoleńsku – na marginesie uroczystości związanych z 
70. rocznicą zbrodni katyńskiej, w kwietniu 2010 r. Brana była pod uwagę pierwsza dekada kwietnia – dlatego w rozmowie z 
dziennikarzem padła data 10 kwietnia. Sądziłem wówczas, że będzie to jedna uroczystość w Katyniu. W przygotowywaniu wizyt 
prezydenta i premiera nie brałem udziału. Byłem informowany o przygotowywaniu uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej 
przez pracowników Departamentu Wschodniego MSZ – w kontekście przygotowania wyjazdu członków Grupy ds. Trudnych 
do Smoleńska. W sprawach prac Grupy pozostawałem w roboczym kontakcie z ambasadorem RP w Moskwie Jerzym Bahrem”. 
Dorota Kania, Rosyjskie gry, „Gazeta Polska” z 16 lutego 2011 r
15 „Gazeta Wyborcza” pisała 7 kwietnia 2010 r.: „Dziś w Smoleńsku premierzy Władimir Putin i Donald Tusk mają 

b. Wicemarszałek Sejmu RP Stefan Niesiołowski
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katastrofie smoleńskiej Rotfeld wygłosił na Uni-
wersytecie Warszawskim wykład na temat „Pol-
ska – Rosja: nowe otwarcie?”. Pozytywnie ocenił 
bilans stosunków polsko-rosyjskich z ostatniego 
20-lecia, zdecydowanie odciął się od porówny-
wania obecnej Rosji do Związku Radzieckiego16. 

W kontekście tych inicjatyw Grupy do Spraw 
Trudnych warto zwrócić uwagę na fakt, że kilka 
dni po wizycie Rotfelda w Moskwie, w lutym 2010 
r. do pracy w polskiej ambasadzie w Moskwie 
przyjechał Tomasz Turowski. 

Zajął się on przygotowaniem oficjalnych wiz-
yt polskich władz w Katyniu17. Pod koniec 2010 
r. Turowski został oskarżony przez IPN, że złożył 
nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne, w marcu 2013 r. Sąd Najwyższy odrzucił kasację IPN, który 
domagał się uznania Turowskiego za kłamcę lustracyjnego, jednak w bardzo interesującym uzasad-
nieniu orzekł, że „Turowski znalazł się w sytuacji kolizji obowiązków i musiał poświęcić jedne z prz-
episów, by być w zgodzie z innymi”18. Zapisy rejestracyjne zachowane w IPN świadczyły, że Turowski 
został pozyskany do współpracy ze służbami specjalnymi PRL dość wcześnie, a do pracy w wywiadzie 
wytypował go Wydział XIV Departamentu I komunistycznego MSW, który zajmował się wywiadem 
„nielegałów”. Turowski miał być na początku współpracownikiem, a potem oficerem Wydziału XIV 
Departamentu I zarejestrowanym pod numerem 9596 i o pseudonimie „Orsom”19. W 1975 r. wstąpił do 
nowicjatu w Rzymie, w okresie kleryckim studiował w ośrodkach jezuickich we Francji, najpierw w 
Paryżu, potem w Meudon. Nawiązał kontakty ze środowiskiem paryskich „Spotkań”. W 1986 r., tuż przed 
święceniami, wystąpił z zakonu i ożenił się20. Zachowały się meldunki „Orsoma” dotyczące środowiska 
„Spotkań”. 

podziękować członkom Grupy za ich pracę i pochwalić, że wykonała ona kawał dobrej roboty, by sprawa Katynia przestała dzie-
lić Warszawę i Moskwę”. Zob. http://wyborcza.pl/1,76842,7738354,Putin_powie__Nasza_wina.html
16 Rotfeld mówił m.in.: „Był to najlepszy okres w stosunkach polsko-rosyjskich w historii w ogóle. Tylko wszyscy u nas 
uważają, że stosunki polsko-rosyjskie były fatalne. Otóż chcę powiedzieć, że nigdy nie były lepsze niż właśnie teraz. (…) To nie 
jest tak, że ta Rosja jest innym wydaniem Związku Radzieckiego. Nie jest też inną edycją carskiej Rosji. Są jedynie elementy cią-
głości, jak w przypadku każdego innego państwa”. Dorota Kania, Rosyjskie gry, „Gazeta Polska” z 16 lutego 2011 r.
17 P. M., pracownik Ambasady RP w Moskwie stwierdził: „Decyzją Ambasadora RP w Moskwie J. B. przygotowania do 
wizyty Premiera RP w Katyniu w dniu 7 kwietnia 2010 r. i wizyty Prezydenta RP w Katyniu w dniu 10 kwietnia 2010 r. koordy-
nował i nadzorował Tomasz Turowski, kierownik Wydziału Politycznego” Ambasady RP w Moskwie. „Biała Księga smoleńskiej 
tragedii”, załącznik nr 45, s. 68.
18 W grudniu 2010 r. Biuro Lustracyjne IPN w Warszawie skierowało do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o 
wszczęcie postępowania lustracyjnego w związku z powstałymi wątpliwościami co do zgodności z prawdą oświadczenia lu-
stracyjnego złożonego przez Turowskiego. W październiku 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał Turowskiego za kłam-
cę. Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że ten proces lustracyjny nie powinien mieć miejsca. Kasację do Sądu Najwyższego 
wniósł na wniosek IPN Prokurator Generalny. W ustnym uzasadnieniu Sąd Najwyższy uznał, że w procesie Turowskiego nie 
doszło do naruszenia przepisów, gdyż Sąd Apelacyjny „miał prawo uznać”, że Turowski działał w stanie wyższej konieczności: 
„Zdekonspirowanie wywiadowcy często pociąga poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla tej osoby ale i interesów państwa w 
imieniu którego działa. (…) Nie może być tak, by realizacja pewnych obowiązków prowadziła z konieczności do efektów, które 
są absurdalne, niekorzystne z punktu widzenia społeczeństwa”. Sąd uznał, że spełnienie obowiązku ujawnienia swojej agentu-
ralnej przeszłości „mogłoby wywołać szkody społeczne - ucierpiałby interes państwa i interes prywatny lustrowanego i innych 
osób z którymi się stykał”. Zob. http://niezalezna.pl/39629-lustrowany-ma-prawo-klamac-turowski-pod-specjalna-ochrona
19 Zob. m.in.: Cezary Gmyz, Rezygnacja szpiega, „Rzeczpospolita”, 5 stycznia 2011 r.; Zenon Baranowski, Turowski - 
Jakimiszyn - Smoleńsk, „Nasz Dziennik” z 20 grudnia 2010 r.; Zenon Baranowski, Turowski na „ty” z Komorowskim, „Nasz 
Dziennik” z 22 grudnia 2010 r.; Mariusz Majewski, Ślub z bezpieką, „Nasz Dziennik” z 24-26 grudnia 2010 r.; Anna Ambroziak, 
Jak Turowski przygotowywał wizytę, „Nasz Dziennik” z 11 marca 2011 r.
20 Pierwotnie wybranką Turowskiego była jego francuska uczennica, jednak ostatecznie poślubił Hiszpankę. Francuską 
narzeczoną Turowskiego miała być córka socjalistycznego premiera Francji Michela Rocarda. Wiele wskazuje na to, że ślub nie 
doszedł do skutku w wyniku interwencji francuskiego kontrwywiadu. Tezę tę potwierdził działacz opozycji i założyciel paryskie-
go wydawnictwa „Editions Spotkania” Piotr Jegliński: „Po jego ślubie dostałem wiadomość, że widziano tam funkcjonariuszy 
bezpieki. Później słyszałem to jeszcze wielokrotnie”. Mariusz Majewski, Ślub z bezpieką, Nasz Dziennik z 24-26 grudnia 2010 r.

B. Ambasador tytularny RP w Moskwie Tomasz Turowski
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W 1993 r. Turowski rozpoczął pracę w MSZ21. 
W 1996 r. wyjechał do ambasady w Moskwie, 
gdzie najpierw pełnił funkcję radcy, potem 
ministra pełnomocnego. W 1998 r. „Niezawi-
simaja Gazieta” ujawniła listę polskich dyp-
lomatów, którzy mieli prowadzić działalność 
wywiadowczą w Rosji. W tym kontekście 
wymieniony był również Turowski22. W 2001 r. 
Turowski został ambasadorem na Kubie23. Po 
powrocie latem 2005 roku z placówki na Kubie 
dalej pracował w MSZ24. Po objęciu funkcji szefa 
MSZ przez Radosława Sikorskiego szybko stał 
się jedną z zaufanych osób w resorcie i miał zasadniczy wpływ na proces zbliżenia polsko-rosyjskiego25. 
Jednym z ostatnich zadań Turowskiego było przygotowanie wizyt w Katyniu. 

W trakcie trwania procesu lustracyjnego pojawiały się informacje, że Turowski mógł pracować dla 
służb wywiadowczych III RP26. Potwierdzenie się tych informacji oznaczałoby, że Turowski zajmował 
się organizacją wizyt w Katyniu w dwóch rolach – po pierwsze, oficjalnie jako akredytowany dyplo-
mata i po drugie, jako oficer służb specjalnych pod przykryciem pracownika ambasady. W tym drugim 
przypadku trudno mówić o możliwości pracy nieoficjalnej, skoro już w 1998 r. Rosjanie publicznie 
wskazywali, że Turowski współpracuje z polskim wywiadem27. Dlatego pozostaje trzecia ewentualność 
– mógł być to półoficjalny kanał konsultacyjno-informacyjnym pomiędzy służbami Moskwy i Warsza-
wy. W przeszłości oba państwa wykorzystywały już takie rozwiązanie28. Gdyby ta diagnoza okazała 

21 Pracował w departamencie Europa II (zajmującym się Europą Wschodnią). Najpierw był doradcą, potem wicedyrek-
torem.
22 Zwracał na to uwagę m.in. Cezary Gmyz: „Rosjanie w „[Niezawisimoje Wojennoje Obrozrienije]”, dodatku do 
„[Niezawisimoj] Gaziety”, która jest związana z rosyjskimi służbami specjalnymi, demaskują Turowskiego jako człowieka, któ-
ry pracuje dla polskiego wywiadu, ale za tym nie idą żadne kroki. Nie jest poddany ekspulsji [wydalenie dyplomaty uznanego za 
persona non grata – przyp. red.] z Rosji, wręcz przeciwnie, pozostaje tam do 2001 roku, a następnie, kiedy kończy swoją kadencję 
na placówce w Moskwie, zostaje natychmiast ambasadorem na Kubie. To jest bardzo dziwne, bo to jest bardzo rzadko stosowa-
na praktyka, żeby ktoś, kto wraca z placówki od razu jechał na inną. Zazwyczaj powinien spędzić kilka lat w MSZ, tymczasem 
Władysław Bartoszewski jeszcze siedzącego na walizkach moskiewskich dyplomatę, poleca jako kandydata na ambasadora na 
Kubie”. Zob. http://www.sdp.pl/rozmowa-dnia-gmyz
23 Ówczesny szefa MSZ Władysław Bartoszewski następująco referował 8 marca 2001 r. przed sejmową Komisją Spraw 
Zagranicznych rekomendację dla Turowskiego: „Mieliśmy tradycyjnie znakomite stosunki z Kubą. Obecnie nie są one aż tak 
dobre. Trzeba jednak zauważyć, że prezydent Putin okazał zainteresowanie Kubą, zanim okazał zainteresowanie wieloma inny-
mi krajami. Dla nas także coś znaczy. (...). Chciałbym zaznaczyć, że moja decyzja jest przemyślana. Brałem pod uwagę, jakie bę-
dzie stanowisko administracji waszyngtońskiej i Watykanu. Zależało nam na tym, aby stanowisko ambasadora RP w Republice 
Kuby powierzyć człowiekowi, który może przyczynić się do nowego otwarcia, m.in. przez kontakty kościelne, które na Kubie 
zaczynają odgrywać istotną rolę dla Fidela Castro. (...) Kandydat ma doświadczenie jeśli chodzi o proces transformacji na terenie 
postradzieckim. Był wysoko oceniany przez naszych partnerów rosyjskich, o czy wiem drogą nieoficjalną. Jest to nienajgorsza 
referencja dla Polaka udającego się na Kubę”. Za: Mariusz Majewski, Ślub z bezpieką, :Nasz Dziennik” z 24-26 grudnia 2010 r.
24 Był m.in. radcą-ministrem w dyspozycji Biura Kadr i Szkolenia oraz radcą-ministrem w Departamencie Strategii 
i Planowania Polityki Zagranicznej. Od lutego do maja 2007 roku pełnił funkcję ambasadora tytularnego w Departamencie 
Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Media twierdziły, że nadanie tego stopnia dyplomatycznego miała podpisać ów-
czesna Minister Spraw Zagranicznych Anna Fotyga. Jednak min. A. Fotyga wskazywała, że jej podpis został sfałszowany. Na 
dokumencie z 26 stycznia 2007 r. nie ma podpisu, widnieje jedynie nieczytelna parafka. Zob. http://wiadomosci.dziennik.pl/
polityka/artykuly/328696,ktos-podrobil-podpis-fotygi-pod-nominacja-dla-turowskiego.htm
25 Cezary Gmyz, Szpieg w Watykanie, dyplomata PRL, „Rzeczpospolita” z 18 grudnia 2010 r.
26 Twierdzono np., że powodem, dla którego obrona Turowskiego domagała się odrzucenia wniosku IPN, może być to, że 
po 1989 r. przeszedł do służby w strukturach najpierw UOP, a potem AW. I tak jak w PRL, miał tam mieć chroniony najwyższą 
klauzulą tajemnicy status „nielegała”. W ten sposób oficjalnie był dyplomatą, a w AW służył na niejawnym etacie Zob. http://
wyborcza.pl/1,75478,9150341,Tomasz_Turowski__oficer_dwoch_wywiadow_.html
27 „Niezawisimaja Gazieta” zarzuciła 19 pracownikom Ambasady RP w Moskwie, w tym Turowskiemu, że biorą udział 
w „działalności wywiadowczej w krajach WNP”. Zob. m.in. http://wyborcza.pl/1,76842,9150341,Tomasz_Turowski__oficer_
dwoch_wywiadow_.html
28 Były rosyjski funkcjonariusz Służby Wywiadu Rosji Siergiej Trietiakow (dyplomata rosyjskiej misji przy ONZ w 
Nowym Jorku i równocześnie zastępca szefa tamtejszej placówki wywiadu) w swoich wspomnieniach ujawnił, że pod ko-
niec lat 90. SWR zgodziła się na otwarcie „kanału partnerstwa” z polskim wywiadem. Obie strony miały wydelegować swoich 
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się trafna, rola służb specjalnych w organizowa-
niu uroczystości w Katyniu byłaby olbrzymia, a 
może i decydująca. Zwłaszcza, że w Warszawie 
rozmowy organizacyjne w sprawie kwietniowej 
wizyty zainicjowano w grudniu 2009 r. w gabine-
cie ministra Jacka Cichockiego, ówczesnego Sek-
retarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. 
Cichocki uczestniczył również w późniejszych 
naradach organizacyjnych dotyczących tych 
uroczystości29. W dodatku Turowski osobiście 
brał udział m.in. w pracach grupy przygotowaw-
czej obu wizyt. Grupa ta w marcu 2010 r. spotkała 
się z przedstawicielami władz Smoleńska, rosyjs-
kimi dyplomatami i funkcjonariuszami Federal-
nej Służby Ochrony, omawiano wtedy szczegóły 
wizyt z 7 i 10 kwietnia. 

Turowski był oskarżany o niewłaściwe 
wywiązywanie się z zadania zorganizowania wiz-
yty Prezydenta Lecha Kaczyńskiego30. Jakub Opa-
ra, urzędnik Kancelarii Prezydenta sugerował 
także, że po katastrofie Turowski nie pomagał 
i nie zajął się organizacją powrotu do Polski 
ministra Jacka Sasina, który po katastrofie był 
najwyższym urzędnikiem Kancelarii Prezydenta 
RP31. Opara mówił też, że właśnie od Turowskiego 
usłyszał na płycie lotniska w Smoleńsku, iż „trzy 
osoby prawdopodobnie przeżyły uderzenie 
samolotu o ziemię”32. Turowski powiedział wtedy, 
że widział, czy słyszał jak trzy karetki zabrały trzy ciała, które okazywały znaki życia33. 

Po 10 kwietnia Turowski wsławił się też skandaliczną wypowiedzią dla rosyjskiego radia Finam, w 
której twierdził, że z krwi ofiar zrodzą się dobre stosunki polsko-rosyjskie34. 

przedstawicieli. Polska wykorzystywała do tego osobę o pseudonimie „Profesor”, która w przeszłości współpracowała z Moskwą. 
Po 1990 r. „Profesor” był dyplomatą, zatrudnionym w ONZ, prawdopodobnie był także pracownikiem konsulatu Polski w 
Nowym Jorku. Trietiakow twierdził też, że „Profesor” był zastępcą szefa działu informacji w ówczesnym Urzędzie Ochrony 
Państwa. Zob. m.in. Pete Earley, Towarzysz J. Tajemnice szefa rosyjskiej siatki szpiegowskiej w Stanach Zjednoczonych po zim-
niej wojnie, Poznań 2008 r.; Piotr Bączek, Dezinformacje Moskwy nadal w modzie, „Nasz Dziennik” z 24-25 marca 2012 r.
29 O roli min. Cichockiego w przygotowaniach do wizyty czytaj w rozdziale „5. Rola ministra Jacka Cichockiego w przy-
gotowaniach do uroczystości w Katyniu”.
30 Pracownik Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski mówił 10 marca 2011 r. przed Parlamentarnym Zespołem 
ds. Zbadania Katastrofy Smoleńskiej, że pięcioosobowa grupa, która przygotowywała wizytę 10 kwietnia, była gorzej traktowana 
przez stronę rosyjską niż ta przygotowująca wizytę premiera Donalda Tuska. Były to m.in. różnice w zakwaterowaniu podczas 
pobytu w Moskwie, grupa „prezydencka” była wyłączona z udziału w większości spotkań z przedstawicielami strony rosyjskiej, 
nie mogła też przeprowadzić rekonesansu na lotnisku Siewiernyj. Zob. Anna Ambroziak, Jak Turowski przygotowywał wizytę, 
Nasz Dziennik z 11 marca 2011 r.
31 http://lubczasopismo.salon24.pl/nieuczesane/post/281248,tomasz-turowski-arcybolesnie-ciekawa-historia
32 http://niezalezna.pl/31734-turowski-w-sadzie-z-ochroniarzami
33 http://wiadomosci.wp.pl/kat,119674,title,Po-katastrofie-Tu-154M-uslyszalem-trzy-osoby-przezyly,wid,13230649,wia
domosc.html
34 Turowski mówił m.in.: „komentując tę tragedię, powiedziałbym, że jest ona elementem narodzenia się nowego pozio-
mu obywatelskiej samoświadomości Polaków. Lecz też - jestem absolutnie tego pewien - nowym etapem stosunków pomiędzy 
Polską i Rosją. Dlaczego? I Rosja, i Polska należą - myślę, że z tym poglądem zgodziłby się sam zmarły tragicznie prezydent - do 
tej samej ogromnej judeo-chrześcijańskiej tradycji, a wielkie rzeczy w tej tradycji zawsze rodziły się we krwi. I jestem pewien, że 
z tej krwi wyrośnie to, na co my wszyscy czekamy - nowe, dobre stosunki pomiędzy Polską i Rosją”. Za: „Z krwi Kaczyńskiego 
wyrosną lepsze relacje z Moskwą”. Fragmenty wywiadu udzielonego przez Tomasza Turowskiego, ambasadora tytularnego RP 

b. Sekretarz Kolegium do spraw Służb Specjalnych Jacek Cichocki

Pracownik Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Jakub Opara
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Fakt, że rząd Donalda Tuska 
wykorzystał do przygotowania 
uroczystości katyńskich osobę, 
która była oskarżana o związki 
z komunistycznymi służbami 
specjalnymi jednoznacznie odd-
aje charakter przygotowań do 70. 
rocznicy zbrodni katyńskiej. Było 
to celowe stworzenie nieformal-
nego kanału kontaktów pomiędzy 
Warszawą i Moskwą. Przytoczona 
powyżej wypowiedź Turowskiego 
dla rosyjskiej rozgłośni opisuje 
również, jakie faktyczne zadania 
miał on realizować – przede wszystkim poprawę stosunków Polski z Rosją. 

Temu samemu celowi podporządkowane były również działania Grupy do Spraw Trudnych, która 
uznała Katyń za doskonałe miejsce do porozumienia się premierów obu państw na grobach polskich 
oficerów. W takim duchu prof. A. Rotfeld wypowiadał się po tragedii smoleńskiej na Uniwersytecie 
Warszawskim. 

Prezydent Lech Kaczyński z odmienną oceną moralno-polityczną zbrodni katyńskiej oraz inną wizją 
geopolityczną i polityką historyczną nie wpisywał się w politykę „resetu” z Kremlem. 

Dlatego próbowano wszelkimi metodami zniechęcić Głowę Państwa do udziału w tych 
uroczystościach. Takimi działaniami było obniżanie rangi wizyty, utrudnianie jej organizacji, blo-
kowanie kontaktów, brak rekonesansu i wstępu na lotnisko, nawet kosztem elementarnych wymogów 
bezpieczeństwa. 

w Moskwie, rosyjskiemu radiu Finam FM z 12 kwietnia 2010 r. „Nasz Dziennik” z 20 grudnia 2010 r.

Warszawa 17 września 2009 r., Prezydent RP Lech Kaczyński w swoim przemówieniu 
nazywa zbrodnię katyńską zbrodnią ludobójstwa. 
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1.5 Rola miNiStRa Jacka cichockiego  
w pRzygotowaNiach do uRoczyStości  
w katyNiu

Najwyższe władze RP zdawały sobie sprawę z faktu, że Rosja będzie chciała wykorzystać uroczystości 
katyńskie do własnej gry geopolitycznej. Na takie zagrożenie wskazywał w grudniu 2009 r. minister 
Mariusz Handzlik z Kancelarii Prezydenta RP. Jego notatkę otrzymał m.in. minister Jacek. Cichocki, 
który pełnił wtedy funkcję Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Min. Cichocki uczest-
niczył w kilku spotkaniach roboczych dotyczących organizacji uroczystości w kwietniu 2010 r. w 
Katyniu. Sekretarz Kolegium znał szczegóły organizacyjne uroczystości katyńskich, dlatego powinien 
przedstawiać organizatorom wizyty oceny służb specjalnych na temat zamierzeń Kremla, prognozy 
zagrożeń i propozycje działań. Jego obowiązkiem było proponować premierowi i szefom służb specjal-
nych wnioski dotyczące zadań w zakresie ochrony uroczystości katyńskich i Prezydenta RP. 

Władze RP zdawały sobie sprawę z faktu, że 
Rosja będzie chciała wykorzystać uroczystości 
katyńskie do własnej gry geopolitycznej. Taka 
ofensywa Kremla była widoczna w sferze dyplo-
matycznej i propagandowej już przed rocznicą 
wybuchu II wojny światowej. Przed takim sce-
nariuszem przestrzegała Kancelaria Prezydenta; 
w grudniu 2009 r. minister Mariusz Handzlik z 
Kancelarii Prezydenta po spotkaniu z Ambasa-
dorem Federacji Rosyjskiej Władimirem Grini-
nem wskazywał na możliwość gry Kremla1. 
Notatkę z tego spotkania otrzymał minister To-
masz Arabski, który zadekretował ją na ministra 
Jacka Cichockiego2. 

Minister Jacek Cichocki pełnił w tym cza-
sie w rządzie Donalda Tuska ściśle określoną 
rolę Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Spe-
cjalnych i uczestniczył w kilku spotkaniach ro-
boczych dotyczących organizacji uroczystości 
w Katyniu w kwietniu 2010 r.

Już pierwsze takie spotkanie – jak wynika z 
zeznań Dariusza Górczyńskiego – zostało zor-

1 W notatce służbowej dla Prezydent RP Pana Lecha Kaczyńskiego ze spotkania z ambasadorem Grininem w Warszawie 
w dniu 8 grudnia 2009 r. min. Handzlik zawarł m.in. takie wnioski: „Aby uniknąć możliwości „rozgrywania” przez Rosję udziału 
najwyższych władz państwowych RP w zbliżających się uroczystościach rocznicowych (Oświęcim, Katyń, rocznica zakończe-
nia II wojny światowej), należałoby zawczasu ustalić rangę przedstawicieli i konkretny plan obchodów”. Notatkę tę otrzymali 
również prezydenccy ministrowie Małgorzata Bochenek, Władysław Stasiak, Mariusz Łopiński i Aleksander Szczygło, prze-
wodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych Andrzej Halicki i przewodniczący senackiej komisji Leon Kieres, minister 
Tomasz Arabski, dyrektor Agnieszka Wielowieyska, minister Radosław Sikorski, minister Andrzej Kremer, dyrektor Jarosław 
Bratkiewicz, dyrektor Witold Sobków oraz Ambasada RP w Moskwie.
2 Na dokumencie znajduje się dekretacja najprawdopodobniej z 15 grudnia 2009 r. min. T. Arabskiego: „kopia dla: 1) 
Min. Cichockiego - DW, 2) Dyr. Wielowieyska – proszę, by min. Kremer poinformował KPRP o naszym podejściu do kwestii 
5[uroczystości w Oświęcimiu]-6[uroczystości w Katyniu]-7[stosunki polsko-rosyjskie]”. Min Arabski twierdził, że dekretacja na 
ministra Cichockiego i dyrektor Wielowieyską wynikała z wniosków notatki „dotyczących kolejno uroczystości w Oświęcimiu, 
uroczystości w Katyniu oraz analizy stosunków polsko – rosyjskich i wyników wizyty premiera Putina na Westerplatte”.

Notatka Ministra Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego po 
spotkaniu z Ambasadorem FR Władimirem Grininem
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ganizowane w Kancelarii Premiera z inicjaty-
wy właśnie min. Cichockiego. Odbyło się ono 
9 grudnia 2009 r. w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów i było zorganizowane przez ministra 
Cichockiego. Dariusz Górczyński przesłuchany 
w prokuraturze  zeznał ,  że  chodz i ło  o 
organizację wszystkich prac rządowych 
związanych z obchodami3. Z kolei minister 
Wojciech Duda, doradca premiera Tuska 
zeznał, że miejscem spotkania z dnia 9 grudnia 
2009 r. był gabinet min. Cichockiego4. Uczestni-
kami tego spotkania byli: Tomasz Arabski, Jacek 
Cichocki, Andrzej Przewoźnik, Andrzej Kremer, 
Wojciech Duda, Agnieszka Wielowieyska, Ma-
ria Szymborska i Agata Zamłyńska. Z tego spot-
kania Maria Szymborska w dniu 9 grudnia 2009 r. sporządziła notatkę informacyjną, z której wynika, 
iż spotkanie odbyło się z inicjatywy ministrów Jacka Cichockiego i Wojciecha Dudy, a jego celem była 
koordynacja prac rządowych związanych z organizacją planowanych wówczas na 13 kwietnia 2010 r. 
obchodów 70. rocznicy zamordowania polskich oficerów przez NKWD5.

W następnych miesiącach minister Cichocki otrzymywał dokumenty na temat organizacji wizyty, 
brał również udział w kolejnych spotkaniach grupy roboczej6. Jak wynika z notatki Agnieszki Wielow-
ieyskiej z dnia 18 marca 2010 r., na spotkaniu w dniu 15 marca 2010 r. omówiono program zaplanowanej 
na dzień 17 marca 2010 r. rozmowy min. Arabskiego z min. Jurijem Uszakowem7. Tymczasem to właśnie 
min. Uszakow przedstawiał negatywny stosunek Kremla do udziału Prezydenta Kaczyńskiego w 
uroczystościach w Katyniu8. Rząd Donalda Tuska najprawdopodobniej nie przekazał prezydentowi 
Kaczyńskiemu informacji o stanowisku min. Uszakowa.

3 Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie, „Uzasadnienie postanowienia o umorzeniu śledztwa o sy-
gnaturze akt V Ds. 32/11” z dnia 30 czerwca 2012 r., k. 191.
4 Min. W. Duda twierdził, że już wcześniej prowadził rozmowy z min. Cichockim: „zapytał go, czy mogliby razem 
zorganizować takie spotkanie stanowiące preludium do przygotowania obchodów Zbrodni Katyńskiej w 2010 roku. W efekcie 
tej inicjatywy w spotkaniu udział wzięli również Andrzej Przewoźnik, Andrzej Kremer, Agnieszka Wielowieyska oraz Tomasz 
Arabski, co oznaczało automatycznie nadanie najwyższego znaczenia temu spotkaniu”. Zob. Prokuratura Okręgowa Warszawa 
– Praga w Warszawie, „Uzasadnienie postanowienia o umorzeniu śledztwa o sygnaturze akt V Ds. 32/11” z dnia 30 czerwca 2012 
r., k. 173.
5 Jak wynika z treści notatki, podczas spotkania ustalono, iż Tomasz Arabski zwróci się do ministra Bogdana 
Zdrojewskiego z prośbą o powołanie pełnomocnika ds. organizacji centralnych uroczystości, który wraz z przedstawicielami 
MSZ, do połowy stycznia 2010 roku, opracuje program obchodów i zaproponuje ewentualne możliwości w tym zakresie. W 
zależności od potrzeb Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może powołać komitet organizacyjny wspierający pełno-
mocnika. Zob. Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie, „Uzasadnienie postanowienia o umorzeniu śledztwa o 
sygnaturze akt V Ds. 32/11” z dnia 30 czerwca 2012 r., k. 93.
6 Prokuratura ustaliła, że 8 marca 2010 r. Cichocki był na spotkaniu w Kancelarii Premiera, w którym uczestniczyli 
m.in. ministrowie Arabski, Graś, Ostachowicz, Kremer i Przewoźnik oraz wysocy urzędnicy rządu - Agnieszka Wielowieyska, 
Jarosław Bratkiewicz, Marek Bogacki, Dariusz Górczyński. Cichocki wziął również udział w spotkaniu 22 marca 2010 r. doty-
czącym przygotowań do uroczystości katyńskich z 7 kwietnia 2010 roku. Cichocki był też na naradzie 15 marca 2010 r., w której 
uczestniczyli ministrowie Arabski, Graś, Ostachowicz i Przewoźnik oraz wyżsi urzędnicy rządu.
7 Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie, „Uzasadnienie postanowienia o umorzeniu śledztwa o sy-
gnaturze akt V Ds. 32/11” z dnia 30 czerwca 2012 r., k. 112-113.
8 Wynika to z zeznań Macieja Pawlaka, drugiego wicedyrektora w Departamencie Spraw Zagranicznych KPRM, który 
uczestniczył w spotkaniu Tomasza Arabskiego z ministrem J. Uszakowem w Warszawie. Dyrektor Pawlak zeznał: „Był poru-
szany udział Prezydenta RP w uroczystościach w Katyniu. Było to tylko poinformowanie strony rosyjskiej, że Prezydent będzie 
uczestniczył w obchodach. Reakcja była negatywna. Minister Uszakow powiedział, że nie będzie w tym czasie Miedwiediewa w 
Rosji, więc trudno mu będzie być gospodarzem i podkreślił, że strona rosyjska nie zaprasza Prezydenta Polski do Katynia. To 
zakończyło spotkanie (k. 162–166 tom III)”. Zob. Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie, „Uzasadnienie po-
stanowienia o umorzeniu śledztwa o sygnaturze akt V Ds. 32/11” z dnia 30 czerwca 2012 r., k. 180.

B. Sekretarz Kolegium do spraw Służb Specjalnych, b. Minister Spraw 
Wewnętrznych, obecnie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek 
Cichocki
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Jednocześnie polskie służby specjalne w 
prognozie potencjalnych zagrożeń powinny 
uwzględnić możliwość wystąpienia technic-
znych trudności lub jakichkolwiek innych 
niedogodności, które mogłyby zniechęcić pol-
skiego prezydenta do udziału w obchodach. 
Byłoby to tym bardziej zasadne, że już w grud-
niu 2009 r. minister Handzlik z Kancelarii Prezy-
denta w cytowanej już notatce prognozował, że 
może dojść do „możliwości rozgrywania przez 
Rosję udziału najwyższych władz państwowych 
RP”, a min. Cichocki otrzymał ten dokument. 

Skoro min. Cichocki uczestniczył także w 
kilku następnych spotkaniach organizacyjnych 
dotyczących uroczystości w Katyniu i był inic-
jatorem pierwszego spotkania z 9 grudnia 2009 
r., a jego udział w tych spotkaniach nie był przy-
padkowy, gdyż był wtedy sekretarzem Kolegium 
ds. Służb Specjalnych – to jego prace w zespole 
organizującym uroczystości w Katyniu były 
formą oficjalnego kanału informacyjnego dla 
polskich służb specjalnych9. 

Należy zadać pytanie o wiedzę min. Jacka 
Cichockiego na temat przeszłości ambasadora 
tytularnego Tomasza Turowskiego i jego działań 
w Moskwie tuż przed 10 kwietnia 2010 r. Czy 
Cichocki wiedział o tych inicjatywach, czy je 
opiniował i akceptował oraz – w końcu – czy w tym czasie ambasador tytularny podlegał służbom 
specjalnym? 

Sekretarz Kolegium znał szczegóły organizacyjne uroczystości katyńskich. Dlatego min. Cichocki 
powinien przedstawiać organizatorom wizyty oceny służb specjalnych na temat zamierzeń Kremla, 
prognozy zagrożeń i propozycje działań. Jednocześnie powinien przedstawiać Prezesowi Rady Minis-
trów i szefom służb wnioski dotyczące zadań w zakresie ochrony uroczystości katyńskich i polskich 
delegacji państwowych10. Był to ustawowy obowiązek Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjal-
nych, który uczestniczył przecież w spotkaniach dotyczących organizacji uroczystości w Katyniu. Brak 
właściwego zabezpieczenia wizyty Prezydenta RP w Katyniu jest wynikiem również i tych zaniechań.

9 Piotr Bączek, Specsłużby w smoleńskiej mgle, „Nasz Dziennik” z 26 lipca 2012 r.
10 Zgodnie z art. 12. ust. 7 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu 
Sekretarz Kolegium organizuje pracę Kolegium i w tym zakresie może występować do organów administracji rządowej o przed-
stawienie informacji niezbędnych w sprawach rozpatrywanych przez Kolegium.

Minister Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Mariusz Hand-
zlik, zginął w katastrofie smoleńskiej

b. Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki oraz Prezes Rady 
Ministrów Donald Tusk
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1.6 odpowiedzialNość Szefa boR  
oRaz miNiStRa SpRaw wewNętRzNych  
i admiNiStRacJi za uchybieNia boR  
pRzy oRgaNizacJi wizyty

I. Obowiązki Biura Ochrony Rządu i odpowiedzialność Szefa BOR
10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem zginął Prezydent RI i inne osoby, którym Biuro Ochrony 
Rządu miało zapewnić bezpieczeństwo. BOR nie wykonało ciążących na nim obowiązków związanych 
z realizacją zadania ochrony tych osób. BOR nie potrafiło właściwie zidentyfikować zagrożeń i wyeli-
minować je. Pomimo sygnałów o potencjalnych zagrożeniach w zasadzie nie podjęło żadnych działań. 
Nie reagowało na informacje o chaosie na etapie przygotowania wizyty oraz operacji ochronnej. Nie 
zrealizowało właściwie żadnego rozpoznania. Nie rozpoznało zagrożeń, jakie niesie ze sobą lotnisko 
Smoleńsk Siewiernyj, więc nie zabezpieczyło terenu, na którym miał lądować samolot. Ustawa o Biurze 
Ochrony Rządu określa krąg osób chronionych przez BOR i związane z wykonywaniem tego zadania 
obowiązki BOR, Szefa BOR, Ministra Spraw Wewnętrznych i innych podmiotów oraz wskazuje, że za 
całość działań BOR odpowiada przede wszystkim jego Szef, który sprawuje nadzór nad działalnością 
tej formacji. Za jej sukcesy, błędy i porażki odpowiada właśnie on. Nie realizuje wszystkich działań 
samodzielnie, może swobodnie dysponować całą jednostką i wszystkimi funkcjonariuszami, których 
jest przełożonym, oraz swoimi zastępcami i szefami komórek organizacyjnych. Jednak ustawa jedno-
znacznie wskazuje, że wymienione podmioty mają jedynie pomagać Szefowi BOR przy wykonywania 
nałożonych na niego zadań, a nie czynić jego funkcję fasadową. Zawiódł BOR jako instytucja, ale 
przede wszystkim wyszła na jaw skrajna niekompetencja Szefa BOR. Jeśli po tragedii w Smoleńsku i 
śmierci ochranianych przez BOR Prezydenta Rzeczypospolitej i Jego Małżonki oraz Byłego Prezydenta 
prokuratura uznała Zastępcę Szefa BOR za podejrzanego o popełnienie przestępstwa określonego w 
art. 231 Kodeksu karnego (związanego z niewłaściwym wykonywaniem przez BOR zadań w trakcie 
przygotowywaniu uroczystości katyńskich), to tym bardziej na podobny zarzut zasługuje Szef BOR, 
odpowiadający za całość działań podejmowanych przez tę służbę.

Zgodnie z ustawą o Biurze Ochrony Rządu, BOR jest formacją szczególną, powołaną do ochrony osób 
i obiektów o wyjątkowym dla Rzeczypospolitej znaczeniu (zob. art. 1 ust. 1). Racjonalny ustawodawca 
wyszedł bowiem z założenia, że zagrożenie dla bezpieczeństwa wskazanych w ustawie podmiotów 
stanowi również zagrożenie dla całego Państwa. 

Zasadniczym kryterium objęcia ochroną BOR, z mocy ustawy, czy też decyzji Ministra Spraw 
Wewnętrznych, jest ranga stanowiska zajmowanego przez dane osoby w strukturach Rzeczypospo-
litej lub urzędu, z którym związana jest realizacja najważniejszych dla bezpieczeństwa Państwa zadań. 

Zamach na osoby je piastujące przyczynia się do destabilizacji Kraju i może wywoływać daleko 
idące negatywne skutki dla jego obywateli.

Z tego też powodu do kręgu osób chronionych przez BOR należą osoby piastujące najważniejsze 
funkcje w państwie. Przede wszystkim:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz byli prezydenci RP,
2) Marszałek Sejmu, 
3) Marszałek Senatu, 
4) Prezes Rady Ministrów,
5) wiceprezes Rady Ministrów, 
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6) Minister Spraw Wewnętrznych,
7) Minister Spraw Zagranicznych (art. 

2 ust. 1 pkt. 1 i 3).
Zakres tej ochrony, określany mocą 

odpowiedniego aktu Ministra Spraw 
Wewnętrznych (art. 2 ust. 3), jest bardzo 
szeroki (a w każdym razie był za czasów, 
gdy pełniłem funkcję Szefa BOR). Ma on 
zagwarantować, by ochrona sprawowa-
na przez BOR nie była fikcyjna, a bezpie-
czeństwo np. Prezydenta Rzeczypospoli-
tej czy Premiera nie było iluzoryczne i nie 
wyglądało pięknie jedynie w telewizji i na 
pokazach. 

Ochrona ta, z uwagi na bezpieczeń-
stwo Państwa, ma być ze wszech miar 
skuteczna, tj. w pierwszej kolejności ma 
nie dopuszczać do zaistnienia zagrożenia 
np. poprzez identyfikację obszarów zagra-
żających bezpieczeństwu wymienionych 
podmiotów, a następnie – gdy zagrożenie 
takie wystąpi – ma eliminować je. 

Mając powyższe na uwadze Szef Biura 
Ochrony Rządu oraz BOR i pełniący w tej 
formacji służbę funkcjonariusze zostali 
przez Państwo wyposażeni w szeroki ka-
talog środków umożliwiających efektyw-
ną realizację zadań z zakresu ochrony.

Co więcej, wszystkie organy admini-
stracji rządowej, samorządu terytorialne-
go i inne jednostki organizacyjne zostały 
zobowiązane do zapewnienia BOR-owi 
niezbędnych warunków do wykonywania 
zadań w zakresie ochrony (art. 3). Dodat-
kowo funkcjonariusze BOR uprawnieni 
zostali do żądania niezbędnej pomocy 
od instytucji państwowych, organów ad-
ministracji rządowej i samorządu teryto-
rialnego oraz jednostek gospodarczych 
prowadzących działalność w zakresie 
użyteczności publicznej a z kolei wymie-
nione instytucje, organy i jednostki są 
obowiązane, w zakresie swojego działa-
nia, do udzielenia tej pomocy (art. 13 ust. 
1 pkt 5).

Szczególną rolę w systemie ochrony 
osób piastujących najwyższe stanow-

Ustawa o Biurze Ochrony Rządu

b. Szef Biura Ochrony Rządu gen. Marian Janicki
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iska w Państwie zajmuje Szef BOR. 
Zgodnie bowiem z art. 7 ustawy to 
on kieruje Biurem Ochrony Rządu 
oraz zapewnia sprawne i efektywne 
wykonywanie jego zadań. Realizuje 
to w szczególności, podkreślam za 
ustawodawcą „w szczególności”, 
poprzez: 

1) organizowanie ochrony; 
2) dobór odpowiednio przy-

gotowanej, wyszkolonej kadry; 
3) współdziałanie z centralnymi 

organami administracji rządowej 
p o d le g ł y m i  M i n i s t row i  S p raw 
Wewnętrznych, jednostkami orga-
nizacyjnymi podporządkowanymi, 
podległymi oraz nadzorowanymi 
przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych lub Ministra Obrony 
Narodowej oraz innymi organami 
administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego w zakresie zadań real-
izowanych przez BOR i te organy.

Z tak określonego zakresu kom-
petencji jasno wynika, że za całość 
działań BOR odpowiada przede 
wszystkim jego Szef. To on sprawuje 
kompletny nadzór nad działalnością 
formacji i za jej sukcesy, błędy i 
porażki odpowiada właśnie on.

Oczywiście nie realizuje wszelkich 
działań samodzielnie, może swo-
bodnie dysponować całą jednostką 
organizacyjną, wszystkimi funkcjona-
riuszami, których jest przełożonym, 
oraz swoimi zastępcami i szefami 
komórek organizacyjnych. 

Jednak ustawa jednoznacznie ws-
kazuje, że wymienione podmioty 
mają jedynie pomagać Szefowi BOR 
przy wykonywania nałożonych na 
niego zadań (art. 8), a nie czynić jego funkcję fikcyjną, czysto fasadową.

Ustawa w żadnym swoim przepisie nie zwalnia bowiem Szefa BOR z obowiązku sprawowania stałego 
i szczegółowego nadzoru nad wykonywanymi przez BOR zadaniami. Przeciwnie, w wielu przepisach 
podkreśla pełną odpowiedzialność Szefa za realizację zadań przez Biuro Ochrony Rządu.

Art. 13 ust. 1 ustawy o Biurze Ochrony Rządu

B. Szef BOR gen. Marian Janicki oraz b. wiceszef BOR gen. Paweł Bielawny 
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zadania Szefa biura ochrony Rządu1:
1) kierowanie BOR;
2) zapewnianie sprawnego i efektywnego 

funkcjonowania BOR poprzez:
- organizowanie ochrony;
- prowadzenie polityki kadrowej;
- określanie oraz wykonywanie programu 

szkolenia funkcjonariuszy i doskonalenia za-
wodowego pracowników, a także zapewnianie 
im właściwych warunków i trybu szkolenia;

- współdziałanie z centralnymi organami ad-
ministracji rządowej podległymi ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych, jednost-
kami organizacyjnymi podporządkowanymi, 
podległymi oraz nadzorowanymi przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra 
Obrony Narodowej oraz innymi organami admin-
istracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie zadań realizowanych przez BOR i te organy.

Kierowanie (kierownictwo) oznacza działanie jednostki zmierzające do spowodowania zgodnego z 
jej celem zachowania innej jednostki lub jednostek. Obejmuje:

1) kontrolę podmiotów kierowanych;
2) nadzór (pieczę) nad podmiotami kierowanymi wszelkimi dostępnymi środkami poprzez wszelkie 

możliwe środki władczego oddziaływania2;
3) koordynację działań podmiotów kierowanych;
4) współdziałanie z podmiotami kierowanymi3.
Instytucja kierownictwa wyraża się w możliwości:
- wydawania w każdej chwili poleceń (rozkazów) służbowych (m.in. dziennik rozkazów Szefa BOR, 

polecenia wydawane na piśmie, polecenia wydawane na odprawach, zakresy zadań podwładnych) 
wiążących podmiot kierowany; 

- wydawania aktów kierownictwa wewnętrznego (decyzje, zarządzenia, regulaminy, wytyczne i in-
strukcje Szefa BOR);

1 Podstawa: art. 7 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.).
2 Por. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007, s. 21.
3 E. Bojanowski, K. Żukowski (red.), Leksykon prawa administracyjnego, Warszawa 2009, s. 121.

Rys. 50. Art. 8 ustawy o Biurze Ochrony Rządu

B. Ministrowie Spraw Wewnętrznych: Jerzy Miller i Jacek Cichocki
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- wyznaczaniu sposobów realizacji powierzonych wcześniej podmiotom podporządkowanym kom-
petencji4. 

Sposób realizacji zadań Szefa boR5:
- wykonuje zadania bezpośrednio oraz przy pomocy zastępców i szefów komórek organizacyjnych;
- upoważnia zastępców i innych funkcjonariuszy do podejmowania decyzji w określonych sprawach.
Bezpośredniość realizacji zadań przez Szefa BOR manifestuje się:
- określaniem zakresów zadań komórek organizacyjnych, zadań zastępców Szefa BOR i szefów 

komórek organizacyjnych;
- wydawaniem aktów kierownictwa wewnętrznego w postaci instrukcji, wytycznych, regulaminów, 

decyzji i zarządzeń między innymi w sprawach realizacji ochrony;
- wydawaniem: 
poleceń podwładnym w postaci dekretacji na pismach, 
dziennika rozkazów, określającego szczegółowo datę, siły i środki zaangażowane do realizacji danego 

przedsięwzięcia ochronnego, 
ustnych poleceń na odprawach;
- kontrolowaniem działalności podwładnych i rozliczaniem ich działalności;
- pieczą nad działalnością podwładnych;
- korespondencją z kierownictwem innych jednostek organizacyjnych (polegające w szczególności 

na informowaniu organizatorów wizyt o zagrożeniach występujących lub mogących wystąpić w 
związku z warunkami panującymi w miejscu czasowego pobytu osób ochranianych wraz z suges-
tiami odwołania wizyt, zmiany sposobu zabezpieczenia wizyty, lub składu delegacji w kontekście 
niedopuszczalności odbywania wspólnych lotów przez najważniejsze osoby w państwie6), 

- przekazywaniem podwładnym informacji o czynnikach wpływających na prawidłowe zapewnianie 
ochrony, pozyskanych od innych służb i instytucji (m.in. informacje od organizatora wizyty o składzie 
delegacji, informacje z resortu obrony narodowej). 

Kierowanie formacją przez Szefa BOR, nawet w przypadkach gdy część jego kompetencji została 
scedowana na zastępców i szefów komórek organizacyjnych, nie oznacza bierności organu. Szef BOR 
sprawuje bowiem nadzór nad wszelkimi działaniami, które powierzył. Brak nadzoru albo nieskuteczne 
stosowanie środków w jego ramach czyni Szefa BOR odpowiedzialnym za nieprawidłową realizację 
zadań.

podsumowanie
Szef Biura Ochrony Rządu jest jedynym funkcjonariuszem, którego zakres obowiązków został un-

ormowany w pragmatyce działania Biura Ochrony Rządu – ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze 
Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.). 

Tworząc warunki dla skutecznej realizacji tych obowiązków Ustawodawca wyposażył Szefa w przy-
miot przełożonego wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników służby, a w konsekwencji upoważnił 
do regulowania ich sytuacji prawnej w ramach formacji (mianowania do służby, na stanowiska, prze-
noszenia, oddelegowywania, zwalniania). Uprawnienia takie stwarzają warunki dla właściwego doboru 
sił umożliwiający sprawne oraz skuteczne wykonywanie ustawowych zadań BOR. 

To właśnie Szef BOR inicjuje powołanie funkcjonariusza na stanowisko swojego Zastępcy. Min-
ister właściwy do spraw wewnętrznych zawsze powołuje na stanowisko Zastępcy Szefa BOR osobę 
objętą wnioskiem Szefa BOR, wychodząc z założenia, że Szef – bezwzględnie odpowiedzialny za 

4 Por. Tamże, s. 121 oraz K. Zeidler (red.), Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Komentarz, Warszawa 2008, s. 31 i 32.
5 Art. 8 ust. 1 ustawy o Biurze Ochrony Rządu
6 Na polecenie Szefa Biura Ochrony Rządu gen. dyw. Grzegorza Mozgawy została sporządzona opinia prawna o niedo-
puszczalności odbywania wspólnych lotów przez najważniejsze osoby w państwie.

50 SyStem bezpieczeńStwa Rp i tRagedia SmoleńSka



funkcjonowanie BOR we wszelkich aspektach aktywności formacji – musi mieć swobodę w doborze 
najbliższych współpracowników. Zatem rola Zastępcy Szefa BOR ma jedynie charakter subsydiarny. 
Ogranicza się do wspomagania Szefa BOR w wykonywaniu nałożonych na niego obowiązków (art. 8 
ust. 1 ustawy).

Obowiązki Szefa BOR w zakresie zapewnienia ochrony w powiązaniu z normą umożliwiającą 
upoważnienie zastępców Szefa do realizowania niektórych zadań nie zwalniają Szefa BOR z konkre-
tyzacji owych obowiązków i nadzorowania ich realizacji. Jeżeli Zastępca Szefa BOR został uznany 
za podejrzanego popełnienia przestępstwa określonego w art. 231 Kodeksu karnego, związanego z 
niewłaściwym wykonywaniem zadań przez BOR, stwierdzonym przy przygotowaniu uroczystości 
katyńskich w 2010 r., tym bardziej Szef BOR, odpowiadający za całość działań podejmowanych 
przez służbę, zasługuje na podobny zarzut. Jedyną okolicznością ograniczającą odpowiedzialność 
Szefa w tym względzie byłoby celowe wprowadzanie w błąd Szefa lub zatajanie prawdy przez jego 
podwładnych, w tym przez jego Zastępcę. Co w danej sytuacji wydaje się wielce nieprawdopodobne.

Mając na uwadze brzmienie art. 7 ustawy, odmienny pogląd w tym względzie prowadziłby do ku-
riozalnego i bardzo niebezpiecznego wniosku, że otoczenie się zastępcami i innymi osobami funk-
cyjnymi zwalnia z odpowiedzialności za realizację jednoznacznie wskazanych obowiązków. Przy takim 
założeniu bierna postawa Szefa BOR, tj. jedynego funkcjonariusza tej służby zobowiązanego w pełnym 
zakresie do zapewnienia skutecznej realizacji zadań formacji, prowadziłaby w najlepszym dla niego 
razie do wyłączenia jego winy i odpowiedzialności, co samą instytucję kierownika urzędu (jednostki 
organizacyjnej) czyniłoby zupełnie zbędną, skoro osoba zajmująca to stanowisko i tak w istocie za nic 
by nie odpowiadała.

W kontekście powyższego, mając na uwadze tragedię w Smoleńsku i śmierć ochranianych przez BOR 
Prezydenta Rzeczypospolitej i Jego Małżonki oraz Byłego Prezydenta, należy jednoznacznie stwierdzić, 
że Biuro Ochrony Rządu nie spełniło roli, dla której zostało powołane, tj. zapewnienia bezpieczeństwa 
osobom piastującym najważniejsze dla funkcjonowania Rzeczypospolitej urzędy.

Nie zrealizowało ciążących na formacji obowiązków związanych z realizacją zadania ochrony osób. 

Wieża kontroli lotów w Smoleńsku
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Nie potrafiło właściwie zidentyfikować zagrożeń i wyeliminować je. Pomimo sygnałów o potencjalnych 
zagrożeniach w zasadzie nie podjęło żadnych działań. Było głuche na informacje o istniejącym chaosie 
na etapie przygotowania wizyty oraz operacji ochronnej. Nie zrealizowało właściwie żadnego rozpoz-
nania. Nie rozpoznało – choć powinno – zagrożeń, jakie niesie ze sobą lotnisko Smoleńsk Siewiernyj. 
Dotyczy to również wirtualnych lotnisk zapasowych. Nie podjęło żadnych kroków w celu zabezpiec-
zenia terenu, na którym miał wylądować Prezydent Rzeczypospolitej i ich koledzy (brak oficerów och-
rony na lotnisku, brak jego rozpoznania pod względem pirotechnicznym). Kuriozalne było twierdzenie, 
że za zabezpieczenie miał odpowiadać kierowca z Ambasady RP w Moskwie, który przez przypadek 
oddelegowany był z Biura Ochrony Rządu i to nie na stanowisko związane z wykonywaniem czynności 
ochronnych, ale zwykłego kierowcy. Była to osoba, która nie miała żadnego doświadczenia w zabezpiec-
zaniu miejsc pobytu osób ochranianych, nie była uzbrojona ani odpowiednio wyposażona chociażby 
w stosowne środki łączności. W te ostatnie nie był zresztą (o zgrozo!) wyposażony żaden z funkcjona-
riuszy BOR. Niedopuszczalne, nie ze względów zawodowych, ale także z powodów czysto etycznych, 
było twierdzenie, że operacja została przeprowadzona perfekcyjnie. Nie ma mowy o perfekcji, gdy jest 
totalna dla BOR katastrofa, gdy giną osoby, którym Biuro miało za zadanie zapewnić bezpieczeństwo. 
A jeśli była jakakolwiek perfekcja, to w zakresie popełniania błędów, nieprawidłowości.

W zasadzie głównym odpowiedzialnym za stan, w jakim znalazło się Biuro Ochrony Rządu i za 
sposób realizowania przez tę formację zadań jest Szef BOR. To on odpowiada za właściwe funkc-
jonowanie formacji. Zawiodło Biuro Ochrony Rządu jako instytucja, ale przede wszystkim wyszła na 
jaw skrajna niekompetencja jego Szefa. Nie jestem osamotniony w tej ocenie. Obok wielu ekspertów ten 
punkt widzenia potwierdziła również Prokuratura. Niestety, nie podzieliły go organy nadzorujące Szefa 
BOR, w tym Minister Spraw Wewnętrznych, któremu podlega Szef BOR (art. 6 ust.1), zamykając oczy na 
stwierdzone fakty. Dla organów tych nie miało znaczenia, że Szef BOR nie ma stosownego wykształcenia 
(szeregowi funkcjonariusze często legitymowali się wyższym i odpowiedniejszym wykształceniem 
od swojego Szefa, który nie miał tytułu magistra i był jedynie inżynierem ceramiki), przygotowania i 
umiejętności w zakresie właściwego kierowania realizacją zadań ochronnych (z działaniami ochron-
nymi miał do czynienia jedynie jako kierowca osoby ochranianej, poza tym funkcjonował w logistyce). 

Wydaje się, że dla organów nadzorujących BOR najważniejsze było i jest, by funkcję Szefa tej for-
macji sprawowała osoba dla nich wygodna. Nic więcej nie było i nie jest brane pod uwagę.

Tragiczne tego stanu rzeczy efekty znamy. Mam nadzieję, że następnych nie będzie.
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Stwierdzone przez biegłych poważne uchybienia w działaniach Biura Ochrony Rządu oraz szefa tej 
formacji gen. Mariana Janickiego i jego zastępcy płk. Pawła Bielawnego w związku z ochroną najważ-
niejszych osób w państwie podczas wizyt w Smoleńsku i Katyniu w 2010 r. zostały przekazane nadzo-
rującemu BOR Ministrowi Spraw Wewnętrznych w zawiadomieniu Prokuratury Okręgowej Warszawa-
-Praga. Analiza tych uchybień oraz uzupełniających i uszczegóławiających treść wskazanych naruszeń 
relacji funkcjonariuszy BOR stanowi główną część niniejszego opracowania. Choć według śledczych 
jedynym wysokim oficerem BOR, któremu można postawić zarzuty za niedopełnienie obowiązków w 
związku z organizacją wizyt smoleńskich jest były już Zastępca Szefa Biura gen. Bielawny, w ocenie 
prokuratury także gen. Janicki dopuścił się rażących zaniedbań. Miał on ignorować swoje obowiązki, 
m.in. miał nie zapoznawać się z dokumentami związanymi z ochroną wizyt i nie interesować się przy-
gotowaniem wizyt w sposób umożliwiający mu prawidłowe kierowanie pracą BOR (choć w wewnętrz-
nym zarządzeniu z 2009 r. zastrzegł, że będzie osobiście nadzorował czynności związane z ochroną 
Prezydenta i premiera). Miał też nie znać nałożonych na niego obowiązków i nie realizować ich a 
wykonywaniem jego obowiązków mieli zajmować się, bez otrzymania w tym przedmiocie jednoznacz-
nego upoważnienia, podlegli mu funkcjonariusze. Szef BOR już w pierwszych tygodniach po tragedii, 
kiedy na światło dzienne wyszły pierwsze zaniedbania BOR, powinien podać się do dymisji lub zostać 
zdymisjonowany. Tymczasem do dziś nikt z kierownictwa BOR nie ma sobie nic do zarzucenia, a na 
wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych płk Bielawny został mianowany generałem brygady a Janicki 
– generałem dywizji.

1. Brak właściwego nadzoru ze strony kierownictwa BOR nad działaniami ochronny-
mi, tj. planowaniem, organizowaniem i realizowaniem zabezpieczeń wizyt.

Nadzór nad przygotowaniem i realizacją zadań ochronnych to elementarz zadań Szefa BOR. Jeżeli 
wizyta zostanie zaplanowana według błędnych ustaleń, przełoży się to na nieodpowiednie zabezpiec-
zenie wizyty. Szef BOR nie zapoznał się z planami ochrony, nie podpisał tego planu, więc także nie 
mógł nakazać go procedować, a co za tym idzie nie prowadził nadzoru nad działaniami ochronnymi. 
W wywiadzie z kwietnia 2011 roku1 Marian Janicki nie wiedział nawet, ilu funkcjonariuszy BOR brało 
udział w zabezpieczeniu terenu lotniska.2 

1 Chciałbym się dowiedzieć, czy musieli zginąć. Z gen. Marianem Janickim rozmawiali Agnieszka Kublik i Wojciech 
Czuchnowski. Gazeta Wyborcza, 8 kwietnia 2011 r. http://wyborcza.pl/1,76842,9396354,Chcialbym_sie_dowiedziec__czy_
musieli_zginac.html

2 Przed10 kwietnia 2010 r. Szef BOR miał wydać por. Pawłowi Janeczkowi, dowódcy zmiany ochrony Prezydenta, 
polecenie „olewania” wszystkiego, co związane z Prezydentem. Wydanie takiego polecenia najlepiejcharakteryzuje stosunek 
Szefa BOR do Prezydenta RP; musiało też mieć realne konsekwencje w służbie. Por.: Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla: 
Sekrety akt smoleńskich. „Newsweek” z 21 listopada 2012 r. http://polska.newsweek.pl/tylko-w--newsweeku---sekrety-akt-smo-
lenskich,98528,1,1.html („Były funkcjonariusz, który ze służby odszedł rok po katastrofie: `Paweł Janeczek walczył w sprawach 
prawidłowości ochrony prezydenta. Mówił mi, że szefostwo BOR za mało uwagi zwracało na profesjonalizm funkcjonariuszy. 
Na przykład nie mógł się doprosić cywilnego umundurowania. Taki ubiór został zakupiony przez Kancelarię Prezydenta i sam 
osobiście kupił taki ubiór chłopakom z grupy. Paweł twierdził, że Janicki nagabywał szefa ochrony prezydenta, żeby załatwił 
mu u prezydenta stopień generalski. Ponieważ prezydent nie chciał wyrazić na to zgody, Janicki kazał olewać wszystko, co było 
związane z prezydentem. Z rozmów z innymi funkcjonariuszami wynikało, że cała wizyta prezydenta [w Katyniu – przyp. red.] 
z punktu widzenia Janickiego była zlekceważona.”).

II. Uchybienia BOR przy organizacji wizyty prezydenta w Katyniu

(według biegłych powołanych przez prokuraturę)
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[W styczniu 2010 r. Janicki odbył jakoby 
rozmowę z płk. Jarosławem Florczakiem bez 
świadków.] Stan rozmówcy określił jako zden-
erwowanie, załamanie, niemal – desperację. 
(…) Oficer, po powrocie z jednej z wizyt Lecha 
Kaczyńskiego, miał (…) ostrzec że pan prezy-
dent doprowadzi kiedyś do tragedii, zginie wielu 
niewinnych ludzi. (…) Florczak miał wytykać 
rozbieżności między programem wizyty a jego 
realizacją i ogólny bałagan, ale bez żadnych 
możliwych do weryfikacji przez śledczych 
szczegółów. I rzekomo poprosił, żeby Janicki nie 
wysyłał go nigdy więcej z prezydentem. (…) Mar-
ian Janicki (…) uspokajał oficera (…) za pomocą 
argumentu, że BOR musi wykonywać swoje obowiązki w zakresie przygotowania i realizacji wizyt perfek-
cyjnie, bo tego wymaga ustawa.3 

Z powyższego można by wysnuć wniosek, że płk Jarosław Florczak był człowiekiem o słabym cha-
rakterze, nie potrafiącym dokonać przeglądu sytuacji, nie radzącym sobie ze stresem. Płk. Florczaka 
można ocenić poprzez sam fakt, że przez dwie kadencje kierował ochroną Prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego. Zadaje to kłam słowom Janickiego o słabym, rozchwianym funkcjonariuszu. Ale za-
stanawia inna kwestia. Dlaczego gen. Janicki nie odsunął płk. Florczaka od przygotowywania wizyty 
głowy państwa po domniemanym powzięciu informacji o jego niedyspozycji do pełnienia obowiązków 
służbowych? Dlaczego nie reaguje, gdy jego oficer przekazuje mu takie informacje? Dlaczego nie bierze 
tych przygotowań na siebie, nie pyta o szczegóły naruszeń, zaniedbań, tylko poprzestaje na wysłucha-
niu, że coś idzie źle? Janicki mówi, że był informowany tylko o pozytywnych aspektach przygotowań. 
Powyższy cytat zadaje temu twierdzeniu kłam. Informacja od płk. Florczaka powinna puścić w ruch 
masę czynności. Począwszy od rozmów z ministrami Kancelarii Prezydenta, poprzez rozmowy z Mi-
nistrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Spraw Zagranicznych a skończywszy na 
osobistej rozmowie z Panem Prezydentem i Premierem. O tego typu rozmowie powinni być poinfor-
mowani wszyscy zainteresowani przygotowywaniem wizyty z ramienia BOR.

po przyjeździe z premierem był pan jeszcze na miejscu katastrofy?
Tak. Zostaliśmy tam jeszcze do następnego dnia. Z premierem przyleciał również szef BOR gen. Marian 

Janicki. Pamiętam nawet taką sytuację, że przekazał on pieniądze i powiedział: „Krzysiek, tu jest chyba 1400 
dolarów. Jak trzeba, to zostańcie tyle, ile potrzeba tutaj zostać, pomóżcie we wszystkim tak, żeby było dobrze.”4 

Stan niekompetencji sprzed wizyty utrzymuje się także po zaistniałej katastrofie. Funkcjonariuszom, 
którzy są na miejscu zdarzenia przekazano jedynie pieniądze, żadnego minimum zadań i obowiąz-
ków, żadnego ukierunkowania dalszego ich działania. Gdzie wypracowany, przez powołany do tego 
Sztab wielu służb, plan działania? Gdzie wsparcie w postaci utrzymywania łączności na „gorącej linii” 
z Warszawą? Tak mogło wyglądać także przygotowanie do wizyty. Odnosi się wrażenie, graniczące z 
pewnością, że Szef BOR akceptował taki stan rzeczy jako normę działań podległej mu służby.

3 Anna Ambroziak: Donos na prezydenta. Bezpardonowy atak szefa BOR na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nasz 
Dziennik nr 169 z 21-22 lipca 2012 r. http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/5198,donos-na-prezydenta.html
4 Zatrzymani przed taśmami. Z ppłk. Krzysztofem Dacewiczem, oficerem Biura Ochrony Rządu, który 10 kwietnia 
2010 r. pełnił służbę w Smoleńsku, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler. Nasz Dziennik nr 71, 24-25 marca 2012 r. http://stary.
naszdziennik.pl/index.php?dat=20120324&typ=po&id=je02.txt

B. Szef Biura Ochrony Rządu gen. Marian Janicki
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2. Niewyznaczenie dowódców grupy rekonesansowej i grup zabezpieczają-
cych, co skutkowało niemożliwością realizowania procesu kierowania działaniami 
ochronnymi.

Generał Janicki w tej kwestii w ogóle się z nami nie spotykał, ani przed 7, ani przed 10 kwietnia. Tu z 
czystym sumieniem mogę powiedzieć, że takiej odprawy z szefem BOR nie było.5 

Jeśli nie zostają wyznaczeni dowódcy grup, 
to znaczy że brak jest procesu kierowania 
działaniami. Mało tego, trudno jest zaplano-
wać powyższe działania, gdyż brak informacji 
– nie ma od kogo ich egzekwować – a to z kolei 
skutkuje niewiedzą pozostałych funkcjonariu-
szy. Koło się zamyka. Na dowódcę grupy w BOR 
wyznacza się funkcjonariusza o największym 
doświadczeniu, ale także o pewnej charyzmie, 
który nie pozwoli na zaniedbania w czasie 
przygotowań. Bez wyznaczonego dowódcy 
można prowadzić nieistotne, jałowe dyskusje 
o przyszłej wizycie, omijać sedno spraw a na-
wet skracać czas wizyty. Dowódca powinien 
wymienić własne informacje z wizyty i nakazać 
wszystkim członkom zespołu przygotowania 
podzielić się własnymi spostrzeżeniami i infor-
macjami. Każdy z funkcjonariuszy musi posiąść 
pełną wiedzę o przygotowaniach.

 
3. Niewłaściwe przeprowadzenie ana-

lizy zadania, czego skutkiem był brak 
niezbędnych specjalistów w grupie re-
konesansowej i grupach zabezpieczają-
cych.

…ostatecznie żadnego z funkcjonariuszy boR nie było na płycie Siewiernego 10 kwietnia, tak?
Funkcjonariuszy stricte z grupy przygotowawczej nie było, bo Rosjanie nas nie wpuścili.

i nie staraliście się wpłynąć na zmianę ich decyzji, były jakieś próby negocjacji?
Jak one wyglądały, ja teraz panu nie powiem, z prostej przyczyny, bo – jak wspomniałem – w rozmowach 

w Moskwie u premiera Putina z grupą przygotowawczą Federacji Rosyjskiej uczestniczył tylko śp. Jarosław 
Florczak. (…)

Jaka była reakcja szefostwa?
Nie wiem.6 

5 Pokrzyżowany plan rekonesansu. Z ppłk. Krzysztofem Dacewiczem, oficerem Biura Ochrony Rządu, który 10 kwiet-
nia 2010 r. by na służbie w Smoleńsku, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler. Nasz Dziennik nr 69, 22 marca 2012 r. http://stary.
naszdziennik.pl/index.php?dat=20120322&typ=po&id=po11.txt
6 Tamże

Korespondencja między urzędnikami Kancelarii Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego o nieprzygotowaniu przez Rosjan lotniska w 
Smoleńsku
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Nie wiadomo, kto przeprowadził niewłaściwą analizę zadania, ale wiadomo, kto jest odpowiedzialny 
za wysyłanie poza granice kraju specjalistów BOR. Jest to Szef BOR. Na rekonesansie brak było funk-
cjonariusza z zakresem zadań biochemicznych. W grupie zabezpieczającej lotnisko Siewiernyj brak 
nie tylko tego funkcjonariusza, ale także funkcjonariusza odpowiedzialnego za to Miejsce Czasowe-
go Pobytu (MCzP). Struktura BOR składa się z różnych wyspecjalizowanych komórek. Specjalista od 
ochrony bezpośredniej nie jest specem od pirotechniki lub MCzP. Brak udziału fachowców podczas 
przygotowania wizyty może skutkować pominięciem pewnych aspektów w tych przygotowaniach. Jeśli 
osoba odpowiedzialna za nadzór wizyty nie wyśle specjalistów do przeprowadzenia rekonesansu, jest 
bezpośrednio odpowiedzialna za wszelkie zaniedbania podczas jej realizacji.

4. Nieprzeprowadzenie odprawy koordynacyjnej, podczas której funkcjonariusze BOR 
powinni otrzymać zadania i informacje o ewentualnych zagrożeniach przy ich realizacji.

przed wylotem do katynia była odprawa z szefostwem boR, dostaliście jakieś koordynaty?
(…) Widocznie nie było takiej potrzeby zbierania nas w jednym miejscu i informowania nas, za co tam 

jesteśmy odpowiedzialni. To było zwyczajowo przyjęte, że skoro chodzimy na spotkania, jesteśmy zorien-
towani, to wszystko wiemy i tak przełożeni do tego w ten sposób podchodzili.7 

to po co miał lądować ił-76?
Nie mam pojęcia.8 

Nie miał pan wiedzy, o które konkretnie lotniska chodziło?
Ja nie.9 

Należy zwrócić uwagę, że cytowany tu funkcjonariusz posiada niewiele informacji z zakresu działań 
w innych MCzP, nie jest informowany o sprawach ogólnych i nie interesuje się wiadomościami ważnymi 
z punktu widzenia bezpieczeństwa ochranianego VIP-a. Tymczasem powinien on posiadać dwa 
rodzaje wiedzy: ogólną (która mówi o całości zabezpieczenia) oraz szczegółową (za co ów funkcjona-
riusz odpowiada). Jeśli funkcjonariusz, odpowiedzialny za ewakuację w danym MCzP, jest niezdolny 
do kierowania akcją wyprowadzenia VIP-a z terenu zagrożonego, to pozostali nie są w stanie podjąć 
czynności ewakuacyjnych, gdyż nie zostali poinformowani o tych czynnościach.

5. Zaniżenie kategorii działań ochronnych zabezpieczenia wizyt ochranianych osób 
w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 r.

Każda z osób objętych ochroną ma ustalony jej zakres. Są to m.in. liczba przydzielonych funkcjonariuszy, 
czas ochrony, miejsca w jakich ta osoba ma być obejmowana ochroną itd. Prezydentowi RP przysługuje 
ochrona całą dobę, we wszystkich miejscach pobytu. Choć wizytę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Ka-
tyniu poprzedziła seria poważnych zamachów terrorystycznych na terenie Federacji Rosyjskiej, służby od-
powiedzialne za bezpieczeństwo głowy państwa wykazały zaskakującą bierność. Jako przykład totalnej ich 
indolencji wskazuje się fakt braku właściwego nadzoru nad remontem Tu-154M w Samarze10.

7 Tamże
8 Zatrzymani przed taśmami. Z ppłk. Krzysztofem Dacewiczem, oficerem Biura Ochrony Rządu, który 10 kwietnia 
2010 r. pełnił służbę w Smoleńsku, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler. Nasz Dziennik nr 71, 24-25 marca 2012 r. http://stary.
naszdziennik.pl/index.php?dat=20120324&typ=po&id=je02.txt
9 Pokrzyżowany plan rekonesansu. Z ppłk. Krzysztofem Dacewiczem, oficerem Biura Ochrony Rządu, który 10 kwiet-
nia 2010 r. by na służbie w Smoleńsku, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler. Nasz Dziennik nr 69, 22 marca 2012 r. http://stary.
naszdziennik.pl/index.php?dat=20120322&typ=po&id=po11.txt
10 O remoncie samolotu czytaj w rozdziale „3. Przetarg na remont i kontrwywiadowcza ocena działań służb specjalnych 
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Rozgrywanie przez Rosjan wizyt Prezydenta i 
Premiera w Katyniu zmierzało do obniżenia ran-
gi wizyty Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Przed takim rozwojem wydarzeń po swojej roz-
mowie z ambasadorem Władimirem Grininem 
bezskutecznie przestrzegał minister Mariusz 
Handzlik z Kancelarii Prezydenta. 11 grudnia 
2009 r. sporządził on pismo, zadekretowane na-
stępnie przez szefa kancelarii premiera ministra 
Tomasza Arabskiego m.in. do odpowiedzialnego 
za służby specjalne ministra Jacka Cichockiego. 
Kilka miesięcy później zastępca szefa Admini-
stracji rządu Federacji Rosyjskiej Jurij Uszakow 
w rozmowie z T. Arabskim zadeklarował, że wizy-
ta Prezydenta RP na uroczystościach katyńskich 
nie jest mile widziana przez Kreml.11 

Czy takie informacje dotarły do BOR? Dlaczego i kto nakazał obniżyć status wizyty Prezydenta, 
mimo że płk Florczak informował Szefa BOR o negatywnych aspektach w przygotowaniu wizyty. Co zro-
biono z tymi informacjami? I najważniejsze: jaka była podstawa przyznania zaniżonego statusu wizyty 
Pana Prezydenta i kto go nadał? Czy obniżono rangę wizyty bo obecność Prezydenta na uroczystościach 
katyńskich nie jest mile widziana przez Kreml?12 Jedno jest pewne: na podstawie powyższych informacji 
wizyta bezwzględnie powinna mieć podniesiony stopień ochrony. 

6. Niewyznaczenie spośród funkcjonariuszy BOR osób odpowiedzialnych za zabez-
pieczenie poszczególnych miejsc czasowego pobytu.

Zastanawiające jest, że nie wyznaczono nikogo na zastępstwo płk Florczaka w czasie jego 
nieobecności w Smoleńsku. Niewyznaczenie odpowiedzialnych za MCzP jest niezgodne z 
obowiązującym ustawodawstwem, świadczy także dobitnie o braku nadzoru.

7. Nieprzeprowadzenie rekonesansu zaplanowanego miejsca czasowego pobytu 
ochranianych osób, jakim było lotnisko Siewiernyj w Smoleńsku, oraz zbyt pobieżne 
przeprowadzenie rekonesansu w pozostałych miejscach czasowego pobytu.

8. Nieprzeprowadzenie rekonesansu zaplanowanych tras przejazdu kolumn specjalnych 
ochranianych osób w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 r. na terenie Federacji Rosyjskiej oraz brak 
działań w celu uzyskania informacji o lotniskach zapasowych i zapewnienia tam ochrony 
osobom ochranianym na wypadek awaryjnego lądowania samolotów specjalnych.

9. Zaniechanie działań kierownictwa BOR w sytuacji nieprzeprowadzenia rekone-
sansu lotniska Siewiernyj w Smoleńsku.

w związku z remontem Tu-154M nr 101 w Rosji”.
11 Por.: „28 miesięcy po Smoleńsku” Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10 kwiet-
nia 2010 r. [dalej: ZP] (Rozdziały 1.8 „Rząd Premiera Donalda Tuska zignorował ostrzeżenia Kancelarii Prezydenta RP o grze 
Rosji” i 1.7 „Rząd Premiera Donalda Tuska nie przekazywał Prezydentowi RP informacji dotyczących polityki zagranicznej”) 
oraz „Biała Księga smoleńskiej tragedii” Część 3 „Rozdzielenie rocznicowych uroczystości katyńskich poprzez zorganizowa-
nie odrębnego spotkania D. Tuska z W. Putinem w Katyniu w dniu 7 kwietnia 2010 r. jako wynik gry prowadzonej przeciwko 
Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu”).
12 Anna Ambroziak: Wizyta w cieniu zamachów. Nasz Dziennik, 30 lipca 2012 r. http://www.naszdziennik.pl/polska-
-kraj/5198,donos-na-prezydenta.html

B. Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Władimir Grinin.
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Te trzy punkty pokrywają się ze sobą i świadczą o tym, że funkcjonariusze BOR nie wykonali swoich 
podstawowych zadań z powodu błędnej analizy wizyty, a co za tym idzie sporządzenia niepełnego jej 
planu.

dlaczego Rosjanie nie wpuścili panów na lotnisko? Jak argumentowali odmowę?
(…) Mariusz Kazana i Andrzej Przewoźnik poinformowali nas (…) że nie ma przedstawicieli Federalnej 

Służby Ochrony i innych służb, (…) że jest to teren wojskowy i strona rosyjska powiedziała, iż nie życzy 
sobie tam naszej obecności.13 

Czy o powyższym informowany był Szef BOR? Co z tą wiedzą zrobił? Czy BOR wiedział że lotnisko 
było nieczynne? Czy w związku z powyższym BOR kontaktował się z MSZ, MSWiA, Kancelarią Premiera 
i Prezydenta? Jeśli nie, to oznacza że nie wykonano swojej pracy, czyli ABC działań BOR. I właśnie za 
to jest odpowiedzialny Szef BOR.

10. Sporządzenie planów zabezpieczeń obydwu wizyt w sposób sprzeczny z przepi-
sami i zasadami prowadzenia działań ochronnych.

Brak właściwego nadzoru nad planowaniem, organizowaniem i realizowaniem zabezpieczeń wizyt 
może skutkować sporządzeniem planu wizyty w sposób nierzetelny. Można odnieść wrażenie, że przy-
gotowania do wizyty Pana Prezydenta były celowo ignorowane. Bezpośrednio od funkcjonariuszy BOR 
przyszła informacja, że już po katastrofie dokonano zmian w dokumentacji planów zabezpieczenia 
wizyty Pana Prezydenta. Niestety, trwa zmowa milczenia na ten temat.

11. Nieprzeprowadzenie odprawy zadaniowej zabezpieczenia wizyt ochranianych osób.

Gdy funkcjonariusze posiadają wiedzę o zadaniach, o działaniach jakie należy podjąć w każdym z 
MCzP i o tym co będzie się działo w tych miejscach – mają pełen zakres wiedzy potrzebnej do wypeł-
nienia zadania i w razie potrzeby zastąpią kolegę. Wszyscy funkcjonariusze muszą znać trasę ewaku-
acyjną i czynności potrzebne do zapewnienia ochrony osobom ochranianym. Poniższy cytat świadczy 
o niewiedzy funkcjonariusza BOR:

to po co miał lądować ił-76?
Nie mam pojęcia.14 

Każdy lądujący samolot musi być przewidziany w planach ruchu lotniska. W tym przypadku tuż 
przed przylotem VIP-a nikt ze strony polskiej nie wie co to za samolot, co przewozi, dlaczego ląduje, 
czy lądowanie jest zaplanowane. Gdyby przeprowadzono odprawę, każdy funkcjonariusz wiedziałby 
że Ił-76 będzie lądował przed samolotem prezydenckim, by później zabrać np. dostojników strony 
rosyjskiej lub sprzęt.

12. Brak zorganizowania przez BOR ochrony bazowania samolotów specjalnych Tu-154M 
na lotnisku Siewiernyj w Smoleńsku.

13 Pokrzyżowany plan rekonesansu. Z ppłk. Krzysztofem Dacewiczem, oficerem Biura Ochrony Rządu, który 10 kwiet-
nia 2010 r. by na służbie w Smoleńsku, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler. Nasz Dziennik nr 69, 22 marca 2012 r. http://stary.
naszdziennik.pl/index.php?dat=20120322&typ=po&id=po11.txt
14 Zatrzymani przed taśmami. Z ppłk. Krzysztofem Dacewiczem, oficerem Biura Ochrony Rządu, który 10 kwietnia 
2010 r. pełnił służbę w Smoleńsku, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler. Nasz Dziennik nr 71, 24-25 marca 2012 r. http://stary.
naszdziennik.pl/index.php?dat=20120324&typ=po&id=je02.txt
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Samolot, którym przemieszcza się osoba ochraniana jest jej MCzP. Jako takie ma być w odpowiedni 
sposób zabezpieczone poprzez uzgodnienie ze stroną gospodarza wizyty. W wypadku braku porozu-
mienia, przed dokonaniem takich czynności należy poinformować o zaistniałym fakcie przełożonego, 
bo nikt inny nie jest władny podjąć się pertraktacji (każda inna osoba o mniejszej szarży będzie zigno-
rowana). Czy tak się stało? Prawdopodobieństwo jest bliskie 100%. 

13. Brak obecności funkcjonariusza BOR na lotnisku Siewiernyj przed i podczas lądo-
wań samolotów specjalnych.

gdzie był pan w chwili katastrofy, kto pana o niej powiadomił?
Byłem w Katyniu (…). Nikogo, oprócz Gerarda K. i Artura G. nie było w Smoleńsku. Gerard K. miał nam 

przekazywać informacje telefoniczne, że np. wylądowali, wręczyć im te identyfikatory i wyjechać z nimi z 
lotniska.15

o której godzinie dowiedział się pan o katastrofie?
Około godz. 9.00 naszego czasu podeszła do mnie w Katyniu polska dziennikarka, która zwróciła się do 

mnie z pytaniem, czy słyszałem, że samolot z prezydentem ma jakieś kłopoty.16 

pamięta pan, ile czasu zajął panu dojazd z katynia na miejsce katastrofy?
(…) Od momentu katastrofy byłem na miejscu po jakichś 35-40 minutach.17 

mieliście swobodny dostęp do miejsca katastrofy?
Tam, gdzie leżały pierwsze szczątki, przed nami były już taśmy i kilku funkcjonariuszy milicji, z rosyjskie-

go OMON. Mogliśmy dojść do tych linek.

za linki już nie?
Nie. Dlatego, że oni zabezpieczali to miejsce katastrofy lotniczej.

ale przecież tym samolotem leciał prezydent, a panów ochrona wygasała dopiero w momen-
cie znalezienia jego ciała i stwierdzenia zgonu. powinniście go od razu szukać.

Tak by na pewno było, gdyby było to na terenie naszego kraju. Ale ponieważ my byliśmy na terytorium 
obcego państwa, musieliśmy się podporządkować dyrektywom związanym z przepisami tam obowiązują-
cymi. Jakiś czas staliśmy za tymi linkami i obserwowaliśmy, jak jest organizowana akcja.18

w polsce za to od razu pojawiła się informacja, że tupolew czterokrotnie podchodził do lądo-
wania, że dwie osoby przeżyły.

To ja nawet panu powiem o czterech osobach, które miały przeżyć, bo ktoś widział, że cztery karetki po-
gotowia wyjeżdżały na sygnałach. Sam dostałem polecenie od płk. Roberta D., żebym brał nasz samochód 
z miejsca katastrofy, jechał i szukał, gdzie te karetki pojechały i kogo wywiozły. Miałem sprawdzić, czy 
rzeczywiście potwierdzi się informacja, że ktoś z tej katastrofy przeżył. Powiedziałem wtedy Robertowi: 
„Robert, daj parę minut. Smoleńsk to miasto, które liczy ponad 400 tysięcy mieszkańców, jest ileś szpitali. 

15 Pokrzyżowany plan rekonesansu. Z ppłk. Krzysztofem Dacewiczem, oficerem Biura Ochrony Rządu, który 10 kwiet-
nia 2010 r. by na służbie w Smoleńsku, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler. Nasz Dziennik nr 69, 22 marca 2012 r. http://stary.
naszdziennik.pl/index.php?dat=20120322&typ=po&id=po11.txt
16 Tamże
17 Zatrzymani przed taśmami. Z ppłk. Krzysztofem Dacewiczem, oficerem Biura Ochrony Rządu, który 10 kwietnia 
2010 r. pełnił służbę w Smoleńsku, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler. Nasz Dziennik nr 71, 24-25 marca 2012 r. http://stary.
naszdziennik.pl/index.php?dat=20120324&typ=po&id=je02.txt
18 Tamże
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My nie znamy topografii miasta, nie wiemy, gdzie karetki mogły pojechać. Nie ukrywam też, że jak się stąd 
ruszę, to później będę miał problem w ogóle z powrotem, bo tak nas traktują”.19 

Dlaczego płk Florczak dostał zgodę na opuszczenie Smoleńska bez wyznaczenia zastępcy? Czy za-
stępcą był Gerard K. (kierowca ambasady) i czy miał odpowiednie doświadczenie? Z pewnością nie był 
odpowiedzialny za przygotowanie terenu lotniska. Jak widać, wiele spraw wynika z poprzedzających 
je błędnych decyzji.

10 kwietnia 2010 r. na lotnisku w Smoleńsku zabrakło m.in. pirotechnika, funkcjonariusza znającego 
oficerów ochrony rosyjskiej, odpowiedzialnego za kontrolę ustawienia kolumny samochodowej, zna-
jącego trasę ewakuacji i procedury współpracy ze stroną gospodarza. Odzwierciedleniem działań BOR 
w tamtym czasie jest wypowiedź funkcjonariusza o bezradnym przypatrywaniu się „akcji” ratowniczej 
(?) przed linkami zabezpieczającymi miejsce tragedii. Podobnie wygląda wypowiedź funkcjonariusza 
o niechęci do poszukiwania szpitala, do którego udały się karetki pogotowia. Gdyby osoba ochraniana 
była w jednym z ambulansów, BOR powinien zrobić wszystko w celu ustalenia jej pobytu.

14. Brak zabezpieczenia sanitarnego i biochemicznego wizyt w dniach 7 i 10 kwietnia 
2010 r.

Przy braku należytego nadzoru może zostać pominięte wiele mniej istotnych spraw. Dlaczego jednak 
pominięto kwestię tak istotną jak wysłanie specjalistów na niedziałające lotnisko? Nie byłoby proble-
mu ze znalezieniem kolumny prezydenckiej na lotnisku (na zdjęciach lub filmach nie można znaleźć 
pojazdów wchodzących w jej skład), gdyby zainteresowany nią pirotechnik dokonał czynności, do 
których powinien był być wysłany. Być może polski pirotechnik miałby pytania o sprawdzenie innych 
urządzeń znajdujących się na lotnisku lub na trasach przejazdu. Być może chciałby współpracy innych 
służb (milicja, straż pożarna itd.), być może prosiłby o obecność elektryka lub pracownika od kanaliza-
cji czy gazownictwa. Być może dowiedziałby się więcej na temat przelotu samolotu Ił-76 i powiadomił 
dowódcę. Pytań jest mnóstwo. Jak wygląda kwestia sprawdzenia Tupolewa po powrocie z Samary oraz 
jego sprawdzenia przed odlotem do Katynia w kwietniu 2010 r.? Jak wygląda protokół sprawdzeń Tu-
-154M po powrocie z Samary w styczniu 2010 r.? Ilustracją powyższych rozważań jest wypowiedź mjr. 
rezerwy Roberta Tereli, byłego funkcjonariusza BOR, pirotechnika-specjalisty: 

W skład grupy dyżurnej BOR, która brała 
udział w rozpoznaniu pirotechnicznym Tu-154M 
przed wylotem do Smoleńska, wchodziło dwóch 
funkcjonariuszy, którzy nie powinni zostać do niej 
dopuszczeni. Chodzi o Krzysztofa D. i Sylwestra 
P. Funkcjonariusze BOR dokonujący rozpozna-
nia pirotechnicznego przed wylotami ważnych 
delegacji, jak ta z 10 kwietnia 2010 r., powinni 
pracować w grupie dyżurnej co najmniej trzy 
lata (w BOR od lat obowiązuje zasada, że za do-
świadczonego i przeszkolonego funkcjonariusza 
uznaje się tego, który przepracował minimum 2-3 
lata), przejść specjalistyczne przeszkolenia i znać 
budowę tupolewa. Krzysztof D. i Sylwester P. nie 
spełniali wszystkich wymogów.20 

19 Tamże
20 Piotr Czartoryski-Sziler: Tupolew bez sprawdzenia? Nasz Dziennik, 24 listopada 2012 r. http://www.naszdziennik.

Mjr Robert Terela na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego Ds. 
Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.
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15. Brak prawidłowego systemu łączności podczas prowadzonych działań.

gerard k. skontaktował się z panem?
Nie, bo wystąpiły jakieś zakłócenia telefoniczne. Gerard K. próbował się z nami połączyć, ale żaden z 

telefonów nie dzwonił. Dopiero po paru minutach dodzwonił się do swojej żony, która też z nami była w 
Katyniu, i poinformował ją o katastrofie, a ta nam tę informację przekazała.21 

Jest bezsporne, że wymiana informacji pomiędzy oficerami BOR została wstrzymana. Dlaczego, po-
mimo dobrej – według Szefa BOR – współpracy ze stroną gospodarza wizyty nikt z funkcjonariuszy nie 
został przez Rosjan powiadomiony o zaistniałej sytuacji?

16. Wyznaczenie do działań funkcjonariuszy nieposiadających doświadczenia w 
działaniach poza granicami Polski, o niskim stopniu kompetencyjności.

Jeden wyjazd zagraniczny wystarczy, by funkcjonariusz boR dobrze umiał zabezpieczyć wi-
zytę głowy państwa w obcym kraju?

Tak. Schematy naszych działań w kraju i współpraca ze służbami obcymi zbytnio się nie różnią.22 

Czy praca w BOR jest trudna? Na podstawie powyższej wypowiedzi uprawniony byłby następujący 
wniosek: każdy, kto jeden raz wyjedzie na przygotowanie wizyty zagranicznej, może być nazywany 
fachowcem. Do obrony kierownictwa BOR dobierano wszelkie dostępne środki, ale ta wypowiedź to 
kuriozum. O kompetencji funkcjonariusza będącego na miejscu świadczą jego wypowiedzi: od mo-
mentu katastrofy byłem na miejscu po jakichś 35-40 minutach23, jakiś czas staliśmy za tymi linkami i obser-
wowaliśmy, jak jest organizowana akcja24; My nie znamy topografii miasta, nie wiemy, gdzie karetki mogły 
pojechać. Nie ukrywam też, że jak się stąd ruszę, to później będę miał problem w ogóle z powrotem, bo tak 
nas traktują25.

A co, jeśli ochraniana osoba żyje, leży gdzieś pośród szczątków samolotu i czeka na pomoc? Czy BOR 
ma czekać na pozwolenie wejścia na teren zabezpieczany? Czy ma zwlekać z przeszukaniem szpitali? 
Oto wypowiedź tego samego funkcjonariusza:

… nie macie sobie nic do zarzucenia?
Jako funkcjonariusz biorący udział w przygotowaniu i zabezpieczeniu tej wizyty nie mam sobie nic do 

zarzucenia. (…) Ta grupa przygotowawcza, która brała udział w zabezpieczeniu, działała fachowo, pro-
fesjonalnie i bez żadnych zastrzeżeń. Robiliśmy to, na co mieliśmy zgodę i na co nam pozwolili Rosjanie.26 

Ostatnie zdanie wiele mówi o jego kompetencjach. A oto ostatni cytat z wywiadu oficera BOR, wy-
słanego z misją dokonania przygotowania wizyty Prezydenta Polski. 

ufaliście Rosjanom?

pl/polska-kraj/16011,tupolew-bez-sprawdzenia.html
21 Pokrzyżowany plan rekonesansu. Z ppłk. Krzysztofem Dacewiczem, oficerem Biura Ochrony Rządu, który 10 
kwietnia 2010 r. by na służbie w Smoleńsku, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler. Nasz Dziennik nr 69, 22 marca 2012 r. http://
stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120322&typ=po&id=po11.txt
22 Tamże
23 Zatrzymani przed taśmami. Z ppłk. Krzysztofem Dacewiczem, oficerem Biura Ochrony Rządu, który 10 kwietnia 
2010 r. pełnił służbę w Smoleńsku, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler. Nasz Dziennik nr 71, 24-25 marca 2012 r. http://stary.
naszdziennik.pl/index.php?dat=20120324&typ=po&id=je02.txt
24 Tamże
25 Tamże
26 Tamże
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Tak, bo oni na co dzień spotykają się z nieco poważniejszymi zagrożeniami niż te, które my mamy na 
terytorium naszego kraju. Oni są bardziej zahartowani, jeżeli chodzi o czujność, mają też większe fundusze.27 

Istnieje coś takiego jak zasada ograniczonego zaufania. Właśnie dlatego każde państwo tworzy służ-
by dbające o bezpieczeństwo swoich VIP-ów i wysyła ich funkcjonariuszy także poza granice ojczy-
stego kraju.

17. Brak wyposażenia funkcjonariuszy grup zabezpieczających w broń palną.

Znamienne zdanie funkcjonariusza BOR na temat pozwolenia na wwóz broni na teren obcego pań-
stwa:

dlaczego zgodziliście się na taki warunek, pozbawiając się broni?
My jej się nie pozbawiliśmy, taka była decyzja naszych przełożonych, że lecimy bez tej broni. Uznali, że 

broń w tym momencie jest nam tam niepotrzebna.28 

18. Brak prawidłowej kontroli działań podejmowanych przez służby rosyjskie zgod-
nie z poczynionymi ustaleniami.

Czy w świetle powyższego zarzutu możliwe jest sporządzenie (przez służby polskie) dokumentu 
rzetelnie informującego o wykonaniu wcześniej planowanego zabezpieczenia i wywiązaniu się strony 
gospodarza ze współpracy? Odpowiedź brzmi: nie.

Podsumowanie

prokuratura okręgowa warszawa-praga zawiadomiła nadzorującego biuro ochrony Rządu 
szefa mSw o poważnych uchybieniach w działaniach boR oraz szefa tej formacji gen. ma-
riana Janickiego29 w związku z ochroną premiera i prezydenta podczas wizyt w Smoleńsku 
w 2010 r. 

Według niej śledczy dali ministrowi Jackowi Cichockiemu miesiąc na nadesłanie wyjaśnień i podanie 
środków podjętych w celu zapobieżenia takim uchybieniom w przyszłości30. Prokuratorzy sugerują dymisję 
Janickiego. Według śledczych jedynym wysokim oficerem BOR, któremu można postawić zarzuty za 
niedopełnienie obowiązków w związku z organizacją wizyt w Smoleńsku jest były wiceszef Biura gen. 
Paweł Bielawny. Czeka on już na proces. Janicki, zdaniem prokuratorów, dopuścił się rażących zanie-
dbań, ale nie mogą one skutkować aktem oskarżenia.

Pismo Prokuratury do MSW zawiera m.in. takie stwierdzenia: Niedopuszczalne jest, żeby szef BOR, 
tak jak to miało miejsce w przypadku Mariana Janickiego nie znał nałożonych na niego obowiązków i nie 
realizował ich, a wykonywaniem obowiązków zajmowali się podlegli mu funkcjonariusze, bez otrzymania 
w tym przedmiocie jednoznacznego upoważnienia. (…) Jako zupełnie dyskwalifikujący należy ocenić brak 
właściwego kierownictwa ze strony szefa BOR Mariana Janickiego nad podległymi funkcjonariuszami prze-
jawiający się choćby w niezapewnieniu sobie dostępu do najistotniejszych informacji, co eliminowało go z 
podejmowania decyzji w zakresie realizacji podstawowych zadań BOR.31 

27 Tamże
28 Pokrzyżowany plan rekonesansu. Z ppłk. Krzysztofem Dacewiczem, oficerem Biura Ochrony Rządu, który 10 
kwietnia 2010 r. by na służbie w Smoleńsku, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler. Nasz Dziennik nr 69, 22 marca 2012 r. http://
stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120322&typ=po&id=po11.txt
29 PAP: „Gazeta Wyborcza”: Chcą głowy szefa BOR. 11 lipca 2011 r., godz. 05:01
30 PAP: Prokuratura zawiadamia MSZ o uchybieniach w BOR. 11 lipca 2011 r., godz. 11:00
31 Cytowane m.in. w: Piotr Czartoryski-Sziler: Po Janickim Arabski? Nasz Dziennik, 12 lipca 2012 r.
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Należy przypomnieć o wewnętrz-
nym zarządzeniu Janickiego z 2009 r., 
w którym zastrzegł, że osobiście bę-
dzie nadzorował czynności związane 
z ochroną prezydenta i premiera. 

Według śledczych zupełnie zigno-
rował swoje obowiązki32. Prokurator 
prowadzący sprawę zauważa, że poza 
jednym meldunkiem Szef BOR nie 
zapoznał się z żadnym dokumentem33 
związanym z ochroną obu wizyt. Janicki 
zeznał: Nie wiem, dlaczego ja nie podją-
łem działań34. Dalej prokuratura stwier-
dza: Nie chciał się w jakikolwiek sposób 
angażować w wyjaśnienie możliwości 
czy jej braku lądowania samolotu specjalnego na tym lotnisku. (…) Nie interesował się przygotowaniem 
wizyt w sposób umożliwiający mu prawidłowe kierowanie pracą BOR35.

Szef BOR powinien podać się do dymisji lub zostać zdymisjonowany w pierwszych tygodniach po 
tragedii, kiedy na światło dzienne wyszły pierwsze zaniedbania BOR.

Kierownictwo BOR otrzymało szlify generalskie36. Nikt z kierownictwa BOR nie ma sobie nic do 
zarzucenia.

 http://naszdziennik.pl/polska-kraj/3700,po-janickim-arabski.html
32 Tamże
33 Tamże
34 Tamże
35 Cytowane m.in. w: Bogdan Wróblewski, Wojciech Czuchnowski: Prokuratorzy chcą głowy szefa BOR. Gazeta 
Wyborcza, 11 lipca 2012 r. http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,12107286,Prokuratorzy_chca_glowy_szefa_BOR.html
36 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. nr 112-21-2011 o mianowa-
niu [na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji] na stopień generała dywizji generała brygady Mariana 
JANICKIEGO (M. P. 2011 nr 67, poz. 661) podpisali Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej B. Komorowski i Prezes Rady 
Ministrów D. Tusk.
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. nr 112-22-2011 o mianowaniu [na 
wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji] na stopień generała brygady pułkownika Pawła BIELAWNEGO (M. 
P. 2011 nr 67, poz. 662) podpisali Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej B. Komorowski i Prezes Rady Ministrów D. Tusk

Gen. Marian Janicki i gen. Paweł Bielawny w mundurach generalskich
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1.7 SytuacJa w RoSJi pRzed wizytą pRezydeNta  
l. kaczyńSkiego.

zamachy teRRoRyStyczNe Na wSchodzie

Od początku 2010 r. następowała destabilizacja wewnętrzna w Rosji oraz w niektórych innych krajach rejonu 
poradzieckiego. W ciągu paru tygodni doszło tam do kilku zamachów terrorystycznych, w których zginęło około 60 
osób. Kulminacja zamachów nastąpiła na przełomie marca i kwietnia. BOR i polskie służby specjalne powinny w tej 
niestabilnej sytuacji wzmóc środki bezpieczeństwa w czasie wizyty Prezydenta RP w Katyniu. 

Przygotowując wizytę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w kwietniu 2010 r. w Katyniu Biuro Ochrony Rządu 
oraz służby specjalne powinny uwzględnić fakt, że na przestrzeni kilku miesięcy w Rosji i w najbliższym jej 
sąsiedztwie doszło do szeregu aktów terrorystycznych a w Kirgistanie miał miejsce zamach stanu. 

6 stycznia 2010 r. w Machaczkale w Dagestanie zginęło 7 policjantów po zdetonowaniu bomby 
przez zamachowca-samobójcę. 29 marca 2010 r. doszło do zamachów w moskiewskim metrze. Na 
stacjach Łubianka i Park Kultury kobiety-samobójczynie wysadziły ładunki wybuchowe, zginęło około 
39 osób, a ponad 100 zostało ranne. Po zamachach władze Rosji wzmocniły kontrole i posterunki na 
lotniskach i dworcach. Prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew ogłosił, że resort spraw 
wewnętrznych i FSB będą musiały wzmocnić kontrolę a sytuacja będzie kontrolowana, by w przyszłości 
móc zareagować na podobne zdarzenia. 31 marca 2010 r. przeprowadzono kolejny zamach, tym razem 
w dagestańskim mieście Kizlar. Zginęło 12 osób, a 18 zostało rannych. 

4 kwietnia 2010 r. po wybuchu bombowym doszło do wykolejenia pociągu towarowego w pobliżu 
wsi Pierwomajskoje na trasie Moskwa-Baku. Wybuch zniszczył tory na długości 300 metrów. Głównym 
celem ataku był najprawdopodobniej pociąg pasażerski relacji Tiumeń-Baku. 

6 kwietnia 2010 r. rozpoczęły się uliczne demonstracje w sąsiadującym z Rosją Kirgistanie. Doszło do 
wielotysięcznych protestów i zamieszek, zginęły 74 osoby, a kilkaset zostało rannych. 7 kwietnia powołano 
rząd tymczasowy na czele z Rozą Otunbajewą. Nastąpiła dymisja rządu i ucieczka prezydenta Kurman-
beka Bakijewa na południe kraju, a po kilku dniach za granicę. Po przewrocie Rosja rozmieściła w bazie 

wojskowej w tym kraju 
około 150 dodatkowych 
spadochroniarzy. 

Wszystkie te wydarze-
nia sprawiały, że region za 
polską wschodnią granicą 
nie był stabilny. BOR i pol-
skie służby specjalne w 
tej niestabilnej sytuacji 
i po kolejnych zamach 
w Rosji powinny wzmóc 
środki bezpieczeństwa w 
czasie wizyty Prezydenta 
RP w Katyniu.

Zdjęcie z demonstracji w Kirgistanie
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8. oStRzeżeNie z kwietNia 2010 R.  
o poteNcJalNym zamachu

Przed wylotem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska instytucje odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo uzyskały informację o możliwości uprowadzenia statku powietrznego z 
lotnisk jednego z państw Unii Europejskiej. Kancelaria Prezydenta RP i Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów nie uzyskały od służb specjalnych ostrzeżenia o mogącym wystąpić 
zagrożeniu. 

Przed wylotem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska instytucje odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo uzyskały informację o możliwości uprowadzenia statku powietrznego z lotnisk jed-
nego z państw Unii Europejskiej. 

Dyżurna Służba Operacyjna Sił Zbrojnych przekazała takie ostrzeżenie do Sił Powietrznych RP. Wyn-
ika to z relacji żołnierza Centrum Operacji Powietrznych Sił Powietrznych: „W czasie służby w dniu 
9 kwietnia 2010 r. w godzinach nocnych nie pamiętam dokładnie godziny, ale było to po godz. 22.00 
otrzymałem od starszego dyżurnego zmiany Dyżurnej Służby Operacyjnej SZ ostrzeżenie o możliwości 
uprowadzenia statku powietrznego z lotnisk jednego z państw Unii Europejskiej. To ostrzeżenie, 
jako związane z zagadnieniem bezpieczeństwa w systemie obrony powietrznej przekazałem do 
dyżurujących ODN [Ośrodków Dowodzenia i Naprowadzania] i na lotnisko w Mińsku Mazowieckim, 
gdzie stała para dyżurna”1. 

Rys. 59. Informację o możliwości porwania 
jednego ze statków powietrznych Unii Eu-
ropejskiej SKW potwierdziła redakcji portalu 
Wpolityce.pl

Informację tę potwierdził w późniejszej 
publicznej wypowiedzi min. Jacek Cichocki, 
ówczesny Sekretarz Kolegium do Spraw 
Służb Specjalnych. W audycji RMF FM z 28 
października 2010 r. powiedział, że przed 
10 kwietnia 2010 r. służby specjalne Polski 
odnotowały ostrzeżenie o zagrożeniu dla 
samolotu UE. W rozmowie z Konradem Pi-
aseckim wypowiadał się w tej kwestii z dużą 
znajomością rzeczy: „Przed 10 kwietnia 
służby zanotowały ostrzeżenia o zagrożeniu 
dla samolotu Unii Europejskiej, nie łączymy 
tego z katastrofą prezydenckiego Tu-154 pod 
Smoleńskiem”. 

Taki sygnał w kwietniu 2010 r. uzyskała 
również m.in. SWW: „Uprzejmie informuję, 
że m.in. Służba Wywiadu Wojskowego w kwi-
etniu 2010 r. otrzymała ogólną informację od 
wiodącego podmiotu współtworzącego sys-

1 „Biała Księga smoleńskiej tragedii”, załącznik 86, strona 119.

B. Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych Jacek Cichocki
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tem antyterrorystyczny w Polsce o możliwości 
uprowadzenia samolotu z jednego z lotnisk 
państw Unii Europejskiej, celem weryfikacji. 
Informacja nie zawierała żadnych bliższych 
danych. (…) Nie odnosząc się do konkretnego 
przypadku, nadmienić należy, iż tryb i za-
sady przekazywania informacji najwyższym 
organom państwa unormowany jest w art. 19 
ustawy o SKW oraz SWW”2 . 

W Polsce instytucją odpowiedzialną za sys-
tem antyterrorystyczny jest ABW3. Tymczasem 
według publicznych oświadczeń przedsta-
wicieli Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów urzędy te nie uzyskały 
od służb specjalnych informacji i ostrzeżenia o 
mogącym wystąpić zagrożeniu4. Tym samym 
szefowie służb specjalnych, w tym i ABW, nie przekazali informacji o takim potencjalnym zagrożeniu 
do Kancelarii Prezydenta RP, co było ich ustawowym obowiązkiem5. Jest to tym bardziej zaskakujące, 
że podległe ABW Centrum Antyterrorystyczne przekazało pozostałym służbom specjalnym informację 
o zagrożeniu w związku z możliwością porwania samolotu.

Tymczasem wprowadzenie choćby najniższego stanu podwyższonej gotowości6 zmusiłoby służby 
ochrony do zwiększonej czujności i mogłoby wyeliminować zagrożenia w dniu 10 kwietnia 2010 r. 

2 http://wpolityce.pl/wydarzenia/42702-ujawniamy-wywiad-wojskowy-przed-1004-otrzymal-ostrzezenie-o-
mozliwym-zagrozeniu-samolotu-jednego-z-panstw-unii-europejskiej
3 Takie kompetencje wynikają m.in. z art. 12a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
4 http://wpolityce.pl/wydarzenia/43550-ujawniamy-bbn-kancelaria-prezydenta-i-kprm-o-ostrzezeniach-przed-1004-
nic-nie-slyszaly-kto-zlekcewazyl-sygnaly-o-zagrozeniu
5 http://wpolityce.pl/artykuly/43585-sygnal-o-zagrozeniu-przed-10042010-r-sluzby-specjalne-wiedzialy-ale-nie-
zareagowaly-czyli-polska-nie-ma-specsluzb
6 Upowszechniana po 10 kwietnia 2010 r. pogłoska o podwyższeniu stopnia zagrożenia w służbach nie znalazła jak 
dotąd potwierdzenia.

B. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego gen. Krzysztof Bondaryk
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9. kRyzyS SyStemu ReagowaNia kRyzySowego  
w iii Rp

10 kwietnia 2010 r. doszło do paraliżu państwa. System zarządzania kryzysowego nie zadziałał. W 
instytucjach rządowych panował chaos kompetencyjny, nie podejmowano decyzji dotyczących działań 
ratowniczych, brakowało bieżących i aktualnych informacji. Przez pierwsze tygodnie po 10 kwietnia rząd 
D. Tuska twierdził, że katastrofa nastąpiła o godzinie 8.56 i taki czas wskazywano w oficjalnych komu-
nikatach, choć już w nocy z 10 na 11 kwietnia przedstawiciele rządu uczestniczący w naradzie z prokura-
torami rosyjskimi w Smoleńsku wiedzieli, że czas katastrofy ustalono tam na godzinę 8.40. Dziennikarz 
„Polsatu”, który już w pierwszych relacjach podawał inną godzinę katastrofy, był znacznie szybszy i 
sprawniejszy od instytucji państwowych powołanych do zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Komu-
nikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa świadczą o bezradności tej struktury, braku inicjatywy w 
rozwiązywaniu sytuacji w Smoleńsku i nie uruchomieniu procedur związanych z zarządzaniem kryzyso-
wym. W pierwszych minutach po tragedii nie podjęto decyzji kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, 
najważniejszych osób i instytucji. RCB nie realizowało swoich ustawowych zadań, w tym np. współpracy 
z podmiotami NATO i UE właściwymi w zakresie zarządzania kryzysowego.

Katastrofa 10 kwietnia ujawniła iluzoryczny stan systemu reagowania kryzysowego państwa. Infor-
macja o katastrofie rządowego samolotu z Prezydentem RP nie była przekazywana natychmiast kolej-
nym organom państwa odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, obronność i koordynację działań w tej 
sferze oraz za stosunki zagraniczne. W instytucjach rządowych panował chaos kompetencyjny, nie po-
dejmowano decyzji dotyczących działań ratowniczych, brakowało bieżących i aktualnych informacji. 

Do katastrofy doszło o godzinie 8.41 czasu polskiego. Jednak przez niemal trzy pierwsze tygodnie 
rząd D. Tuska twierdził, że była to godzina 8.56 i taki czas wskazywano w oficjalnych komunikatach, 
choć już w nocy z 10 na 11 kwietnia przedstawiciele rządu uczestniczący w naradzie z prokuratorami 
rosyjskimi w Smoleńsku wiedzieli, że czas katastrofy ustalono tam na godzinę 8.40. 

Według dziennikarzy „Polsatu” informacja o katastrofie była znana kilka minut wcześniej niż to ofi-
cjalnie podano. Wiktor Bater, wysłannik „Polsatu” na katyńskie uroczystości, mówił w korespondencji 
telewizyjnej, że dowiedział się o katastrofie ok. 8.40 i w dodatku było to „4 minuty po katastrofie”1. Rok 
później, w rocznicę katastrofy, zmienił wersję i mówił, że była to godzina 8.452. Dziennikarz, nawet w 
przypadku tej drugiej wersji, byłby znacznie szybszy i sprawniejszy od instytucji państwowych powo-
łanych do zarządzania sytuacjami kryzysowymi, MSZ itd. 

Tymczasem w kraju Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do instytucji państwowych sms z 
informacją o katastrofie dopiero o godz. 9.37, czyli 56 minut po zaistnieniu sytuacji kryzysowej. Jest to 
karygodne niedopatrzenie, ponieważ RCB nie znało wtedy przyczyn katastrofy i powinno w pierwszych 
minutach zakładać również „czarny scenariusz” – np. atak terrorystyczny na kolejne instytucje lub 
osoby – i zarządzić działania bardziej zdecydowane (np. wzmożoną ochronę instytucji państwowych, 
najwyższych władz RP, ministrów, urzędników, koordynację działań ratowniczych polskich obywateli 

1 Zob. „Wiktor Bater wiedział o katastrofie pod Smoleńskiem przed katastrofą”, http://www.youtube.com/wat-
ch?v=_96X6s2eRvI; http://www.blogpress.pl/node/3749
2 W. Bater tak wspominał w 2011 r. te chwile: „Stanęliśmy w kolejce wśród weteranów i rodzin katyńskich. Wszyscy 
byli w podniosłych nastrojach. Gdy dochodziliśmy do herbatki, zadzwonił mój telefon. Była mniej więcej 8.45. Usłyszałem w 
słuchawce głos serdecznego przyjaciela – polskiego dyplomaty pracującego kiedyś w Moskwie, a teraz włączonego w delegację 
MSZ, która oczekiwała prezydenta na lotnisku „Siewiernyj”. – Nie macie co czekać na prezydenta, prezydent nie przyjedzie. Coś 
stało się z samolotem – mówił zdenerwowany. (…) Złapałem za telefon i zadzwoniłem do kolejnego dyplomaty. Z polskiej amba-
sady w Moskwie, który również był na smoleńskim lotnisku. – Wiktor nie dzwoń teraz do mnie, Wiktor nie mogę rozmawiać – 
tylko tyle zdołałem usłyszeć wśród steku przekleństw. W tym momencie nabrałem pewności, że stało się coś nieodwracalnego. 
Zob. http://wiadomosci.dziennik.pl/smolensk-rocznica-katastrofy/aktualnosci/artykuly/330488,wiktor-bater-wspomina-jak-
dowiedzial-sie-o-katastrofie.html

67SyStem bezpieczeńStwa Rp i tRagedia SmoleńSka



w Rosji, kontrolę istniejących procedur, ini-
cjatywę czynności śledczych). 

Komunikaty RCB przekazywane organom 
państwa były zdecydowanie opóźnione, nie 
zawierały nowych informacji i powtarzały 
informacje medialne. Reakcje RCB świad-
czą o chaosie panującym w administracji 
rządowej. O godz. 9.53 RCB rozesłało nastę-
pujący sms: „Info na post. Dyz. BOR: samo-
lot doszczętnie rozbity. Na miejscu sytuację 
nadzorują służby rosyjskie”. O godz. 9.59 
RCB podało: „Info na post. Dyz. BOR: samo-
lot doszczętnie rozbity z miejsca katastrofy 
na sygnale odjechały 3 karetki. Na miejscu 
sytuację nadzorują służby rosyjskie.” Listę 
pasażerów RCB przekazało mailem dopie-
ro o godz. 10.38. O godz. 11.56 do instytucji 
rządowych RCB rozesłało mail z poleceniem 
premiera Donalda Tuska o przejęciu przez 
RCB zarządzania sytuacją. Ministrowie zo-
stali zobowiązani do meldowania o podję-
tych działaniach, zmianie miejsca przeby-
wania oraz innych zdarzeniach mających 
związek z zaistniałą sytuacją. Jednocześnie 
na polecenie premiera Tuska RCB przejęło 
rolę koordynacji polityki medialnej. O godz. 
17.21 instytucje rządowe otrzymały jednak z 
RCB informację, że to „Centrum Informacyj-
ne Rządu prowadzi koordynację polityki medialnej”. Nazajutrz, 11 kwietnia 2010 r. o godz. 7.21, RCB w 
„Raporcie dobowym” ograniczyło się do krótkiego komunikatu o katastrofie samolotu, śmierci 96 osób 
i ogłoszeniu żałoby narodowej. Nie podało żadnych innych informacji na temat katastrofy smoleńskiej, 
a blisko 4 strony raportu były poświęcone tzw. „zagrożeniom naturalnym”. Natomiast CAT stwierdziło, 
że „na obszarze kraju nie odnotowano zdarzeń wskazujących na wzrost zagrożeń terrorystycznych”.

Kolejne komunikaty RCB świadczą o bezradności tej struktury, braku inicjatywy w rozwiązywaniu 
sytuacji w Smoleńsku, nie uruchomieniu procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i nie gro-
madzeniu informacji o katastrofie (w RCB występował brak takich informacji). Działania RCB skupiły 
się m.in. na koordynacji „polityki medialnej” rządu3, co oczywiście jest jednym z zadań Centrum4, 
ale nie najważniejszym. RCB realizuje szereg zadań w zakresie zarządzania w obszarze krajowym – w 
stosunku do administracji publicznej, ale również w sferze międzynarodowej, gdyż Centrum jest odpo-
wiedzialne np. za współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi NATO, UE i organizacji międzynarodo-
wych, odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe i ochronę infrastruktury krytycznej5. Tymczasem 

3 Stanisław Żaryn, Kryzys zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Nowe fakty w sprawie katastrofy smoleńskiej, 
Tygodnik „W Sieci” z 25 lutego-3 marca 2013 r.
4 Art. 11 ust. 2. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym stanowi: „Do zadań Centrum należy: 
(…) 5a) zapewnienie koordynacji polityki informacyjnej organów administracji publicznej w czasie sytuacji kryzysowej”.
5 Art. 11 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym stanowi, że do zadań RCB należy m.in.: przedsta-
wianie szczegółowych sposobów i środków reagowania na zagrożenia oraz ograniczania ich skutków; analiza i ocena możliwości 
wystąpienia zagrożeń lub ich rozwoju; gromadzenie informacji o zagrożeniach i analiza zebranych materiałów; wypracowywanie 
wniosków i propozycji zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom; planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Protokół z nocnej narady prokuratorów polskich i rosyjskich w Smoleńsku, 
10/11 kwietnia 2010 r.
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10 kwietnia i później nie byliśmy świadkami takich działań RCB. 
10 kwietnia 2010 r. chaos organizacyjny panował również w innych urzędach, np. w Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych. Wynika to z upublicznionych nagrań rozmów prowadzonych przez ministra 
Radosława Sikorskiego w tym dniu6. Daje do myślenia sytuacja, w której Minister Spraw Zagranicz-

Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3; monitorowanie potencjalnych zagrożeń; przygotowanie uru-
chamiania, w przypadku zaistnienia zagrożeń, procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym; zapewnienie koordynacji 
polityki informacyjnej organów administracji publicznej w czasie sytuacji kryzysowej; współdziałanie z podmiotami, komór-
kami i jednostkami organizacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz innych organizacji 
międzynarodowych, odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe i ochronę infrastruktury krytycznej; zapewnienie obiegu 
informacji między krajowymi i zagranicznymi organami i strukturami zarządzania kryzysowego; realizacja zadań z zakresu 
zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; współdziałanie z Szefem ABW w 
zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; realizacja zadań plani-
stycznych i programowych z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej oraz europejskiej infrastruktury krytycznej, w tym 
opracowywanie i aktualizacja załącznika funkcjonalnego do Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego dotyczącego ochrony 
infrastruktury krytycznej, a także współpraca, jako krajowy punkt kontaktowy, z instytucjami Unii Europejskiej i Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego oraz ich krajami członkowskimi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.
6 8.48 - do Ministra Radosława Sikorskiego dzwoni dyrektor Departamentu Wschodniego MSZ Jarosław Bratkiewicz, 
informując, że na lotnisku w Smoleńsku zdarzył się najprawdopodobniej jakiś wypadek. Informację taką dyr. Bratkiewicz 
otrzymał chwilę wcześniej przez telefon od naczelnika w Departamencie Wschodnim MSZ Dariusza Górczyńskiego, który 

Minister Spraw Zagranicznych 
Radosław Sikorski

B. Ambasador RP w Moskwie 
Jerzy Bahr
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czekał na samolot na lotnisku w Smoleńsku. 
 8.52 - Minister Radosław Sikorski dzwoni do Centrum Operacyjnego MSZ [CO]
 08:52:53 - 08:53:18
 Połączenie odebrane przez Centrum Operacyjne
 CO: Centrum Operacyjne MSZ słucham
 Minister Radosław Sikorski [MRS]: Czołem Sikorski
 CO: Dzień dobry Panie Ministrze
 MRS: Co wiemy o tym wypadku w Smoleńsku?
 CO: Jeszcze nic nie wiemy Panie Ministrze
 MRS: To proszę nawiązać kontakt z.. rozumiem, że samolot Prezydenta uległ awarii.. proszę o informację
 CO: Zaraz będę oddzwaniał
 MRS: Dziękuję
 CO: Dziękuję
 8.53 - Minister Radosław Sikorski rozmawia przez telefon komórkowy z Ministrem Obrony Narodowej Bogdanem 
Klichem 
 8.58 - Minister Radosław Sikorski dzwoni do Wiceministra Spraw Zagranicznych Andrzeja Kremera (zginął w ka-
tastrofie) - telefon nie odpowiada
 9.02 - Centrum Operacyjne MSZ dzwoni do Ministra Radosława Sikorskiego z informacjami ze Smoleńska 
 09:02:53 - 09:03:51 
 Połączenie nawiązane przez Centrum Operacyjne 
 Minister Radosław Sikorski: Halo 
 Pracownik CO: Dzień dobry Panie Ministrze Centrum Operacyjne. Rozmawiałem przed chwilą z szefem konsulatu 
i z attache w Smoleńsku. Powiedzieli, że z wieży kontrolnej dostali informację, to było 15 minut temu, zdarzenie, że prawdo-
podobnie samolot zaczepił o drzewa przy lądowaniu i spadł. 
 MRS: Jezus Maria! (szept)
 CO: Nic na razie więcej nie wiedzą, no tam się jakieś szaleństwo rozpoczyna. Powiedzieli..
 MRS: Ale, ale, ale jest wypadek, to jest rzecz potwierdzona niestety?
 CO: Mówią, że taką informację z wieży dostali.
 MRS: Jasne. Ja poinformowałem już Ministra Klicha. Proszę, ja muszę rozmawiać z Premierem i z Marszałkiem 
Sejmu 
 CO: Dobrze 
 MRS: Proszę też swoimi kanałami mnie łączyć 
 CO: Dobrze, zaraz do Premiera spróbujemy. Dziękuję bardzo. 
 9.06 - Minister Radosław Sikorski rozmawia przez telefon komórkowy z Marszałkiem Sejmu Bronisławem 
Komorowskim 
 9.08 - Minister Radosław Sikorski rozmawia przez telefon komórkowy z Premierem Donaldem Tuskiem 
 9.07 - Centrum Operacyjne rozmawia z obecnym w Smoleńsku Ambasadorem RP w Rosji Jerzym Bahrem, pod ko-
niec rozmowy o 9.10 pracownik CO łączy Ambasadora Bahra z Ministrem Radosławem Sikorskim 
 Ambasador Jerzy Bahr [AJB]: Tak słucham 
 Pracownik CO: Dzień dobry Panie Ambasadorze, Centrum Operacyjne MSZ z tej strony 
 AJB: Tak 
 CO: Coś wiemy więcej w tej chwili? 
 AJB: No w tej chwili ja stoję, samolot jest całkowicie rozbity, stoimy w odległości 150 metrów, nie ma żadnego śladu 
życia, ugasili pożar, który był w przedniej części i to jest wszystko. Otoczone to jest już przez straż pożarną i..
 CO: A czy to jest pewne, że to był ten samolot? 
 AJB: Proszę? 
 CO: Czy to jest pewne, że to był ten nasz samolot? 
 AJB: Nie no naturalnie, że to jest ten samolot.. (w tle P.CO: wiadomo) ..tak 
 CO: Panie Ambasadorze czy rozmawiał Pan z Ministrem? 
 AJB: Jeszcze nic nie rozmawiałem 
 CO: Dobrze. Proszę bardzo zaczekać moment przy telefonie, spróbuję przełączyć próba przełączenia rozmowy do 
Ministra Radosława Sikorskiego 
 CO: Zajęty jest niestety telefon u Ministra 
 AJB: Tak 
 CO: Rozmawia najwyraźniej z kimś innym. Czyli tak. Panowie jesteście.. ja podsumuję Panowie jesteście 150 me-
trów od samolotu, pożar został ugaszony, nie widać śladów życia 
 AJB: Tak, samolot został całkowicie zniszczony 
 CO: Czy to wiadomo było.. czy widać było katastrofę? 
 AJB: Myśmy słyszeli tylko jak przelatywał nad lotniskiem nisko, potem wszystkie samochody zaczęły jechać w tam-
tym kierunku.. 
 CO: Przepraszam Panie Ambasadorze, mam Ministra na linii 
 AJB: Dobrze 
 CO: (w tle przez drugi telefon) Panie Ministrze, Mam Ambasadora, mogę przełączyć z drugiego telefonu? To już 
rozłączamy się i za chwilę dzwonię 
 łączenie rozmowy 
 Minister Radosław Sikorski: Halo 
 Pracownik CO: Już, już łączę z Ambasadorem 
 9.09 - Minister Radosław Sikorski dzwoni do CO, rozmowa kończy się zapowiedzią połączenia z amb. Bahrem, co 
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nych już około godziny 8:487 otrzymał informację o „jakimś wypadku samolotu Prezydenta”, zaś RCB 
rozesłało do instytucji państwowych sms z taką informacją dopiero o 9:37. Jest to kolejny dowód na to, 
że ówczesny system reagowania kryzysowego nie sprawdził się. Trzeba też odnotować skandaliczną 
awarię sprzętu w Centrum Operacyjnym MSZ, gdzie pracownik nie mógł przekazać Ministrowi Spraw 
Zagranicznych listy pasażerów, gdyż – jak mówił – „maile nie działają (…) Zostaliśmy odcięci w ogóle, 
centrala od prądu, powikłania po pogodowej awarii”. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że administracja rządowa nie posiadała ujednoliconej informacji na 
temat zdarzeń w Smoleńsku. O godzinie 9.10 ambasador Jerzy Bahr mówił pracownikowi MSZ, że „nie 
widać śladów życia”. Tymczasem Szef BOR około tej godziny otrzymał jedynie informację o awarii 
samolotu8. W tym kontekście interesująca jest też rola Agencji Wywiadu, która 10 kwietnia 2010 r. 
uczestniczyła w systemie zarządzania kryzysowego9. Należy uznać, że takie działania były prowadzone 
też w pozostałych służbach specjalnych. 

nastąpiło o 9.10 
 Minister Radosław Sikorski: Halo 
 Pracownik CO: (...) z tej strony, Centrum Operacyjne. Panie Ministrze, mam listę pasażerów (w tle MRS: tak), któ-
rzy znajdowali się na pokładzie. W jaki sposób mogę Panu dostarczyć tę listę? 
 MRS: Proszę mi przesłać mailem. A proszę mi jeszcze powiedzieć kto jeszcze był? 
 CO: Kaczyński, Pani Prezydentowa oczywiście, Kaczorowski Ryszard (w tle MRS: Boże).. lista pasażerów jest bar-
dzo długa, także przeczytanie tych nazwisk.. trudno mi teraz wyłonić istotne osoby, jest 89 nazwisk. 
 MRS: Jasne. Proszę mi przesłać mailem. 
 CO: Panie Ministrze, tylko że mamy problem. W tej chwili jest naprawa w MSZ, maile nie działają. 
 MRS: Cholera (szept) 
 CO: Zostaliśmy odcięci w ogóle, centrala od prądu, powikłania po pogodowej awarii 
 MRS: Faksy? 
 CO: Faks działa, także ewentualnie mogę wysłać na podany numer 
 MRS: Dobra, to za chwilę dobra? Ja oddzwonię za chwilę, bo muszę uruchomić faks. 
 CO: Proszę.. jeszcze mam pytanie. Czy Pan Minister rozmawiał już z Premierem? 
 MRS: Premier wie, Marszałek Sejmu wie i osobiście poinformowałem Jarosława Kaczyńskiego 
 CO: Rozumiem, dziękuję za tę informację 
 MRS: Dziękuję 
 9.16 - Minister Radosław Sikorski ponownie rozmawia przez telefon komórkowy z Premierem Donaldem Tuskiem 
 9.28 - Minister Radosław Sikorski rozmawia przez telefon komórkowy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim 
 9.31- Dyżurny Centrum Operacyjnego dzwoni do Ministra Radosława Sikorskiego informując, że posiada listę pa-
sażerów lotu do Smoleńska 
 Połączenie nawiązane przez Centrum Operacyjne 
 Jarosław Kaczyński [JK]: Halo 
 Pracownik CO: Dzień dobry Panie Prezesie, Centrum Operacyjne MSZ z tej strony. Minister Sikorski chciałby z 
Panem rozmawiać 
 JK: Proszę bardzo 
 CO: Dziękuję 
 łączenie rozmowy 
 Minister Radosław Sikorski: Halo 
 CO: Centrum Operacyjne z tej strony, mam na linii Panie Ministrze Pana Jarosława Kaczyńskiego 
 MRS: Ale ja już rozmawiałem. Okay. Proszę łączyć. 
 9.33 - Drugi dyżurny Centrum Operacyjnego, nie wiedząc, iż Minister Radosław Sikorski rozmawiał już przez tel. 
komórkowy z prezesem Kaczyńskim, łączy go z nim ponownie 
 MSZ informuje, że nagrywa standardowo wszystkie połączenia Centrum Operacyjnego, natomiast nie nagrywa 
innych połączeń, np. między telefonami komórkowymi. Czas rozmów komórkowych podany według billingów. Czas rozmów 
Centrum Operacyjnego - według danych urządzenia nagrywającego. Zob.http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,MSZ-pub-
likuje-nowe-nagrania-rozmow-ministra-Radoslawa-Sikorskiego-z-10-kwietnia-2010-roku,wid,14377029,wiadomosc.html

7 Min. Sikorski informację o katastrofie uzyskał później (bo ok. 8:48) niż red. Wiktor Bater z „Polsatu”, który pierw-
szy sygnał o tragedii otrzymał od polskiego dyplomaty już o 8:45. Z tego wynika, że członek oficjalnej delegacji MSZ uznał za 
stosowne poinformować o katastrofie najpierw media, a dopiero potem centralę MSZ!
8 Zob. Rozmowa z Szefem BOR gen. Marianem Janickim w Radiu Zet z 29 Kwietnia 2010 r.. Szef BOR mówił, że do-
wiedział się o katastrofie: „Parę minut po 9. polskiego czasu (…) robiłem jakieś tam drobne zakupy na weekend i zadzwonił do 
mnie oficer operacyjny informując mnie, że nastąpiła awaria samolotu przy podchodzeniu do lądowania”.
9 Najwyższa Izba Kontroli, „Informacja o wynikach kontroli. ORGANIZACJA WYJAZDÓW I ZAPEWNIENIE 
BEZPIECZEŃSTWA OSOBOM ZAJMUJĄCYM KIEROWNICZE STANOWISKA W PAŃSTWIE, KORZYSTAJĄCYM Z 
LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO SIŁ ZBROJNYCH RP W LATACH 2005-2010”, Warszawa, 2012 r., s. 35.
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Krytyczną ocenę przygotowań wizyty w Katyniu wystawiła Najwyższa Izba Kontroli, która w swoim 
raporcie negatywnie oceniła m.in. procedury BOR i działania MSZ10.

Rys. 65. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Jacek Jezierski
Powyższe uprzykładowione działania i zaniechania instytucji rządowych (m.in. RCB, MSZ i BOR) w 

zakresie zarządzania kryzysowego niezbicie dowodzą, że 10 kwietnia 2010 r. doszło do paraliżu pań-
stwa. System zarządzania kryzysowego nie zadziałał. W pierwszych minutach po tragedii nie podjęto 
decyzji kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, najważniejszych osób i instytucji. RCB nie realizowa-
ło swoich ustawowych zadań, w tym np. współpracy z podmiotami NATO i UE właściwymi w zakresie 
zarządzania kryzysowego. Ówczesny paraliż decyzyjny przesądził również o charakterze przyszłego 
śledztwa i postępowania wyjaśniającego przyczyny katastrofy. 

Skala zaniedbań stwierdzonych w związku z katastrofą 10 kwietnia 2010 r. może świadczyć o czymś 
więcej niż jedynie o urzędniczej nieudolności. Skoro właściwe organa administracji rządowej, proku-
ratury i wymiaru sprawiedliwości uchylają się od obowiązku ustalenia przyczyn tych zaniedbań, tym 
bardziej należy szukać odpowiedzi na pytanie o głębsze źródła tego stanu rzeczy.

10 NIK stwierdziła np.: „BOR nie sporządzało rzetelnie analiz zagrożenia ochranianych osób, zajmujących kierownicze 
stanowiska w państwie. To z kolei utrudniało właściwe zaplanowanie ich ochrony. W BOR nie stworzono spójnego systemu 
procedur. Występowały istotne braki w systemie nadzoru nad realizacją działań. W ramach rekonesansów przed wizytami 7 i 
10 kwietnia 2010 roku funkcjonariusze BOR nie dokonali sprawdzenia stanu lotniska w Smoleńsku, bo nie przewidywały tego 
procedury Biura (…) Przed wizytą 10 kwietnia 2010 r. informacja na temat zgody dyplomatycznej dotyczącej przelotu i lądowania 
została przekazana jedynie telefonicznie z MSZ Federacji Rosyjskiej do ambasady RP w Moskwie, a następnie również telefo-
nicznie do MSZ w Warszawie. 10 kwietnia 2010 r., w czasie, gdy samolot z Prezydentem RP na pokładzie wylatywał z Warszawy, 
nikt z polskich urzędników nie był w posiadaniu zgody dyplomatycznej (w formie pisemnej noty) na przelot i lądowanie. Jak 
się później okazało (już po katastrofie smoleńskiej, kiedy dokument dotarł do MSZ) zgoda dyplomatyczna dotyczyła przelotu 
(na trasie Warszawa - Smoleńsk - Warszawa). (…) NIK zgłosiła też uwagi do MSZ w sprawie luk w procedurach związanych z 
przeprowadzaniem rekonesansów. Zdaniem Izby, MSZ ze względu na posiadaną wiedzę i możliwości organizacyjne poza gra-
nicami kraju, powinno inicjować tego rodzaju wyjazdy w sytuacjach, gdy wizyta najważniejszych osób w państwie ma mieć 
miejsce w regionie o podwyższonym poziomie zagrożenia.” Zob. http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wizytach-vip-w-la-
tach-2005-2010.html

72 SyStem bezpieczeńStwa Rp i tRagedia SmoleńSka



73katastrofa

kataStRofa2
Mapa ostatnich sekund lotu TU-154M. Żółtymi punktami zaznaczono fragmenty samolotu zidentyfikowane i zinwentaryzowane przez komisję 
MAK. Uwzględniono także informacje z ekspertyzy Small Gis (czerwone prostokąty) oraz z opisu miejsca zdarzenia z 10 kwsietnia o położeniu 
fargmentów samolotu przed szosa Kutuzowa (niebieskie pola). Przed miejscem uderzenia samolotu w ziemię komisja KBW LP zidentyfikowała 
tylko końcówkę lewego skrzydła i lewy statecznik. Czerwone odcinki łączą punkty zapisane przez FMS i TAWS (oprac. K. Nowaczyk)
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Noty o autorach:

berczyński wacław: doktor inżynier, profesor Concordia University w Montrealu, pracował jako spec-
jalista przy konstruowaniu samolotów w firmie Bombardier, wieloletni pracownik Działu Wojskowo-
Kosmicznego Boeinga i NASA, należał do Military Handbook Committee HDBK-17, specjalista w Future 
Combat System, konstruktor dla US Army, doradca ICAO i Pentagonu, specjalista od materiałów kom-
pozytowych;

binienda wiesław: doktor inżynierii mechanicznej, profesor, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej 
University of Akron w Ohio, redaktor naczelny Journal of Aerospace Engineering, wieloletni 
współpracownik NASA, laureat wielu nagród, m.in.: NASA „Turning Goals Into Reality Award” za udział 
w badaniach dotyczących poprawy bezpieczeństwa w konstrukcjach silników odrzutowych oraz ASCE 
„Outstanding Technical Contribution Award” za wybitny wkład w badania inżynieryjne związane z 
astronautyką, specjalista w inżynierii materiałowej, metodach obliczeniowych ciała stałego i ich zas-
tosowania w lotnictwie i astronautyce, materiałów złożonych, analiza elementów skończonych, analiza 
dynamiczna problemów udarowych, analiza zmęczeniowa, analiza związana z płynięciem materiałów;

dąbrowski marek: magister inżynier, autor referatu na I Konferencji Smoleńskiej w Warszawie w 2012 
r., autor popularnonaukowych opracowań z dziedziny techniki wojskowej, analityk;

gajewski bogdan: doktor inżynier, zajmuje pozycję Senior Engineer w kanadyjskiej agencji rządowej 
– National Aircraft Certification, Transport Canada, jest też członkiem ISASI (International Society of 
Air Safety Investigators). Stowarzyszenie to zrzesza ekspertów badających katastrofy lotnicze z całego 
świata (około 1200 członków);

Nowaczyk kazimierz: doktor, profesor asistant w Centrum Spektroskopii Fluorescencyjnej na Wyd-
ziale Biochemii i Biologii Molekularnej University of Maryland w Baltimore, fizyk doświadczalny, spec-
jalista od analizy danych;

Szuladziński grzegorz: doktor inżynier, zajmuje się dynamiką konstrukcji, procesami rozpa-
du, odkształceń i wibracji w inżynierii lądowej, transporcie i technice wojskowej oraz problema-
mi bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, autor wielu książek i artykułów naukowych z zakresu 
inżynierii, prowadzi firmę Analytical Service Pty Ltd w Australii, jest członkiem zespołu ekspertów 
zaangażowanych w prace badawcze związane z bezpieczeństwem narodowym Australii (Research Net-
work for a Secure Australia, RNSA), jest członkiem doradczego komitetu naukowego międzynarodowej 
konferencji poświęconej projektowaniu i analizie struktur ochronnych organizowanej przez Uni-
wersytet Technologiczny Nanyang i Defence Science and Technology Agency w Singapurze oraz 
międzynarodowej konferencji poświęconej wpływowi obciążeń wywołanych udarami i zderzeniami 
na struktury organizowanej przez uczelnie wyższe krajów Azji i Pacyfiku, jest specjalistą w dziedzinie 
skutków wybuchów i działania materiałów wybuchowych.



2.1 co wiemy Na pewNo
Trzy lata temu – 10 kwietnia 2010 roku – dla uczczenia 70 rocznicy katyńskiego ludobójstwa wyle-

ciała do Katynia delegacja Prezydenta RP i najwyższych władz Państwa Polskiego oraz przedstawiciele 
Rodzin Katyńskich. Wszyscy oni, wraz z załogą TU-154M, zginęli w katastrofie, do której doszło nad 
Smoleńskiem w godzinach porannych.

Źródła

W ciągu tych trzech lat Zespół Parlamentarny wraz z ekspertami, współpracownikami  i niezależ-
nymi doradcami technicznymi analizował dostępne dokumenty oficjalne, a także dotarł   do licznych 
innych źródeł pomocnych w odtworzeniu rzeczywistego przebiegu katastrofy. Podstawą analiz Zespołu 
Parlamentarnego są m.in.:
- wysłuchania świadków i specjalistów, prowadzone w siedzibie Sejmu i  Senatu RP oraz Parlamentu 

Europejskiego, inne prace własne Zespołu, w tym rekonstrukcja samolotu  TU-154M na podstawie 
zdjęć z miejsca tragedii;

- przedstawione Zespołowi ekspertyzy zewnętrzne oraz przekazane mu analizy raportów, doku-
mentów i oświadczeń ogłaszanych przez prokuraturę, Komisję Badania Wypadków Lotniczych 
Lotnictwa Państwowego oraz inne, krajowe i zagraniczne instytucje i organa władzy państwowej 
(w tym IES im. prof. Jana Sehna); wyniki prac niektórych komisji Sejmu i Senatu; analizy raportów 
Najwyższej Izby Kontroli;

- dokumenty Prokuratury, w tym akta umorzonego śledztwa w wątku cywilnym;
- dokumenty zebrane w Archiwum Zespołu Parlamentarnego, w tym opublikowane w „Białej Księdze 

Tragedii Smoleńskiej”, wyd. Warszawa, czerwiec 2011 r., i w publikacji „28 miesięcy po Smoleńsku”, 
Warszawa, sierpień 2012 r.;

- ekspertyzy firmy Small Gis;
- ekspertyzy skrzynki parametrów lotu produkcji firmy ATM;
- istotnym źródłem wykorzystywanym przez ZP były interpelacje, składane przez posłów i senatorów, 

które nawet wówczas, gdy natrafiały na brak odpowiedzi lub odpowiedzi wymijające czy fałszywe, 
pozwalały lepiej ukierunkować naszą pracę badawczą.

Eksperci

Głównym jednak źródłem wiedzy Zespołu są wyniki badań współpracujących z Zespołem ekspertów 
– m.in. prof. inż. Wiesława Biniendy, dziekana Wydziału Inżynierii University of Akron w Ohio (USA), 
prof. Kazimierza Nowaczyka, fizyka z University of Maryland (USA), dr. inż. Grzegorza Szuladzińskiego 

Rekonstrukcja samolotu TU 154 M nr 101 na podstawie zdjęć i szczątków leżących na miejscu katastrofy. Bok prawy.
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z Analytical Service Ply Ltd. w Australii, dr. inż. Wacława Berczyńskiego, doświadczonego konstruktora 
z firmy Boeing, dr. inż. Bogdana Gajewskiego, doradcy rządu kanadyjskiego i członka Towarzystwa Ba-
dania Wypadków Lotniczych, inż. pilota MSME Glenna A. Jørgensena, mgr. inż. Marka Dąbrowskiego, 
kontrolera lotów inż. Konrada Matyszczaka, a także pilotów, w tym dużych samolotów komunikacyj-
nych i wojskowych, kontrolerów lotów oraz specjalistów w dziedzinie badania wypadków lotniczych, 
którzy zastrzegli sobie anonimowość. Istotną rolę odgrywają eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa, 
pracujący w ramach Zespołu (m.in. Piotr Bączek i Marcin Gugulski), jak i współpracujący stale z ZP – 
płk. Andrzej Kowalski, płk. Jerzy Kiciński, płk. Andrzej Pawlikowski, płk. Tomasz Grudziński. Analizy 
nasze nie byłyby możliwe bez współpracy szerokiego grona wybitnych naukowców pracujących w 
Polsce i poza granicami naszego kraju. Wśród nich należy wymienić prof. dr. Jacka Rońdę, prof. dr. 
Jana Gierasa i wielu innych wybitnych badaczy skupionych wokół Konferencji Smoleńskiej zorgani-
zowanej przez prof. dr. Piotra Witakowskiego. Z Zespołem współpracują także m.in. Eugene Poteat, b. 
funckjonariusz CIA z wywiadu naukowego, obecnie prezes związku zawodowego funckjonariuszy CIA, 
Andriej Iłłarionow,analityk w Cato Institute USA i  b. doradca Władimira Putina, prof. Michael Baden, 
ekspert patomorfolog, pilot dr inż. Gienadij Burow z Instytutu Politechnicznego w Rydze. Z Zespołem 
Parlamentarnym współpracują też liczni badacze z Polski, którzy zastrzegli sobie anonimowość.

Wnioski

Zespół Parlamentarny stwierdza, że strona rosyjska i komisja pod kierownictwem ministra Jerzego 
Millera świadomie sfałszowały liczne materiały dowodowe, a w szczególności zapisy rozmów w kok-
picie, zaniechały zbadania i uwzględnienia odpowiednich zapisów systemów TAWS, FMS, skrzynki 
parametrów lotu, odczytu CVR dokonanego przez IES, a także prokuratorskich opisów miejsca zdarze-
nia i układu ciał ofiar – w celu uniknięcia odpowiedzialności przez prawdziwych sprawców tragedii i 
obarczenia nią ofiar, a zwłaszcza nieżyjących pilotów, generała Andrzeja Błasika i Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Działania te podejmowane są po dziś dzień z premedytacją, 
z zaangażowaniem potężnych środków administracji państwowej, prokuratury, mediów i przy współ-
pracy istotnych politycznych grup nacisku. Ostatnio ta propaganda kłamstwa smoleńskiego uzyskała 
publicznie wyrażoną akceptację premiera Donalda Tuska, który zapowiedział wsparcie finansowe dla 
osób broniących stanowiska administracji, a w szczególności nieprawdziwych stwierdzeń i wniosków 
komisji Jerzego Millera.

Zaniechania prokuratury, rządu, państwowej komisji badania wypadków lotniczych.

Przerażający obraz prawnego krętactwa na szkodę Polski pokazują materiały dotyczące sposobu 
badania katastrofy. Szczególną częścią tych działań była rezygnacja prokuratury i Komisji Badania 
Wypadków Lotniczych z realizacji obowiązków, polegających na dokonaniu zabezpieczenia i oględzin 
wraku, wszystkich pozostałych przedmiotów, a zwłaszcza czarnych skrzynek, a przede wszystkim prze-
prowadzenia sekcji zwłok. Ani prokuratura, ani komisja min. Millera, BOR czy służby specjalne nigdy 
tego nie uczyniły, nie zbadały także okolic toru podejścia samolotu ani pozostałych po katastrofie 
części, w tym silników, urządzeń nawigacyjnych itp. Nie zbadano również „pancernej brzozy”. Polski 
akredytowany przy komisji MAK płk. Bogdan Klich uważał, że nie było to jego obowiązkiem, i wini za 
to ekspertów komisji Millera, oni z kolei, w liście do ministra infrastruktury, obwiniają B. Klicha o unie-
możliwienie im dokonania tych badań. Bez względu na winnych – fakt braku badań aż do jesieni 2012 
r. nie ulega wątpliwości. Zdjęcia zamieszczone w raportach rządowych pochodzą z blogu fotoamatora 
Siergieja Amielina i nie mają żadnej wartości dowodowej, a więc opisu warunków, czasu i sposobu ich 
wykonania. Sam Amielin twierdzi, że wykonał je trzy dni po katastrofie.
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Nie sposób pogodzić się z fikcyjnymi ekspertyzami dokonywanymi na materiale pozbawionym pod-
stawowej dokumentacji czy też z oświadczeniami organów ścigania świadomie wprowadzającymi w 
błąd opinię publiczną, np. co do sprawców błędnej identyfikacji ofiar lub w sprawie niewykrycia śladów 
materiałów wybuchowych na wraku TU-154M. Działania te mają charakter masowy i systemowy; same 
w sobie stanowią ważne źródło wnioskowania, co do przyczyn smoleńskiej tragedii.

Błędne interpretacje, fałszywe oskarżenia

Wskutek tych działań i zaniechań sformułowano fałszywą i uwłaczającą polskim pilotom tezę o ich 
nieprzygotowaniu do lotu, niekompetencji oraz o popełnieniu przez załogę podstawowych błędów, 
które doprowadziły do zejścia dużo poniżej punktu decyzji, braku umiejętności realizacji odejścia na 
drugie zajście i w konsekwencji – uderzenia w drzewo, co miało stać się bezpośrednią przyczyną ode-
rwania lewego skrzydła, przewrócenia się samolotu „na plecy”, uderzenia w ziemię i śmierci wszystkich 
uczestników lotu. Trzeba podkreślić, że żadna z tych propagandowych i z nakładem wielkich środków 
forsowanych tez nie ma pokrycia w dostępnych i znanych publicznie faktach.

Co naprawdę się stało

W wielu publicznych wystąpieniach (wypowiedzi na posiedzeniach Zespołu Parlamentarnego, refe-
raty na I Konferencji Smoleńskiej 22 października 2012 r., debata smoleńska 5 lutego 2013 r., wykłady na 
uniwersytetach, symulacje komputerowe MES i raporty, publikacja „Biała Księga Smoleńskiej Tragedii” 
oraz „28 miesięcy po Smoleńsku”) wykazaliśmy w sposób niepodważalny, że przebieg katastrofy poda-
ny w raportach MAK i KBWL LP jest zafałszowany i niezgodny z dostępną dokumentacją, w tym także z 
dokumentacją, która była albo powinna być źródłem analiz rządowych. Było i jest dla nas szczególnie 

Rosyjska państwowa agencja informacyjna Ria-Novosti już 10 kwietnia 2010 r. przygotowała symulacje przyczyny katastrofy TU-154 M nr 
101. Symulacja przedstawia wybuch samolotu w końcowej fazie lotu. (http://www.youtube.com/watch?v=P2RMmKlPzGg)
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niepokojące pomijanie przez komisje, powołane przez premierów Donalda Tuska i Władimira Putina, 
kluczowych danych – pochodzących z TAWS i FMS oraz z pierwszych prokuratorskich opisów miejsca 
zdarzenia i rozłożenia ciał ofiar oraz szczątków samolotu.

Zespół przedstawił spójną hipotezę najbardziej prawdopodobnego przebiegu tragicznych wyda-
rzeń. Hipoteza ta została oparta, poza materiałami pochodzącymi z raportów MAK i KBWL LP, na 
źródłach nieuwzględnionych przez komisje rządowe i na badaniach własnych. Należy tu wymienić 
przede wszystkim dane z systemów TAWS i FMS pochodzące z badań wykonanych w Redmont w USA, 
gdzie te urządzenia nawigacyjne zostały wyprodukowane, a po katastrofie zbadane. Istotne znaczenie 
miały zobrazowania pochodzące z dostarczonych ZP przez firmę Small Gis zdjęć satelitarnych, których 
analizę wykonali dla nas niezależni badacze. Szczególne znaczenie miała rekonstrukcja TU-154M do-
konana na podstawie zgromadzonych tysięcy zdjęć z pierwszych godzin po katastrofie, a także analizy 
zapisów skrzynki parametrów lotu produkcji ATM i ekspertyzy wykonanej przez tę firmę. Korzystaliśmy 
również z ogromnej pomocy płynącej ze strony Rodzin Smoleńskich oraz niezależnych dziennikarzy, 
w tym blogerów, których prace i determinacja są nie do przecenienia.

Stanowisko Zespołu Parlamentarnego w sprawie katastrofy smoleńskiej często przedstawia się jako  
„hipotezę dwóch wybuchów”. Rzeczywiście uważamy, że najprawdopodobniejszą przyczyną katastro-
fy była destrukcja samolotu TU-154M zapoczątkowana eksplozją dokonaną przez osoby trzecie. Nie 
przesądzamy jednak co do szczegółów tych wydarzeń, liczby i miejsca eksplozji, a także wszystkich 
ich skutków. Nie znamy jeszcze rodzaju materiału wybuchowego, sposobu jego użycia i sprawców tych 
działań. Analizy dr. Grzegorza Szuladzińskiego i prof. Jana Obrębskiego wskazują na dwie eksplozje. 
Jednak ciągła praca na dostępnych i nowo ujawnianych dokumentach, wyniki kolejnych analiz i sy-
mulacji spowodowały niezbędne modyfikacje samej hipotezy, nie naruszając przy tym jej głównego 
elementu wskazującego na eksplozje jako przyczynę katastrofy. Np. dzięki ekspertyzie Small Gis wie-
my, że doszło też do dwu wybuchów bezpośrednio przy ziemi. Ekspertyza ta została zlecona przez 
prokuraturę, a następnie sfałszowana przez raport Millera. Nie sposób więc nie zauważyć, że w ciągu 
kolejnych miesięcy upływających od czasu tragedii hipoteza eksplozji jako przyczyny tragedii znajduje 
coraz silniejsze uzasadnienie

Mapa ostatnich sekund lotu TU-154M. Żółtymi punktami zaznaczono fragmenty samolotu zidentyfikowane i zinwentaryzowane przez 
komisję MAK. Uwzględniono także informacje z ekspertyzy Small Gis (czerwone prostokąty) oraz z opisu miejsca zdarzenia z 10 kwsietnia 
o położeniu fargmentów samolotu przed szosa Kutuzowa (niebieskie pola). Przed miejscem uderzenia samolotu w ziemię komisja KBW LP 
zidentyfikowała tylko końcówkę lewego skrzydła i lewy statecznik. Czerwone odcinki łączą punkty zapisane przez FMS i TAWS  
(oprac. K. Nowaczyk)
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Jakie są zatem główne elementy, na których się ona opiera? 

Naprowadzanie samolotu

Jak wynika z zapisu rozmowy pilotów w CVR na 9 minut przed tragedią, mjr Arkadiusz Protasiuk 
podjął decyzję, że w razie braku warunków do lądowania TU-154M „odejdzie na drugie zajście”. Ozna-
cza to, że załoga nie zamierzała lądować, lecz przeciwnie – przygotowywała się do odlotu na zapasowe 
lotnisko. Działanie to było utrudniane przez stronę rosyjską, która – mimo apeli kontrolerów z wieży 
– decyzjami dowództwa moskiewskiego odmawiała wskazania lotniska zapasowego.

Nie istnieje możliwość, aby jedno zdarzenie – komenda rosyjskiego kontrolera lotu - zostało zareje-
strowane w inny sposób przez dwa niezależne urządzenia rejestrujące – jedno na wieży kontroli lotów 
lotniska Siewiernyj w Smoleńsku a drugie na pokładzie samolotu.

Faktem jest, że raport komisji MAK zawiera zakłamania dotyczące używanej przez kontrolera ze 
Smoleńska ścieżki zniżania. Kłamstwo  to zostało odkryte i opisane w grudniu 2010 roku przez przez 
autorów rządowych Uwag RP do projektu raportu końcowego komisji Millera (strona 114 oraz 115 „Uwagi 
Rzeczypospolitej Polskiej do projektu Raportu końcowego komisji MAK z badania wypadku samolotu 
Tu-154m nr boczny 101”). Analiza nagrań i ścieżki podejścia dokonana przez inż. Konrada Matyszczaka 
prowadzi do wniosku, że zachodzi  uzasadnione  podejrzenie przekazania zmanipulowanej kopii na-
grań CVR z polskiego rządowego Tu-154M.  Niezbędnym jest ustalenie czy w zakresie spornej komendy 
oznaczającej wejście na ścieżkę zniżania doszło do manipulacji w przekazanej Polsce kopii zapisu CVR 
i zamiany “ odległość dziesięć, wejście na ścieżkę” na zapis „odległość dziewięć wejście na ścieżkę”.

Pas wolny

Rozkaz sprowadzenia samolotu do wysokości 100 metrów wydany został w Moskwie. Pracę kontrole-
rów nadzorował płk Nikołaj Krasnokutski, który nie pełnił żadnej oficjalnej funkcji w wieży lotów, ale na 

Fragment Raportu z ekspertyzy miejsca katastrofy samolotu TU-154 M w Smoleńsku w oparciu o dane satelitarne przygotowanego w firmie 
SmallGis z Krakowa dla Prokuratury. Na str. 27. zaznaczono dwie strefy wybuchu (mniejszą i większą).
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bieżąco przekazywał polecenia moskiewskiej 
centrali. Analiza nagrań z kokpitu (CVR) jed-
noznacznie wskazuje, że załoga wykonywa-
ła komendy kontrolerów. Kluczowe mówiły 
o tym, że należy kontynuować lądowanie, a 
następnie, że można lądować, gdyż „pas jest 
wolny”.

Z zeznań złożonych przez zmarłego tra-
gicznie podchorążego Remigiusza Musia wy-
nika, że ostatnią podaną przez kontrolerów 
wysokością, do której miał zejść TU-154M, 
było 50 metrów. Identyczne zeznania i pu-
bliczne oświadczenia złożył dowódca Jak-40, 
porucznik Artur Wosztyl. Do dzisiaj sprawa 
nie została wyjaśniona, mimo że komenda ta 
została nagrana na magnetofon pokładowy, 
który od 10 kwietnia 2010 r. powinien pozo-
stawać w dyspozycji Prokuratury.

Na skutek komend kontrolerów lotu, 
wprowadzających pilotów w błąd, TU-154M 
znajdował się w innej, niż w danym mo-
mencie powinien, odległości od progu pasa, 
prawie cały czas poza strefą maksymalnie 
dopuszczalnych odchyleń radiolokatora 
oraz poza ścieżką. W zgodzie z rosyjskimi 
przepisami, którym podlegała w końcówce 
lotu także załoga tupolewa, kontrolerzy po-
winni zabronić lądowania z powodu niedo-
statecznych warunków atmosferycznych lub 
odesłać samolot na drugie zajście już w odle-
głości ponad ośmiu kilometrów od pasa. Za-
miast tego udzielali załodze nieprawdziwych 
informacji, upewniając ją, że jest „na kursie 
i na ścieżce”.

Moskwa decydowała

Trzeba równocześnie podkreślić, że  we-
dług znanych nagrań rozmów kontrolerów 
z kierownictwem w Moskwie i w Twerze 
domagali się oni zgody na odesłanie samo-
lotu na lotnisko zapasowe i zakazania lądo-
wania. Otrzymali jednak z Moskwy rozkazy 
przeciwne, które na miejscu w Smoleńsku 
bezwzględnie egzekwował płk Krasnokutski.

Nie ma więc wątpliwości, że TU-154M był 
przez decydentów rosyjskich świadomie błęd- Rekonstrukcja miejsc wymienionych w protokole KŚ FR z 10.04.10 r. (oprac. M. Dąbrowski)
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nie naprowadzany poprzez cały system dowodzenia, skon-
struowany ze złamaniem międzynarodowych i rosyjskich 
przepisów prawnych, stanowiących m.in., że statkowi po-
wietrznemu podchodzącemu do lotniska komendy wydaje 
wyłącznie kontroler lotu, który nie ma prawa słuchać żad-
nych rozkazów wydawanych z zewnątrz, oraz że decyzję 
o lądowaniu na lotnisku wojskowym podejmuje kontroler 
lotu, a pilot wykonuje jego polecenia.

W skład tego systemu dowodzenia wchodzili kontrolerzy 
lotu w Smoleńsku, którzy wykonywali polecenia moskiew-
skiego centrum o kryptonimie „Logika”. Centrum, którym 
dowodził w tej kwestii generał Władimir Benediktow, prze-
kazywało swoje decyzje przez płk. Krasnokutskiego, który 
bezprawnie przebywał w wieży kontroli lotów w Smoleńsku; 
czasem pośrednikiem w przekazywaniu decyzji Moskwy 
był generał Nikołaj Sypko z Tweru. W konsekwencji – pod-
czas całego procesu zniżania do punktu decyzji - TU-154M 
znajdował się dalej od progu pasa oraz poza ścieżką.

Odejście w automacie

Nie dysponujemy żadnymi informacjami, które mo-
głyby świadczyć o zamiarze lądowania załogi TU-154M, a 
zwłaszcza o podjęciu takich działań przez pilotów. Prze-
ciwnie, wiemy, że wydano komendę przygotowania się do 
„odejścia w automacie”, na co w pełni pozwalało nawiga-
cyjne wyposażenie TU-154M i umiejętności pilotów. Według odczytów IES komenda ta została wydana 
przez dowódcę o godz. 6:40:45,9 czasu UTC. Samolot znajdował się wówczas na bezpiecznej wysokości 
umożliwiającej dokonanie manewru odejścia na drugie zajście z uwzględnieniem nieuchronnego opada-
nia przed rozpoczęciem wznoszenia się i z uwzględnieniem znanej świetnie pilotom rzeźby terenu, nad 
którym przelatywali. Trzeba pamiętać, że trzy dni wcześniej major Arkadiusz Protasiuk pilotował ten sam 
samolot podczas lądowania w Smoleńsku z delegacją rządową. Wiedział o wąwozie przed lotniskiem. 
Do katastrofy doszło nie podczas  lądowania, którego nigdy nie podjęto, lecz podczas odejścia na drugie 
zajście  Fakt ten potwierdzają nawet rosyjscy kontrolerzy wieży, którzy w nagranych rozmowach między 
sobą w kilka sekund po katastrofie stwierdzają: „zaczął odchodzić na drugi krąg i upadł”. Zespół dyspo-
nuje licznymi świadectwami bezpośrednich obserwatorów katastrofy, poświadczających ryk silników 
pracujących całą mocą, tak jak podczas odejścia na drugie zajście. Taki przebieg wydarzeń pokazuje też 
trajektoria lotu zapisana według odczytów zawartych w TAWS wysokości barycznych i wysokości mie-
rzonych od poziomu morza (MSL). Wynika z nich, że samolot do momentu eksplozji nigdy nie znalazł się 
niżej niż 20 metrów nad poziomem pasa lotniska, nie mógł więc zawadzić o żadną przeszkodę naturalną.

Początek destrukcji samolotu

Kluczowe, więc znaczenie ma ewentualne uderzenie w brzozę, czego konsekwencją miało być zła-
manie skrzydła i dalszy, tragiczny przebieg wydarzeń. Nie istnieją żadne dowody na tezę o uderzeniu 
samolotu we wskazywane przez rządowe raporty i rosyjską propagandę drzewo. Przywoływany przez 
komisje rządowe z rosyjskiego odczytu czarnych skrzynek dźwięk uderzenia w drzewo został zakwe-
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Szkic terenu z naniesioną informacją o fragmencie TU-154 M nr 101 leżącym 
na szopie przed brzozą. Został sporządzony przez rosyjskich prokuratorów 10 
kwietnia 2010 r.

Fragment ekspertyzy materiałów firmy SmallGis. Niebieskim kolorem zazna-
czone miejsca zidentyfikowanych fragmentów TU-154 M w oparciu o zdjęcie 
satelitarne z 12 kwietnia 2010 r.
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stionowany przez Instytut Ekspertyz Sądowych. Okazuje się, że – podobnie jak słów generała Błasika 
– dźwięku uderzenia w drzewo nigdy nie było i jest on wytworem rosyjskiej propagandy. W tym miejscu 
IES odczytał dźwięk „przesuwających się przedmiotów”, który rozpoczął się ok. 1 sekundy, czyli mniej 
więcej 70 metrów przed miejscem, gdzie rosła brzoza, i trwał do końca zapisu czarnej skrzynki.

Przesądzającym argumentem jest dokumentacja prokuratury rosyjskiej sporządzona w kilka godzin 
po tragedii i stanowiąca dowód w sprawie, którą jednak ukryto i która została pominięta w obu rapor-
tach rządowych, choć komisje miały do niej dostęp. Pokazuje ona, w bardzo szczegółowym i dokład-
nym opisie potwierdzonym podpisami prokuratorów i świadków, brzozę rosnącą na działce dr. Bodina 
złamaną na wysokości 1 metra od czubka. Na gałęziach brzozy, a także na odłamanej części drzewa 
prokuratorzy odnotowują liczne wiszące i wbite odłamki samolotu. Odnaleziono wówczas cały, duży 
fragment samolotu leżący na dachu szopy Bodina, stojącej przed brzozą (patrząc z punktu widzenia 
lotu TU-154M). Pytanie, w jaki sposób fragment skrzydła mającego uderzyć w brzozę znalazł się przed 
nią, pozostaje bez odpowiedzi. Dlatego dokument ten został ukryty.

Opis miejsca zdarzenia z 10 kwietnia 2010 r. zawiera też informacje o blisko stu małych i większych 
fragmentach samolotu, leżących na powierzchni ponad 3500 m2 (dla porównania – powierzchnia 
skrzydeł TU-154M wynosi 201,54 m2) przed szosą Kutuzowa, czyli przed dotychczas pokazywanym 
wrakowiskiem. Odłamki samolotu znalazły się w pobliżu „pancernej brzozy”, a nawet przed nią. W 
tym miejscu samolot osiągnął prędkość 270 km/h, odpadnięcie więc od niego fragmentów musiało 
mieć miejsce przed brzozą. O takim przebiegu wypadków świadczy także ujawniony przez prokuratora 
ppłk. Karola Kopczyka fakt znalezienia w „pancernej  brzozie” fragmentów samolotu lakierowanych 
na czerwono. Odłamki te nie mogły pochodzić ze wskazanego w oficjalnych raportach miejsca uderze-
nia skrzydłem, ponieważ elementy malowane na czerwono występują na skrzydle w odległości około 
trzech metrów od tego miejsca. Uprawdopodabnia to hipotezę, że po eksplozji w skrzydle odłamki 
pochodzące ze środkowej części płata wbiły się w drzewo.

Zapis polskiej czarnej skrzynki ATM QAR notuje na około 0,5 sekundy (czyli ok. 40 m przed brzozą) 
wzrost wibracji jednego z silników oraz następujące później liczne awarie, w tym zatrzymanie dwóch 
generatorów i silnika. Wskazuje to, iż wybuch nastąpił przed domniemanym przez komisje zderzeniem.

Widzimy więc istotną zbieżność informacji pochodzących z dwóch różnych urządzeń – zapis dźwię-
ku „przesuwających się przedmiotów” (CVR) uzupełnia informacja z ATM QAR o początkach awarii sil-

Zdjęcie z analizy wykonanej przez laboratorium prof. Wiesława Biniendy, które ukazuje, że skrzydło przecina brzozę.
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Fragment prezentacji prof. Kazimierza Nowaczyka

nika. Potwierdzeniem tego opisu jest analiza tamtego obszaru dokonana dla Zespołu Parlamentranego 
na podstawie amerykańskich zdjęć satelitarnych otrzymanych od firmy Small Gis. Pokazuje ona duże 
fragmenty TU-154M dotychczas niewykazywane. Jeden leży na wysokości „pancernej brzozy”, ale ok. 
70 metrów na północ od niej, a drugi ok. 20 metrów przed szosą Kutuzowa, czyli ok. 160 m za brzozą, i 
odpowiada drugiemu fragmentowi skrzydła widzianemu przez świadków, lecz ukrytemu przez MAK.

 Kwestia brzozy, poza analizą dokumentów ukrywanych przed opinią publiczną i świadectw ob-
serwatorów tragedii, była też przedmiotem badań ekspertów ZP. Liczba i jakość przeprowadzonych 
obliczeń i symulacji dynamicznych dotyczących zderzenia skrzydła z brzozą zaprzecza jednoznacznie 
scenariuszowi przedstawionemu w raportach MAK i KBWL LP. Udoskonalane parametryczne symula-
cje prof. Wiesława Biniendy, które zawsze dawały taki sam wynik: skrzydło przecina brzozę, wsparte 
zostały badaniami prof. Chrisa Cieszewskiego, który ustalił, że w strefie domniemanego kontaktu ze 
skrzydłem powierzchnia brzozy to w 25–40% powierzchnia sęków, co znacznie zmniejszało jej wy-
trzymałość na uderzenie o dużej energii. Badań tych nigdy nie zakwestionowała ani prokuratura, ani 
żaden ekspert przeprowadzający symulacje metodą MES lub jakąkolwiek inną z nią  porównywalną.

Ostatecznie komisja ministra Jerzego Millera sama podważyła swoje wnioski, dołączając do proto-
kołu badań katastrofy smoleńskiej kolejny oficjalny dokument państwowy, czyli Załącznik nr 4.11, z 
którego wynika, że samolot przeleciał na wysokości 20 metrów nad terenem, na którym rosła brzoza.

 
TAWS #38 – FMS

Jak wykazał prof. Kazimierz Nowaczyk, Komisja BWL LP ukryła w swoim raporcie ostatni zapis ame-
rykańskiego urządzenia ostrzegającego przed niebezpiecznym zbliżaniem się do ziemi (TAWS), znany 
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jako TAWS #38. To samo zrobiła wcześniej komisja MAK, która pominęła go w treści raportu (na stronie 
106 wersji angielskiej wymieniono tylko alarmy od #34 do #37).

2.2 kataStRoficzNa faza lotu

We wrześniu 2012 r. eksperci otrzymali od ZP protokół z ekspertyzy polskiej czarnej skrzynki zamon-
towanej w TU-154M, wykonanej przez jej producenta – firmę ATM. Materiały te zawierają odczyty pa-
rametrów lotu, pozwalające na zidentyfikowanie m.in. kolejności i następstwa w czasie zanotowanych 
awarii urządzeń TU-154M. W ekspertyzie (s. 12) podano, iż z odczytów usunięto ostatnie pół sekundy. 
Nastąpiła tu zadziwiająca zbieżność: w raporcie MAK, w trakcie tej samej pół sekundy, także nie ma 
żadnych odczytów, lecz zamiast nich pojawia się szara linia oznaczająca brak danych, usuniętych z 
pomocą rosyjskiego programu WinArm32 użytego do prezentacji zapisów. Z takim samym zabiegiem 
mamy do czynienia w nagraniach CVR. Podczas alarmu TAWS nadawane są automatycznie komunikaty 
głosowe (np. Terrain Ahead, Pull Up). Ostatni z tych komunikatów w dostępnych nagraniach z kokpitu 
jest przerwany w pół słowa: Pull... chociaż system TAWS nie uległ awarii, ponieważ trzy sekundy później 
nagrał ostatni „fault.log”. Tak więc i ostrzeżenie „Pull Up” powinno się nagrać w całości.

Wycięte z rejestratorów i z nagrania z kokpitu pół sekundy znajduje się bezpośrednio po TAWS #38. 
Można zatem przypuszczać, że nastąpiło wówczas zdarzenie, które zostało zarejestrowane przez czarne 
skrzynki, rosyjską i polską, i było słyszalne w kabinie pilotów.

TAWS „event landing” jest uruchamiany po zetknięciu się kół z ziemią, a zanotowana wówczas 
wysokość baryczna wynosiła 36 metrów (wysokość zanotowana wówczas przez MSL to 42 metry 
nad poziomem pasa). Z dotychczasowych analiz zapisu wynika, że kurs samolotu nie zmienił się po-

Fragment prezentacji prof. Kazimierza Nowaczyka
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oznaczenia:
ABSU- automatyczny pokładowy 
system sterowania
ARK- automatyczny radiokompas
ATM QAR- polski cyfrowy rejestrator 
parametrów lotu szybkiego dostępu
AUASP – system ostrzegania o zbli-
żeniu do krytycznych kątów natarcia

BNDB- radiolatarnia bliższa
CVR- rejestrator dźwięków
DS- droga startowa
DSS- dźwignie sterowania silnikami
FDR- rejestrator parametrów lotu
IAS- prędkość przyrządowa
IFR- lot wg przyrządów
IUL- Instrukcja użytkowania w lo-

cie samolotu Tu-154M
KL-kierownik lotów
KRL- kontrola lotów
KSL-kierownik strefy lądowania
MDH- minimalna wysokość zniża-
nia (barometryczna)
MARS-BM- rosyjski rejestrator 
dźwięków

MSRP-64- rosyjski rejestrator para-
metrów lotu (taśmowy)
PN-5- pulpit załączania i wyłącza-
nia trybów pracy ABSU używają-
cych sygnałów kompleksu nawiga-
cyjnego (1P)
PN-6 – pulpit sterowania automa-
tem ciągu, komputerem odejścia i 

CTY-154-2 (2P)
RUD- zob. DSS
SNC- stopień niskiego ciśnienia
SP- statek powietrzny
WA- warunki atmosferyczne
WM- warunki minimalne
WSU- silnik rozruchowy

Zapis skrzynki parametrów lotu opr. M. Dąbrowski, trajektoria pionowa według załącznika 4.11 KBWLLP



między brzozą a miejscem wystąpienia „event landing”. Zaprzecza to możliwości wykonania beczki 
o parametrach zgodnych z raportami rządowymi i przewróceniu się samolotu „na plecy”. W tym 
samym czasie zapisany został także pierwszy „fault.log”, w którym program monitorujący komuni-
kację i poprawność odczytów z sensorów podłączonych do TAWS zanotował zerwanie połączenia z 
sensorami umieszczonymi na klapach skrzydeł. Sensory te informują TAWS o konfiguracji skrzydeł: 
do startu, przelotu, lądowania. Wszystkie pozostałe odczyty uznane zostały za prawidłowe. 

Lawinowy rozpad

Ekspertyza firmy ATM podaje również bardzo ważną informację o lawinowo występujących w oko-
licy TAWS #38 awariach samolotu, w tym o utracie końcówki skrzydła (która wg ekspertyzy ATM ode-
rwała się 1,5 sekundy, a więc ok. 115 metrów, za miejscem, gdzie rosła brzoza), awarii pionu żyroskopo-
wego, zaniku zasilania (przestały pracować po kolei przynajmniej dwa generatory znajdujące się każdy 
na innym silniku), uszkodzeniu jednego z silników oraz urządzeń nawigacyjnych. Rozszerzone zostały 
w ten sposób znane informacje z zapisów o awariach samolotu zanotowanych przez urządzenie TAWS 
w plikach „fault.log” w trakcie i bezpośrednio po TAWS #38. Należy jeszcze raz podkreślić, że bezpo-
średnio za TAWS #38 usunięto z zapisów wszystkich rejestratorów pół sekundy danych, a po tym czasie 
dysponujemy jedynie ograniczonymi informacjami z FMS; raport ATM wskazuje, że od tego momentu 
odczyty wysokościomierza radiowego są już niewiarygodne.

Nie ulega jednak wątpliwości, że zasilanie elektryczne całkowicie zanikło w samolocie znajdującym 
się jeszcze w powietrzu, przed pierwszym uderzeniem w ziemię. Potwierdzili to nawet biegli pracu-
jący dla prokuratury wojskowej podczas konferencji 27 lipca 2011 r. Najpierw przerwały swoje zapisy 
wszystkie rejestratory eksploatacyjne parametrów lotu (rejestrator K3-63 uznano za zagubiony i go 
nie szukano!). Sekundę później zamrożona została pamięć obu komputerów nawigacyjnych (FMS) 
pierwszego i drugiego pilota, a system TAWS zapisał ostatni „fault.log.” Odczytana przez ekspertów 
firmy Universal Avionics zamrożona pamięć FMS drugiego pilota zawiera jeszcze wiele dodatkowych 
informacji z tego lotu, ostatnich, jakimi dysponujemy. Ich rozszerzona analiza będzie możliwa po uzy-
skaniu dodatkowych informacji od firmy Universal Avionics.

Od godz. 06:40:55,7 aż do końca nagrania (06:41:01,4) CVR zarejestrował dźwięki o nieustalonym 
pochodzeniu, zinterpretowane przez IES jako „odgłosy przemieszczających się przedmiotów”.

Według analizy przygotowanej dla ZP, pierwszy z tych odgłosów nie jest związany z uderzeniem w 
drzewa, ponieważ wystąpił ok.37-52 m przed pierwszym drzewem, które wg oficjalnych raportów miał 
przyciąć samolot.

Silniki

Zgodnie z Ekspertyzą techniczną firmy ATM, do 06:40:55 rejestrator nie zanotował przekroczenia 
parametrów eksploatacyjnych silników. W kolejnej sekundzie1 nastąpił skokowy wzrost wibracji przed-
niego łożyska wirnika sprężarki niskiego ciśnienia prawego silnika - W3N1 (przez następne 0,5 sek. 
utrzymał się w normie, następnie wibracje zaczęły spadać). 

Prawdopodobnie  przed brzozą silnik Nr 3 doznał silnego wstrząsu, być może zewnętrznego.
Jest bardzo mało prawdopodobne, aby przyczyną wzrostu W3N1 była kolizja z drzewami, ponieważ 

nie widać śladów dostania się gałęzi do silnika, a im większa prędkość, tym teoretyczny stożek zasy-
sania jest o mniejszym kącie. Przypuszczalnie obroty wentylatorów silników były dalekie od mocy 

1 Biorąc pod uwagę sposób pracy rejestratora FDR, wibracje W3N1 (silnik prawy) wzrosły od 0,5 do 1 sekundy przed 
hipotetycznym uderzeniem lewym skrzydłem w brzozę.
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startowej i efekt zasysania był dużo mniejszy niż przy pełnej mocy startowej.
Do silnika mogły dostać się miękkie, małogabarytowe obiekty, ale niepowodujące większych wibra-

cji obudów łożysk. Niemniej takie miękkie obiekty powinny przelecieć szybko przez silnik i wibracje 
powinny wrócić do stanu przed skokiem albo obniżyć się bardziej, niż podaje wykres.

W przypadku Tu-154M, ponieważ z przodu silnika na wlocie są nieruchome kierownice (WNA), wiec 
grubsze gałęzie na nich sie oprą, i z racji długości /i grubości/ - pęd powietrza je przerzuci poza obręb 
wlotu silnika. Te cieńsze mogą przejść przez kierownice i od razu będą poszatkowane. Kawałki zostaną 
odrzucone w kierunku obwodu kanału, mogąc lekko pogiąć łopatki, szczególnie na końcach - to wła-
śnie widać na zdjęciach wentylatora lewego silnika. Niemniej uważam, że te uszkodzenia powstały po 
wleceniu do silnika innych obiektów, niż gałęzie.

Te najdrobniejsze mogą przejść przez otwór wlotowy bliżej środka i kołpaka i dostać się do układu 
wysokiego ciśnienia, a tam prawdopodobnie, bez większych szkód dla silnika, poszatkowane /szczegól-
nie na drobne kawałki na ostatnich stopniach sprężarki wysokiego ciśnienia/ przelecieć przez komory 
spalania i turbiny.

 Brakuje także zniszczeń silnika od grubych gałęzi i konarów (poza leżącą w błocie pogiętą obudo-
wą). Jest mało prawdopodobne, żeby takowe dostały się do silnika. Gdyby się dostały, to ślady byłyby 
widoczne i nie powinny były zostać „przemielone” przez silnik bez zostawienia śladów. Na znanych 
fotografiach przód silnika leżał w błocie, widać małe gałązki i kawałek korzenia, ale jest mało prawdo-
podobne aby znalazły się one tam z innej przyczyny niż przemieszczanie się silnika po ziemi.2 

Lewe skrzydło

O godz. 06:40:57,53 (t+0,5) został odłączony kanał poprzeczny (przechylenia) ABSU (pilot lecący 
obrócił wolant). Zgodnie z intencją pilota zadziałała prawa lotka i prawy interceptor lotki.

 W tym samym momencie nastąpiło niepożądane wychylenie lewej lotki-interceptora do wartości 4 ,
Eksperci firmy ATM opisali to w Ekspertyzie Technicznej jako możliwy skutek uszkodzenia lewego 

skrzydła oraz spadek przyspieszenia pionowego. 
Czas (0,5 sekundy) jaki upłynął od hipotetycznego uderzenia w brzozę (wg komisji państwowych) 

do obrócenia przez pilota lecącego wolantu jest zbyt krótki, aby obrócenie wolantu było reakcją na to 
uderzenie. Jest bardziej prawdopodobne, że była to reakcja na gwałtowny wzrost przechylenia samo-
lotu na lewe skrzydło, którego powód wystąpił przed brzozą.

W tym rejonie rejestrator ATM QAR zapisał także awarię generatora prądu numer 14 (na lewym sil-
niku), natomiast MSRP-64: awarię silnika numer 1 (lewego5) i wibrację jednego z silników. 

W momencie awarii generatora nr 1 (sieć 1-lewa), zgodnie z wykresem parametrów dyskretnych z 
Ekspertyzy firmy ATM, nastąpiło automatyczne przełączenie zasilanej z generatora nr 3 szyny NPK6   

2 Ekspertyza eksperta ZP pragnący zachować anonimowość, jest to doktor inżynier, absolwent wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej o specjalności silniki lotnicze.
3 Podany czas FDR. Zgodnie ze stenogramem IES  odłączenie poprzecznego kanału ABSU nastąpiło wcześniej, tj. o 
06:40:54,8.
4 Blok BZU, kontrolujący prawidłowość pracy generatorów (częstotliwość i napięcie), odłącza generator przy spadku 
napięcia do 170-180V i obniżeniu częstotliwości poniżej 372-380Hz lub podwyższeniu ponad 420-428Hz.
5 Zapisy: PODWWIBR i S1NIESPR pochodzą z FDR MSRP-64, bez dodatkowych danych nie ma możliwości ustale-
nia czasu ich trwania i nie mają one potwierdzenia na niezależnych wykresach stanu poszczególnych silników pochodzących 
z rejestratora ATM QAR. 
 Istnieje możliwość, że te zapisy obrazują podwyższone wibracje i awarię w locie silnika numer 1, już po wyjściu z 
pracy rejestratora ATM QAR w końcówce lotu. 
 Należy pamiętać, że niektórzy rosyjscy świadkowie zwracali uwagę na dziwne dźwięki w końcówce lotu, które 
mogą być związane z awarią układu napędowego. J.R. : „Ten samolot lądował z przerywanym dźwiękiem i z głośnymi trzaska-
mi. Rozbił się około 500 m od pasa. Widać jak schodził na podstawie połamanych drzew”. O możliwych awariach silników w 
locie nie wspominają jednak części tekstowe Raportów: MAK i KBWL LP. Według MAK i KBWL LP miały one pracować aż 
do zderzenia z ziemią, co jest kwestionowane w niniejszym Raporcie.
6 Szyna NPK-  przeznaczona do ochrony kompleksu nawigacyjno-pilotażowego (NPK) przed zanikiem zasilania. W 
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prawej na lewą (NPKP1SIEC3), co jest zgodne z IUL samolotu.
O godz. 06:40:57 (t=0) nastąpił wstrząs działający na samolot  lewej strony, skutkujący zmianą przy-

spieszenia poprzecznego. O godzinie 06:40:58 (t+1) rejestrator zapisał przekroczenie kąta przechylenia 
= 15 stopni (parametr DUZEPRZECH).

Lewa lotka-interceptor cofnęła się do położenia 0 po 1 sekundzie od wychylenia (o 06:40:58, t+1). 
Następnie niepożądane  wychylenie lewej lotki-interceptora na 0,5 sekundy wzrosło do wartości 257   

(o 06:40:58,5, t+1,5).
Eksperci firmy ATM zinterpretowali to jako możliwy moment oderwania lewej końcówki skrzydła. 
W tym samym momencie nastąpiło załamanie przyspieszenia pionowego.
O godz. 06:40:58,5 (t+1,5) miało miejsce  gwałtowne wciśnięcie przez pilota pedału steru kierunku, 

w zakresie którego nie używa się w locie.
Najprawdopodobniej była to instynktowna reakcja na nieprzewidzianą zmianę położenia samolotu. Zda-

niem pilota Tu-154M, taka reakcja jest możliwa w razie wystąpienia silnego bocznego wiatru lub turbulencji. 
O godzinie 06:40:59 (t+2) włączył się automatycznie TAWS event#38: Landing. 
Ponieważ nie jest to alarm, lecz informacja o włączeniu czujnika Air/Ground na lewej goleni pod-

wozia głównego, nie została ona zapisana ani przez rejestratory FDR, ani CVR. Przyczyną wystąpienia 
TAWS#38 mogło być ściśnięcie amortyzatora goleni podwozia od wstrząsu.

Niszczenie lewego skrzydła rozpoczęło się ok. 1 sekundy przed  momentem określonym przez KBWL 
LP jako uderzenie w brzozę, i mogło trwać aż do punktu TAWS#38. Nastąpiło częściowe oderwanie 
poszycia oraz zniszczenie elementów konstrukcyjnych tak, że końcówka odpadła przed punktem 
TAWS#38.

Opisany w Ekspertyzie ATM mechanizm niszczenia lewego skrzydła czyni nieprawdopodobnym 
uderzenie w brzozę, na której zachował się przełom drzazgowy, a charakter niszczenia drzewa wskazuje 
na złamanie, bez śladów uderzenia cienkimi krawędziami półek przedniej podłużnicy skrzydła. Obec-
ność drzazgi na złamanej brzozie świadczy o niemożliwości oderwania się końcówki lewego skrzydła 
dopiero 1,5 sekundy po kolizji. Obecność w przełomie brzozy odłamków w kolorze białym i czerwonym 
unieprawdopodabnia uderzenie tupolewa częścią skrzydła bezpośrednio przylegającą do oderwanej 
końcówki, w której nie występowały elementy lakierowane na czerwone. Może ona natomiast świad-
czyć o wbiciu się w drzewo odłamków ze środkowej części skrzydła, na której namalowany był znak 
rozpoznawczy (szachownica), np. oderwanych od samolotu przez eksplozję.

W ciągu kolejnej 0,5 sekundy (o 06:40:59, t+2) niepożądane wychylenie lewej lotki-interceptora spa-
dło do wartości 3, a następnie do 0 (o 06:40:59,5, t+2,5). 

Prawie równocześnie z uaktywnieniem TAWS#38 rejestrator zapisał awarie generatora numer 2 i 
numer 3. Zanikło napięcie w lewej sieci prądu przemiennego 36 V (LSIEC36V8) i 200/115 V9. 

normalnym trybie pracy są zasilane z sieci 1 i 3. W razie niesprawności w sieci 1 (3) lewe (prawe) szyny NPK automatycznie 
przełączają się na sieć 3 (1). Sieci prądu przemiennego są podłączone do szyn autonomicznych: lewej i prawej. Szynę autono-
miczną lewą mogą zasilać generatory nr 1 lub nr 2, szynę autonomiczną prawą- generator nr 3 lub nr 2.  Por. IUL, 8.6.4.1 
 Do szyny 36 V powinna automatycznie podłączyć się przetwornica PTS-250 nr 2, która jest awaryjnym źródłem za-
silania dla tego układu. 
7 Położenie lotek-interceptorów jest rejestrowane w zakresie 0-45 stopni.
8 Poszczególne sieci prądu przemiennego 36 V zasilają: 
 Lewa: МГВ-Ш САУ, СТУ, НВУ, ДИСС, AT I п/к AT II п/к, КУРС-МП-1 СИВ-1, СВС, selektor kursu № 1, ДИМ-
4Т (silnika nr 1), ДИМ-8Т, УПБ № 1 (усилительно-переход¬ный блок) гироскопов ЭМИ-3 РТИ (silnika nr 1) , ВУ-1, 
AРK-I5 № 2, ССОС, ИП-32 (klap), БЗТ-1 № 1, СПЗ-1 - I п/к 
 Sieć ПТС-250 (numer 1- awaryjna): МЭТ-4У I п/к TKC-П2 № 1, РМИ, МСРП, АПШ-3М
 Prawa: МГB-П, ТКС-П2 № 2, УПБ-1 № 2, „Курс-МП-2”, ДИМ-4T (silnika nr 2 i nr 3), БУ-2А (slotów), ЭМИ-ЗРТИ 
(silnika nr 2 i nr 3), ДОР-2, selektor kursu №2, МЭТ-4У П п/к, СПЗ-1 П п/к, РМИ, БР-40, СНП №1
 Sieć ПТС-250 М (numer 2): МГВ-1, АГР-72А, ВК-90, APK-I5M №1, ДИМ-240, РЛС „Гроза”, БСУ-1 №2, БКК-18, 
СНП-1, АПП-1А
9 W zapisach FDR nie ma sygnału o zaniku napięcia 115 V. ponieważ parametr ten nie jest rejestrowany, jednak źró-
dłem tego napięcia są te same generatory 1-3 (GT40pcz6) co dla 36 V (przy czym napięcie 36 V jest uzyskiwane za pomocą 
transformatorów TS330SO4B).
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Wg danych z Raportu MAK zanikło napięcie w sieci prawej prądu przemiennego 200/115 V i 36 V10 
(t+2 do t+2,5,).    

Według Ekspertyzy technicznej firmy ATM sieć prawa działała do końca zapisu rejestratora FDR, co 
jest niezgodne z Raportem MAK, wg którego napięcie 36 V w sieciach: lewej i prawej zanika ok. 1,5- 2 
sekund wcześniej niż w sieci  awaryjnej, obsługującej FDR i CVR. 

Generatory - dalsze awarie

Po włączeniu się TAWS#38 rejestrator zapisał następujące awarie:
- usterka pionu żyroskopowego MGW nr 111 (sygnał z bloku BKK-18- Блок контроля крена – do 

końca zapisu),
-pożar w przedziale silnika rozruchowego WSU/ wysoka temperatura w tylnym przedziale technicz-

nym12 - do końca zapisu (lokalizacja przedziału WSU)
- awarie radiowysokościomierzy RW1 i RW213 (SPRRW5NR1, SPRRW5NR2)- brak sygnału gotowości 

generowanego przez układy wewnętrznej kontroli radiowysokościomierzy lub ich niesprawność - do 
końca zapisu,

- przestawienie się zegara ATM na godz. 23:04:11.
-rejestrator zapisał sygnał uruchomienie silnika rozruchowego/ przepełnienie zbiornika przedniej 

toalety) - do końca zapisu.
Zdaniem pilota komunikacyjnego, nie jest możliwe, aby załoga mogła w tak krótkim czasie uru-

chomić silnik rozruchowy. Zapisany parametr jest zatem najprawdopodobniej symptomem rosnącego 
przechylenia samolotu lub zapisem niewiarygodnym, związanym z awariami zasilania elektrycznego.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną zmniejszenia obrotów turbiny silnika numer 1 jest zmniejsze-
nie objętości powietrza przepływającego przez wentylator i trafiającego do komór spalania przy jedno-
cześnie opóźnionej reakcji zmniejszenia podawania paliwa wtryskiwanego do komór spalania. Była to 
najprawdopodobniej  bezwładność systemu wraz z możliwą jego awarią, której możliwe przyczyny to:

- częściowe zdławienie silnika z powodu zmniejszenia ilości tlenu w powietrzu zasysanym do wlotu ,
- częściowe przysłonięcie wlotu powietrza ciałem obcym (np. fragmentem poszycia).

Analiza silników po katastrofie

Łopatki wentylatorów i być może wirników sprężarek wysokiego ciśnienia zostały uszkodzone. Ich 
wygięcie powodowało większy opór aerodynamiczny i mogło dojść do przekroczenia luzów wierzchoł-
kowych i bocznych, tarcia o sąsiednie ścianki pierścieni lub kierownic. Duże siły  mogły spowodować  
gwałtowne hamowanie obrotów wraz z blokadą napływu strumienia powietrza. Siły te prawdopodob-

10 Do prawej szyny 36 V powinna się podłączyć przetwornica PTS-250 nr 1, zasilająca także rezerwowy sztuczny ho-
ryzont 1P АГР-72
11 Dane z zamrożonego komputera pokładowego FMS 2P potwierdzają że w końcówce lotu nie było możliwe otrzyma-
nie wartości kursu ze źródła analogowego.
12 System przeciwpożarowy gondoli silnikowych i przedziału WSU jest zasilany z prawej sieci prądu stałego 27 V. 
Sygnalizacja włącza się gdy temperatura przekroczy 180 st.C a przyrost temperatury 2-4 st./sek.
 Pożar okolicy dyszy środkowego silnika, w bezpośrednim sąsiedztwie przedziału silnika rozruchowego potwierdził 
w filmie „10.04.2010” świadek R., który widział ognistą „kometę” za ogonem samolotu. Podobnie wypowiedział się jeden ze 
strażaków, który widział że samolot  „jeszcze w powietrzu zapalił się: po tym, jak zahaczył o drzewa” (http://wiadomosci.ga-
zeta.pl/Wiadomosci/1,80277,9358180,Strazak_ze_Smolenska_opowiada_o_katastrofie__to_bylo.html).
 Także świadek N.S. widział iskry za ogonem tupolewa w końcówce lotu. Oficjalne raporty w ogóle nie wspominają o 
pożarze w locie. 
 Istnieje prawdopodobieństwo, że sam zapis POZARWSU nie jest rejestracją rzeczywistej awarii, a jego przyczyną są 
awarie zasilania elektrycznego samolotu.
13 RW1 i RW2 są zasilanie prądem stałym 27 V i przemiennym 115/200 V. Napięcie 115 V z szyn NPK, na RW1 z sieci 
lewej, na RW2 z sieci prawej.
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nie  spowodowały destrukcję przedniej części silnika i wypadanie tarcz wentylatorów14. Najdalej od 
silnika odpadł pierwszy wentylator (wirnik sprężarki niskiego ciśnienia), co jest naturalne. Jego znale-
zienie przy końcu dyszy wylotowej, a nie przy wlocie silnika potwierdza przebieg wypadków. Wirnik 
sprężarki niskiego ciśnienia jest poważnie uszkodzony. Łopatki są na końcach wygięte w jedną stronę. 
To wskazuje, że w czasie pracy łopatki mogły zahaczać albo o obudowę wewnętrzną, albo o kierownicę. 
Jednak działo się to przy obrotach znacznie mniejszych niż 85%, na tyle małych, że nie spowodowało to 
rozerwania łopatek (chociaż niektórych brakuje). Najprawdopodobniej awaria nastąpiła w powietrzu. 
Jest możliwe, że w chwili upadku wirnik już się nie kręcił. Na fotografiach widać dużą ilość gałęzi i błota 
wokół oderwanego wentylatora. Nie świadczy to jednak o dostaniu się gałęzi do wnętrza pracującego 
silnika, chociaż mogły do niego wpaść jakieś twarde elementy i łopatki wirnika zaczęły się o nie giąć.

Jedna z fotografii znajdujących się w posiadaniu Zespołu pokazuje rosyjskiego funkcjonariusza, nio-
sącego fragment pulpitu technika pokładowego z ocalałym wskaźnikiem obrotów sprężarek wysokiego 
i niskiego ciśnienia silnika numer 2 (środkowego). Widać na nim, że ostatnie wskazywane wartości 
ciśnień to 0% i 50%, co zdaniem pilotów komunikacyjnych świadczy o możliwości poważnej awarii tego 
silnika w powietrzu, w czasie pracy, lub o samoczynnym przestawieniu się wskaźnika np. od wstrząsu.  
Te scenariusze należy potwierdzić lub wykluczyć, badając silnik numer 2 oraz przedmiotowy wskaźnik.

Świadectwa eksplozji

Rozpad samolotu następował w powietrzu i rozpoczął się jeszcze przed brzozą na której maszyna 
miała utracić końcówkę lewego skrzydła.

Protokół z oględzin miejsca katastrofy, sporządzony 10 kwietnia 2010 roku przez trzyosobową komi-
sję pod przewodnictwem zastępcy naczelnika Smoleńskiego międzyrejonowego oddziału śledczego 
Komitetu Śledczego przy prokuraturze FR w guberni smoleń skiej, sędziego 1 klasy O. P., informuje o 
kilku dużych powierzchniach usłanych szczątkami samolotu, m.in. wąwozie o wymiarach 25x55 metrów, 
pasie leśnym o wymiarach 15x30 metrów, wąwozie o wymiarach 3-25 metrów. Duża część fragmentów 
samolotu, opisanych w protokole nie została w ogóle zinwentaryzowana przez komisje badające przy-
czyny katastrofy.

Zgodnie z wypowiedzią świadka S.W., maszyna przelatywała z głębokim przechyleniem na lewe 
skrzydło nad ulicą Kutuzowa tak nisko, że prawie zaczepiła o jadące samochody. Takie położenie nad 
ulicą („kołami do dołu, jak do lądowania”) potwierdza także świadek N.S. 

M.K., powołując się na dziennikarza smoleńskiego portalu internetowego „Nikolskoje Kolco”, wspomi-
nała, że przebiegająca za punktem TAWS#38 asfaltowa ulica Kutuzowa była usłana drobnymi odłamkami 
samolotu 15. Jeden ze świadków widział niezinwentaryzowaną w Raportach MAK i KBWL LP część pła-
towca w kolorach białym i czerwonym, leżącą na jezdni zamkniętej dla ruchu kołowego ulicy Kutuzowa.

Na fotografiach z dnia katastrofy asfalt ulicy Kutuzowa pokrywały także liczne gałęzie ściętych 
drzew. 

Jeden ze świadków, rosyjski oficer, wspominał, że przed upadkiem na ziemię za samolotem ciągnął 
się warkocz czarnego dymu:

Zaczepiając spodem drzewa, z warkoczem czarnego dymu samolot uderzył w ziemię.16  
Świadek E. C., pracownik salonu „KIA Motors Smoleńsk”: „Była bardzo silna mgła. Nie widziałem żeby 

samolot krążył nad lotniskiem. Popatrzyłem przez okno i zobaczyłem, że spada samolot- miał przechył na 
lewe skrzydło, nosem w dół. Leciał we mgle, ścinając wierzchołki drzew. Przed samym upadkiem oderwał się 
od niego ogon. Potem spadł w lasku. Usłyszałem silny huk – i wybuch do wierzchołków drzew.”17 

14 Tarcze wentylatorów, które wypadły z lewego silnika znajdowały się na wrakowisku.
15 http://www.smolnk.ru/2010/04/page/3/, Что видели и слышали местные жители в момент авиакатастрофы?
16 http://www.rabochy-put.ru/tragedy/9698-tragedija.-shok.-skorb.-krushenie-polskogo.html
17 http://www.novayagazeta.ru/politics/4024.html
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Zasilanie elektryczne samolotu przestało działać jeszcze w powietrzu, co potwierdziła Ekspertyza 
techniczna firmy ATM. Zanik zasilania skutkował jednoczesnym zakończeniem zapisu przez reje-
stratory: FDR i CVR (06:41:01) (t+4) oraz zamrożeniem komputerów pokładowych FMS (06:41:02)18 
(t+5). To ostatnie stało się, według Raportu Universal Avionics, w miejscu określonym odczytany-
mi z pamięci RAM komputera pokładowego FMS 2P, nieskorygowanymi danymi na wejściu trzech 
urządzeń GPS oraz ostatnim komunikatem FMS 1P. Wszystkie te dane potwierdzają zanik zasilania 
w miejscu określonym nieskorygowanymi współrzędnymi: GPS1- N 54:49.4698, E 32:03.12166; GPS2- N 
54:49.46788, E 32:03.1227; GPS-3- N 54:49.46994, E 32:03.1221, a więc jeszcze przed pierwszym śladem 
kontaktu samolotu z ziemią. 

18 Zgodnie z Ekspertyzą techniczną firmy ATM wszystkie rejestratory, FMS i TAWS przerwały pracę w tym samym 
momencie, w sekundzie poprzedzającej pierwszy kontakt samolotu z ziemią.

Bruzdy wg zdjęć satelitarnych przekazanych Zespołowi przez firmę Small Gis

Porównanie pozycji samolotu podanej w raporcie KBWL ze śladami pierwszego uderzenia (oprac. K. Nowaczyk i M. Dąbrowski)
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Dokładne wyznaczenie punktu zaniku zasilania jest możliwe wyłącznie we współpracy z firmą Uni-
versal Avionics. Najbardziej prawdopodobną przyczyną zaniku zasilania rejestratorów parametrów lotu 
był zanik napięcia w sieci awaryjnej spowodowany jej zniszczeniem wskutek oderwania ogona w locie.

Jak określono w Ekspertyzie technicznej firmy ATM, pierwsze zetknięcie z ziemią  miało miejsce o 
godz. 06:41:02 (t+5), a główne uderzenie- o 06:41:03 (t+6).

O skali zniszczeń świadczy wypowiedź A.J., szefa służby prasowej administracji obwodu smoleńskie-
go: „Odłamki samolotu są rozrzucone w promieniu 700 metrów. Widać, że był tam pożar, dlatego że ciała 
ofiar są spalone”.19 

Uderzenie samolotu w ziemię

Wyraźnymi i potwierdzonymi z niezależnych źródeł (zdjęcia satelitarne GeoEye z 11 i 12 kwietnia 
2010 r., a także zdjęcia uzyskane z firmy Small Gis z 5 i 12 kwietnia) są pierwsze ślady uderzenia samo-
lotu w ziemię – dwie pary wyraźnych i mierzalnych bruzd (znana jest dokładna rozdzielczość zdjęć 
satelitarnych). Porównanie obu zdjęć wskazuje na przeniesienie elementów wraku pomiędzy 11 a 12 
kwietnia, dlatego punktem odniesienia jest zdjęcie z 11 kwietnia 2010 r.

Na rysunkach, zamieszczonych na stronach 288–289 Załącznika nr 4 do raportu KBWL LP, komisja 
podała trzy kąty opisujące położenie samolotu podczas uderzenia w ziemię (przechylenie, pochylenie i 
odchylenie). Przedstawione na rys. 4 porównanie dotyczy pozycji samolotu podanej przez komisję min. 
Millera, jednak odnosi się również do raportu MAK. Podstawowym i udokumentowanym wnioskiem 
Zespołu, na podstawie zaprezentowanego tutaj fragmentu analizy, jest konkluzja, że samolot, w pozy-
cji podanej w obu raportach, w momencie uderzenia w ziemię nie mógł pozostawić śladów (bruzd) 
widocznych na zdjęciach satelitarnych, są one bowiem od 3 do 5 metrów szersze, niż odległość między 
lewym (ułamanym) skrzydłem a lewym statecznikiem.

Samo wrakowisko przed przeniesieniem przez Rosjan statecznika miało prawie 210 metrów długości, 
180 metrów po jego przeniesieniu i zasłane było tysiącami fragmentów samolotu. Polscy archeolo-
dzy, badający powierzchnię terenu katastrofy we wrześniu 2010 roku, zidentyfikowali ponad 4 tysiące 
elementów. Ale rzeczywisty obszar katastrofy ciągnie się od miejsca ok. 40 metrów przed „pancerną 
brzozą” aż do płotu oddzielającego lotnisko i mierzy ok. 8000 m2, co jest skrzętnie ukrywane.

Te ostatnie badania wsparte są czasochłonnymi i w miarę napływu informacji uszczegółowianymi 
symulacjami uderzenia całego samolotu w ziemię, prowadzonymi przez prof. W. Biniendę:

19 http://www.ntv.ru/novosti/190438/

Rozkład szczątków TU-154M po uderzeniu w ziemię (zielony prostokąt na rys. 1) (oprac. K. Nowaczyk)
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oraz prowadzonymi niezależnie przez dr. inż. G. Szuladzińskiego symulacjami uderzeń kadłuba w w 
miękki grunt i efektów wybuchu wewnątrz kadłuba:

Badania rozprucia kadłuba przez ładunek wybuchowy były prowadzone m.in. w Anglii, w firmie DERA. 
Symulację takiego wybuchu wewnętrznego dokonaną w Sandia Laboratories pokazał prof. W. Binienda na 
I Konferencji Smoleńskiej. Rysunek zamieszczony powyżej pokazuje zjawisko uproszczone, a mianowicie 
fragmentację walczaka o średnicy kadłuba Tu-154M przez materiały wybuchowe. Dr inż. G. Szuladziński 
w swoim raporcie napisał: „Te małe kawałki nazywamy odłamkami. Są one charakterystycznym skutkiem 

Symulacja uderzenia TU-154M w ziemię w pozycji odwróconej (oprac. W. Binienda)

Symulacja fragmentacji walczaka o średnicy kadłuba TU-154M po wybuchu wewnętrznym (oprac. G. Szuladziński)
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działania materiałów wybuchowych. Jedyna inna możliwość wytworzenia odłamków z konstrukcji lotni-
czych to uderzenie o sztywną przeszkodę z dużą prędkością. Sztywnej przeszkody w omawianym wypad-
ku nie było, a 270 km/h jest niedostateczną szybkością, by powstały odłamki” [Raport No. 456 – Niektóre 
aspekty techniczno-konstrukcyjne smoleńskiej katastrofy, s. 26, „28 miesięcy po Smoleńsku”, s. 71–73].

Opinię tę potwierdzili i wsparli swoim wieloletnim doświadczeniem dr inż. W. Berczyński – znawca 
zasad konstrukcji samolotów, emerytowany pracownik firmy Boeing, i dr inż. B. Gajewski – ekspert w 
badaniu katastrof lotniczych, członek ISASI (International Society of Air Safety Investigators).

Na wybuch wewnątrz samolotu, w powietrzu, wskazują m.in.: rozprucie segmentu kadłuba z cha-
rakterystycznym rozwarciem i wywinięciem krawędzi pęknięcia (stopień rozwarcia blach kadłuba jest 
miarą ciśnienia powstałego podczas eksplozji), wygląd fragmentów kadłuba widzianych wzdłuż osi 
(zawartość wnętrza została „wydmuchnięta”), wyrwane, a nie ścięte dziesiątki nitów oraz niewielkie, 

Slajdy z prezentacji prof. dr. hab. Jana Obrębskiego z Politechniki Warszawskiej, którą zaprezentował podczas I Konferencji Smoleńskiej 
organizowanej przez prof. dr. hab. Piotra Witakowskiego w Warszawie w 2012 r.
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incydentalne ogniska pożaru.
Trzeba również wskazać na badania odłamka samolotu przeprowadzone i zaprezentowane przez 

prof. Jana Obrębskiego w czasie I Konferencji Smoleńskiej. Konkluzja prof. Obrębskiego jest jedno-
znaczna: odłamek ten został wyrwany z samolotu przez eksplozję. Wniosek wzmacnia fakt, że odłamek 
ten znaleziono daleko przed miejscem uderzenia samolotu w ziemię.

Wiadomo, że część ciał ofiar nosiła ślady krótkotrwałego działania bardzo wysokiej temperatury, a 
u niektórych ofiar, niemających problemów z płucami, rosyjskie dokumenty stwierdzają rozedmę. To 
także charakterystyczne efekty eksplozji.

Niepodważalny jest fakt wykrycia śladów materiałów wybuchowych na szczątkach samolotu. In-
formacja ta pochodzi z dwóch niezależnych źródeł: Naczelnej Prokuratury Wojskowej, która zleciła 
badania (w dwa i pół roku po katastrofie), i wyników badań wykonanych w USA na zlecenie Stanisława 
Zagrodzkiego, krewnego jednej z ofiar. Badania w USA wykazały na próbce oprócz TNT dwa typy dwój-
nitrotoluenu – związku, który może być produktem rozpadu trotylu podczas wybuchu. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, że ślady trotylu znaleziono także na szczątkach samolotu poza kabiną pasażerską, co 
przeczy oficjalnym wyjaśnieniom NPW. Obserwowane różne próby zatarcia znaczenia tych badań są 
tylko propagandową grą na zwłokę, która nie jest w stanie podważyć wyników obiektywnych ekspertyz.

Należy domagać się sprowadzenia wraku do kraju, jego rekonstrukcji i przeprowadzenia wszech-
stronnych badań z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy nauki. Należy domagać się ekshumacji 
wszystkich ciał i przeprowadzenia stosownych badań sądowo-medycznych przy udziale kwalifikowa-
nych ekspertów krajowych oraz znawców z zagranicy, których wskażą pełnomocnicy rodzin ofiar.

Jak widać z powyższego zestawienia badania trwają, do rąk Zespołu Parlamentarnego docierają 
nowe dokumenty i informacje, a nade wszystko wyniki niezależnie prowadzonych badań. Ostatnio 
zespół otrzymał ważne badania Glenn A. Joergensena, potwierdzajace badania G. Szuladzińskeigo choć 
w oparciu o zupełnie inne metody badawcze. 

Jak dotąd obiektywna analiza dostępnych danych wskazuje na to, że do katastrofy doszło na skutek 
eksplozji w powietrzu, która zapoczątkowała zniszczenie samolotu TU-154M wiozącego polską delega-
cję z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim na czele.

Tezę tę potwierdzają też publikowane poniżej, najnowsze badania dr. Inż. Grzegorza Szuladzińskiego 
zawierające symulację upadku TU-154M odwróconej, także z prędkością dwukrotnie większą, niż zakłada 
raport Millera. Również w takiej sytuacji, choć kadłub samolotu zostaje uszkodzony, nie ulega zupełnemu 
zniszczeniu i rozpadowi na tysiące małych szczątków, jak to nastąpiło w rzeczywistości.

2.3 udeRzeNie Samolotu w ziemię  
w położeNiu „Na plecach”

Powodem niniejszego badania jest potrzeba pełniejszego poznania skutków rozbicia przy lotnisku 
północnym Smoleńska w kwietniu 2010 r. samolotu TU 154M. W prezentowanej poniżej symulacji przy-
jęte zostało założenie że kadłub upadł na ziemię równolegle do niej. To pozwala nam dokonać modelo-
wanie tylko krótkiego segmentu kadłuba. Symulowane są dwie prędkości, 10m/s i 20 m/s. Pierwsza jest 
górną granicą ocenianej prędkości pionowej. Druga liczba mogłaby zostać zastosowana dla obliczeń 
gdzie oś opadająca kadłuba daje znaczny kąt z poziomem ziemi. Rozpatrywany jest samolot w położeniu 
odwróconym, w którym samolot uderza w ziemię dachem. Róznica między szybszym. Różnica między 
szybszym a powolniejszym uderzeniem stanowi nie tylko o stopniu uszkodzeń. W przypadku uderzenia 
samolotu z prędkością 10 m/s, zderzanie się foteli ze schowkami jak i z płatowcem jest całkiem małe, 
ale podczas uderzenia samolotu z większą prędkością, przedmioty zderzają się z wielką siłą, jak tego 
dowodzi wykres prędkości.
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SZCZEGÓŁY

Typowy zapis wykresu prędkości przy jakich dochodzi do zderzenia (realnego czy wirtualnego jak 
tutaj) ma wiele miejscowych szczytów. Podczas odczytywania wykresu takie szczyty mają znaczenie 
niewielkie gdyż dopiero przyspieszenie utrzymujące się przez czas dłuższy daje określony wynik. Jest 
to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do wpływu przyspieszeń na ciało ludzkie. Z tego powodu przy-
jęliśmy za odnośnik, rozpiętość czasową 0,1s lub 100ms. Przyspieszenie, tak jak je zdefiniowano w tej 
pracy, jest to maksymalna zmiana prędkości podczas wydarzenia mierzonego krokowo co 0,1s. Punk-
tem odniesienia dla odczytu występujących prędkości i dla obliczania przyspieszeń jest geometryczny 
środek podłogi. Przyspieszenie się oblicza jako wielokrotność siły „g”, gdzie „g” jest przyspieszeniem 
przyciągania ziemskiego. Dla prędkości pionowej 20 m/s, ekstrema prędkości wynoszą -24,55 i 12,07 
m/s. Stąd otrzymujemy: a = (-24.55 – 12.07)/0.1 = - 366.2 m/s2 = - 37.33g. Podobnie, dla prędkości 10m/s, 
otrzymujemy 17,92g. (dotyczy to przerwy między t=20 a t=120ms. W tym drugim punkcie, prędkość wy-
nosi 3,02m/s.) Dla przedmiotowego wydarzenia, gdzie wyliczona prędkość wynosi 8,5m/s, oznacza to 
redukcję do 15,23 g. Wyniki zależą od założonej sztywności schowków i foteli. W tej symulacji, przyjęto 
założenie że są odpowiednio miękkie, ale specjalnego badania ich właściwości nie przeprowadzono. 
Czym bardziej są miękkie te przedmioty, tym większa będzie deformacja odnośnej części kadłuba.

UPADEK W POŁOŻENIU „NA PLECY”

CZAS = 0

 

Pełen model po uderzeniu w ziemię. Szczegóły takie jak w TN66A
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UPADEK KADŁUBA W POŁOŻENIU „NA PLECY”

czas = 37,598

UPADEK KADŁUBA W POŁOŻENIU „NA PLECY”

Czas = 109,7

Wczesna faza uderzenia (10 m/s) , skutkiem jest owalizacja i spłaszczenie dna

Zaawansowana faza uderzenia, bliska odbicia się kadłuba jak piłka. Stałe odkształcenie skorupy jest widoczne w kilku 
miejscach.
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UPADEK KADŁUBA W POŁOŻENIU „NA PLECY”

V – velocity (Prędkość).
Czas (w sekundach) min – 14,563 max – 3,7295
Node ids (Wierzchołek grafu)

UPADEK KADŁUBA W POŁOŻENIU „NA PLECY”

Czas = 29

Pokazana tutaj historia prędkości jest wynikiem intensywnych wibracji spowodowanych uderzeniem i przeniesieniem punktu odniesienia. 
(Poprzedni jest zaznaczony w fazie wczesnej). Jest to upadek przy 10 m/s.

Wczesna faza uderzenia 
przy prędkości 20 m/s. 
Zaczyna powstawać fuga w 
płaszczyźnie symetrii
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UPADEK KADŁUBA W POŁOŻENIU „NA PLECY”

Czas = 53,699

 
UPADEK KADŁUBA W POŁOŻENIU „NA PLECY”

Czas = 112.2

Upadek przy prędkości 
20 m/s. Zaawanso-
wane odkształcenie 
i pęknięcie. Fotele 
i schowki sufitowe 
uderzają o głowy 
pasażerów

Maksymalne 
odkształcenie, blisko 
punktu odbicia się  
w górę. Żebra kadłuba 
pękają w niektórych 
miejscach, lecz poszycie 
jeszcze wytrzymuje.
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UPADEK KADŁUBA W POŁOŻENIU „NA PLECY”

Czas = 130

UPADEK KADŁUBA W POŁOŻENIU „NA PLECY”

V – velocity (Prędkość w m/s). Czas (w sekundach) min – 24,547 max – 12,067
Node ids A 2667 (Wierzchołek grafu)

Videoklipy tego wydarzenia można obejrzeć na stronie www.youtube.com/user/gs98765432

pRagNiemy podziękować wSzyStkim oSobom 
wSpieRaJącym NaS Swoim doświadczeNiem,  

dobRym Słowem i modlitwą.

Stan po wczesnej fazie 
odbicia się kadłuba do góry 
po upadku przy prędkości 
20 m/s

Zakłócenie między 40 a 80 
milisekundą spowodowane 
zderzeniem się legarów 
podłogi z kratownicą pod 
spodem
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Poniższe artykuły stanowią drukowaną wersję referatów wygłoszonych podczas 
Debaty Smoleńskiej, która miała miejsce na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, w dniu 5 lutego 2013 r. Sesję poświęconą aspektom 
prawnym badania katastrofy smoleńskiej, podczas której zostały one wygłoszone 
prowadził prof. dr hab. Mariusz Muszyński.1

1 Tytuły poszczególnych referatów nadał zespół redakcyjny
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Noty o autorach:

karol karski: prof. dr hab., Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu 
Warszawskiego, prawnik, polityk, Poseł na Sejm RP V i VI kadencji, b. wiceminister Spraw Zagranicz-
nych, Przewodniczył w Sejmie V kadencji delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy, jest członkiem Rady Stałej Forum Współpracy Polsko-Niemieckiej;
► „System prawny Donalda Tuska”

maria Szonert-binienda: prawnik, adwokat praktykujący w USA, Prezes Fundacji LIBRA zajmującej 
się śledztwem katyńskim;
► „Czy badanie katastrofy smoleńskiej zostało przeprowadzone zgodnie z Załącznikiem 13 do konwencji 

chicagowskiej?”

piotr pszczółkowski: adwokat, specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, spra-
wach cywilnych i karnych, w szczególności z pogranicza prawa karnego i gospodarczego. Pełnomocnik 
prawny Rodzin Smoleńskich;
► „Jak Prokuratura Wojskowa realizowała Kodeks postępowania karnego.

Oględziny miejsca zdarzenia, sekcja zwłok i badanie wraku w śledztwie smoleńskim”
► „Umocowanie prawne komisji Millera”

tadeusz Jasudowicz: prof. dr hab., prawnik, specjalista problematyki praw człowieka i prawa mię-
dzynarodowego, kierownik Katedry Praw Człowieka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (pierwszej w 
Polsce katedry zajmującej się tą problematyką), od 1993 r. jest członkiem Rady ONZ ds. Praw Człowieka 
i Pokoju, jest również profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie kieruje Ka-
tedrą Praw Człowieka i Prawa Europejskiego, w latach 1995-1998 był członkiem Głównej Komisji Badania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, od 1994 r. jest członkiem Stałego Komitetu Dekady Wiedzy o 
Prawach Człowieka Narodów Zjednoczonych, jest także członkiem rady naukowej Międzynarodowej 
Prawa Humanitarnego.
► „Strasburski wymiar katastrofy smoleńskiej”
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3.1 SyStem pRawNy doNalda tuSka
W świetle przepisów prawa międzynarodowego badanie tej katastrofy powinno być przeprowadzone na pod-

stawie porozumienia z 1993 r. Daje ono przy tym najwięcej praw stronie polskiej; ustalono w nim zasadę, iż wszyst-
kie czynności podejmowane w razie incydentów lotniczych, awarii i katastrof będą „prowadzone wspólnie przez 
właściwe organy polskie i rosyjskie, wszystkie konkluzje muszą być podejmowane wspólnie, niemożliwe jest m.in. 
rozpoczęcia i zakończenie prac oraz opracowanie raportu bez zgody obu stron.

Konwencja chicagowska nie obowiązuje w relacjach między Polską a Rosją w zakresie badania tej sprawy. W 
rezultacie mamy do czynienia z sytuacją, której skutkiem jest to, że badanie katastrofy smoleńskiej całkowicie 
przeszło w ręce strony rosyjskiej. Stało się tak mimo punktu wyjściowego  (katastrofa polskiego samolotu wojsko-
wego pozostającego w służbie państwowej) uprawniającego do przyjęcia, iż właściwa jest wyłącznie jurysdykcja 
polska. Okazuje się jednak, że nawet te standardy, które są treścią załącznika nr 13 do konwencji chicagowskiej, 
nie zostały w pełni zastosowane. Można powiedzieć, że w sprawie badania katastrofy smoleńskiej wszelkie kom-
petencje zostały przekazane stronie rosyjskiej.

Wszechstronne przeanalizowanie i wyjaśnienie wszelkich aspektów związanych z katastrofą  samolotu 
Tu-154M, w której zginęli najwybitniejsi przedstawiciele Narodu Polskiego, w tym Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej śp. Profesor Lech Kaczyński z Małżonką śp. Marią Kaczyńską, jest jednym z najbardziej istotnych 
zadań, jakie stoją przed nauką polską. Dotyczy to także, co oczywiste, nauk prawnych.

W przypadku tej katastrofy mamy do czynienia z konkretnymi ustaleniami i konkretnymi dokumenta-
mi. Odnosimy się do raportów Między-
państwowego Komitetu Lotniczego 
(MAK), także do komisji, której prze-
wodniczył Minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji Jerzy Miller. 
Analizujemy także prace prokuratury 
polskiej, rzadziej rosyjskiej. Musimy 
również zdać sobie sprawę z tego, ja-
kie są podstawy prawne działania tych 
instytucji, jakie są ich kompetencje, z 
czego one je czerpią, ewentualnie z 
czego czerpać nie mogą.

Po pierwsze – musimy dostrzec róż-
nice między organami prokuratury a 
komisjami badania wypadków lotni-
czych. Ich zadania są całkowicie od-
mienne. Celem działania prokuratury 
jest ustalenie, czy popełniono prze-
stępstwo i, jeśli tak uzna, wniesienie do 
sądu aktu oskarżenia, a w konsekwencji 
– doprowadzenie do ukarania sprawcy. 
Natomiast komisje badania wypadków 
lotniczych mają za zadanie ustalenie 
przyczyn katastrofy i sformułowanie 
rekomendacji, które na przyszłość 
ograniczą możliwość powstawania ana-
logicznych sytuacji.

Prezydent RP prof. Lech Kaczyński podczas inauguracji roku akademickiego na 
UKSW w Warszawie

B. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, b. Przewodniczący Komisji Bada-
nia Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Jerzy Miller

103Podstawy Prawne badania katastrofy smoleńskiej



Jaki jest stan prawny, jaka jest baza trakta-
towa między Polską a Rosją w zakresie bada-
nia katastrof lotniczych? W tym zakresie wy-
mieniane – słusznie bądź niesłusznie – dwie 
umowy międzynarodowe. Pierwszą z nich jest 
„Porozumienie między Ministerstwem Obro-
ny Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Mi-
nisterstwem Obrony Federacji Rosyjskiej w 
sprawie zasad wzajemnego ruchu lotniczego 
wojskowych statków powietrznych Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej w prze-
strzeni powietrznej obu państw”, podpisane w 
Moskwie 14 grudnia 1993 r.1

Druga z tych umów to Konwencja o między-
narodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w 
Chicago  7 grudnia 1944 r.2, czyli tzw. konwencja 
chicagowska, wraz z Załącznikiem nr 13 „Bada-
nie wypadków i incydentów lotniczych”.

W praktyce mamy do czynienia z sytuacją, 
w której przyczyny katastrofy smoleńskiej ba-
dane są zasadniczo na podstawie Załącznika nr 
13 do konwencji chicagowskiej. Powstaje tutaj 
podstawowy problem – konwencja chicagow-
ska stwierdza, iż nie stosuje się jej przepisów 
do badania tego typu katastrof [art. 3 lit. a): „ni-
niejsza konwencja stosuje się wyłącznie do cy-
wilnych statków powietrznych, nie stosuje się 
jej zaś do statków powietrznych państwowych” 
oraz art. 3 lit. b): „statki powietrzne używane w 
służbie wojskowej, celnej i policyjnej uważa się 
za statki powietrzne państwowe” ].

W związku z tym powstaje podstawowe py-
tanie, jaki był status samolotu Sił Zbrojnych RP 
Tu-154M nr 101? W świetle klasyfikacji prawnej 
był on wojskowym samolotem transportowym, 
częścią Sił Zbrojnych RP, samolotem wchodzą-
cym w skład polskiej jednostki wojskowej – 36. 
Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Wpisany był do rejestru polskich samolotów wojskowych 
a załogę stanowili żołnierze Sił Zbrojnych RP. Jego dowódcą był oficer Sił Zbrojnych RP i wykonywał on lot 
państwowy, którego celem było przewiezienie Prezydenta RP w trakcie oficjalnej podróży państwowej i po-
zostałych pasażerów z Warszawy do Smoleńska. Wszystkie osoby, które znajdowały się na pokładzie miały 
status członków prezydenckiej delegacji.

Ten samolot może być sklasyfikowany wyłącznie jako samolot pozostający w służbie państwowej. Przy-
pomnę jeszcze raz, że był to samolot wojskowy wchodzący w skład wojskowego pułku lotniczego, którego 

1 Tekst: http://static.presspublica.pl/red/rp/pdf/kraj/Porozumienie_z_14_grudnia_1993%20r._(616%20KB).pdf (do-
stęp: 1.02.2013). 
2 Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, zał., z późn. zm.

Porozumienie z 1993 r.

Załącznik nr 13 do Konwencji Chicagowskiej
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załogę stanowili żołnierze. Dowódcą Tu-154M był oficer wojska wykonujący swoje zadanie służbowe, a na 
pokładzie znajdowała się Głowa Państwa, będąca  – notabene – zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP. Zwróćmy 
przy tym uwagę na fakt, iż na pokładzie znajdowali się: szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcy 
wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz dowódca operacyjny Sił Zbrojnych RP.  Nie uczestniczyli w tym 
locie prywatnie, ale służbowo na podstawie specjalnej decyzji Ministra Obrony Narodowej RP.

W tej sytuacji właściwym było zastosowanie porozumienia z 1993 r. To porozumienie w art. 11 ust. 3 stano-
wi, iż wyjaśnianie incydentów lotniczych, awarii i katastrof spowodowanych przez polskie wojskowe statki 
powietrzne w przestrzeni Federacji Rosyjskiej lub rosyjskie wojskowe statki powietrzne w przestrzeni Rze-
czypospolitej Polskiej będzie prowadzone wspólnie przez właściwe organy polskie i rosyjskie.

To jest najpełniejsza kompetencja, która miała zastosowanie w tej sytuacji. Wyjaśnianie miało być „prowa-
dzone wspólnie”, czyli nie miało być prowadzone przez jedną stronę i – ewentualnie – nadzorowane przez 
drugą stronę. Miało być prowadzone wspólnie, czyli podstawą każdej czynności powinny być wspólne usta-

Art. 3 Konwencji Chicagowskiej

TU-154 M nr 101 z wojskową szachownicą
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lenia. Wszystkie działania powinny być przeprowadzane wspólnie i konkluzja każdej czynności powinna być 
zaakceptowana przez obie strony. Jeśli nie ma takiej konkluzji, to znaczy, że nie doszło do podjęcia decyzji, 
do konkretnego ustalenia.

Dla zastosowania przepisów porozumienia z 1993 r. nie były niezbędne jakieś dodatkowe działania wyko-
nawcze lub zawarcie kolejnych aktów. Bywa tak, że najszersze kompetencje określa jedno sformułowanie: 
tu zostało powiedziane, że wszystkie działania podejmowane są wspólnie. Najprostsze rzeczy zawiera się w 
zdaniach prostych i krótkich. W porozumieniu zdecydowano, że wszystko – w zakresie będącym przedmio-
tem naszego zainteresowania – czynione jest wspólnie. Oczywiście przepisy te mogły być dalej rozwijane. 
Nie było to jednak konieczne do rozpoczęcia i prowadzenia prac związanych z wyjaśnianiem przyczyn kata-
strofy. Gdyby przyjęto tę drogę postępowania, można by następnie formułować zasady bardziej szczegółowe. 
Czyniono tak zresztą później, pracując na podstawie – podobno bardzo szczegółowych – przepisów zawar-
tych w Załączniku nr 13 do konwencji chicagowskiej. Wyrazem tego jest polsko-rosyjskie memorandum, które 
za strony polskiej podpisał minister Jerzy Miller.

Co ważne, do 14 kwietnia 2010 r. procedura wyjaśniania przyczyn katastrofy lotniczej toczyła się według 
przepisów porozumienia z 1993 r. Prowadzona była ze strony rosyjskiej przez rosyjskie instytucje wojskowe, 
a ze strony polskiej – przez polskie instytucje wojskowe, które pozostawały w pewnym sporze kompeten-
cyjnym z komisją rządową. 

Zwróćmy uwagę na fakt, iż są dwie państwowe komisje badania wypadków lotniczych: Państwowa Komi-
sja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) – stała komisja działająca przy ministrze właściwym do spraw 
transportu prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych lotnictwa cywilnego, która w tej sprawie 
nie ma żadnych kompetencji, oraz druga – Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego 
(KBWLLP), której skład powoływany jest każdorazowo w sytuacji zaistnienia wypadku w lotnictwie pań-

Art. 11 Porozumienia z 1993 r.
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stwowym. Przewodniczącym komisji powołanej przez Ministra Obrony Narodowej dla zbadania katastrofy 
smoleńskiej był od 15 do 28 kwietnia 2010 r. Edmund Klich; od 28 kwietnia 2010 r. KBWLLP kierował Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller.

Trzeba zaznaczyć, iż aby Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego mogła zostać 
utworzona, obligatoryjnie musiały być uwzględnione pewne okoliczności, określone w przepisach polskiego 
prawa lotniczego. Wówczas był to akt rangi rozporządzenia3,  następnie, już w trakcie procedury badania 
katastrofy, przepisy te zostały – poprzez nowelizację ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze4 – pod-
niesione do rangi ustawowej. Chodzi tutaj o badanie wypadków i poważnych incydentów lotniczych, do 
których doszło poza terytorium RP, w których uczestniczyły polskie statki powietrzne lotnictwa państwo-

3 § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funk-
cjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 138, poz. 1464).
4 Art. 140 ust. 1b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zm.) w obecnym 
brzmieniu.

Memorandum
O porozumieniu w sprawie przekazania Stronie Polskiej

zapisów rejestratorów pokładowych
samolotu Tu-154 M numer pokładowy 101 Rzeczypospolitej Polskiej,

który uległ katastrofie 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem

Państwowa komisja do spraw ustalenia przyczyn katastrofy samolotu Tu-154 (Federacja Rosyjska), zwana dalej Stroną Rosyjską, Komisja Badania 
Wypadków Lotniczych lotnictwa Państwowego (Rzeczpospolita Polska), zwana dalej Stroną Polską, oraz Międzypaństwowy Komitet Lotniczy, zwany 
dalej MAK,

biorąc pod uwagę, że badanie przyczyn katastrofy samolotu Tu-154 M, numer pokładowy 101, Rzeczypospolitej Polskiej, który uległ katastrofie 10 
kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem jest prowadzone zgodnie z Załącznikiem 13 (Badania lotniczych wypadków i incydentów) do Konwencji o między-
narodowym lotnictwie cywilnym z 1944 roku, zwanym dalej Załącznikiem do Konwencji,

uwzględniając fakt, że zgodnie z Załącznikiem do Konwencji badanie przyczyn katastrofy prowadzone jest przez Federację Rosyjską jako Państwo 
miejsca zdarzenia, Rzeczpospolita Polska zaś uczestniczy w badaniu jako Państwo Operator tego statku powietrznego oraz Państwo jego Rejestracji, 
posiadające odpowiednie prawa oraz ponoszące odpowiedzialność, określone w Załączniku do Konwencji,

kierując się zasadą niezależności prowadzonego badania od jakiegokolwiek sądowego lub administracyjnego dochodzenia prowadzonego przez 
Federację Rosyjską i Rzeczpospolitą Polską,

biorąc pod uwagę, że dla przeprowadzenia niezależnego badania technicznego Rząd Federacji Rosyjskiej wyznaczył MAK, zarejestrowany w Organi-
zacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w charakterze międzynarodowej organizacji regionalnej,

uważając, że wstępne opracowanie informacji dotyczącej lotu wykonano w MAK i w Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie przez ekspertów rosyjskich 
i polskich i nie budzi ono niejednoznacznych interpretacji i konkluzji,

biorąc pod uwagę prośby Strony Polskiej o przekazanie jej kopii zapisów rejestratorów pokładowych samolotu Tu-154 M numer pokładowy 101 
Rzeczypospolitej Polskiej, który uległ katastrofie 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem (zwanych dalej zapisami rejestratorów pokładowych),

uzgodniły, co następuje,
Artykuł 1

Strona Rosyjska przekazuje Stronie Polskiej kopie zapisów rejestratorów pokładowych, wykonane przy udziale obydwu Stron, w obecności przed-
stawicieli Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej i Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodność wskazanych kopii z oryginałami 
potwierdzona będzie w odrębnym dokumencie, podpisanym przez obie Strony oraz MAK.

Artykuł 2
Strona Rosyjska przekazuje Stronie Polskiej kopie wszystkich dokumentów dotyczących sprawy, w tym wyniki odczytu zapisów rejestratorów po-

kładowych i zapis rozmów członków załogi między sobą oraz ze służbami naziemnymi w trybie przewidzianym w Załączniku do Konwencji, które Strona 
Polska może wykorzystać wyłącznie w celu przewidzianych w załączniku do Konwencji.

Artykuł 3
MAK, jako organ prowadzący badanie techniczne, zabezpiecza przechowanie opieczętowanych przez obie Strony oryginałów zapisów rejestratorów 

pokładowych w celu wykluczenia jednostronnego dostępu do nich. Przekazanie Rzeczypospolitej Polskiej oryginałów zapisów rejestratorów pokładowych 
może zostać dokonane na podstawie decyzji właściwego organu Federacji Rosyjskiej po zakończeniu śledztwa lub dochodzenia sądowego.

Artykuł 4
Kwestia udziału specjalistów MAK w pracach prowadzonych przez polskich ekspertów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nad przekazanymi 

przez Stronę Rosyjską Stronie Polskiej kopiami zapisów rejestratorów pokładowych, zainicjowana przez jedną ze Stron, będzie uzgadniana w drodze 
odrębnego porozumienia między Stronami i MAK.

Artykuł 5
Strony poinformują ICAO o niniejszym Memorandum.

Artykuł 6
Memorandum niniejsze stosuje się od dnia jego podpisania.
Sporządzono w Moskwie, dnia 31 maja 2010 roku w trzech egzemplarzach, każdy w języku rosyjskim i polskim.

Memorandum Jerzego Millera

W imieniu 
Państwowej Komisji 
do spraw ustalenia 

przyczyn katastrofy samolotu Tu-154 
(Federacja Rosyjska) 

Minister Transportu Federacji 
Rosyjskiej 
I. Lewitin

W imieniu 
Komisji Badania Wypadków Lot-
niczych Lotnictwa Państwowego 

(Rzeczpospolita Polska) 

Mister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 
J.  Miller

W imieniu 
Międzypaństwowego 
Komitetu Lotniczego 

Przewodniczący Międzypaństwowego 
Komitetu Lotniczego 

T. Anodina
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wego. Komisja nie działa stale; może być powołana 
wyłącznie wtedy, kiedy przewidują to umowy mię-
dzynarodowe, których RP jest stroną, albo wtedy, 
kiedy właściwy organ obcego państwa przekaże 
tej komisji uprawnienia do prowadzenia badania, 
albo jeśli sam nie podjął takiego badania.

Badanie przez drugą stronę zostało podjęte – 
odpada więc trzecia przesłanka. Strona rosyjska 
nie przekazała tych kompetencji stronie polskiej 
– odpada druga przesłanka. Pozostaje pierwsza 
przesłanka – powołanie takiej komisji przewidują 
umowy międzynarodowe.

W piśmie Ministra Obrony Narodowej Bogdana 
Klicha nr 708/35/11/DP/AO z 29 czerwca 2011 r. prze-
kazanym pełnomocnikowi prawnemu części ro-
dzin ofiar katastrofy adwokatowi Rafałowi Rogal-
skiemu czytamy, iż: „Powołanie Komisji [Badania 
Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego 
– przyp. K.K.] nastąpiło zgodnie z § 6 ust. 2 roz-
porządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 
26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad 
funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lot-
niczych Lotnictwa Państwowego (…) w związku z 
art. 11 Porozumienia między Ministerstwem Obro-
ny Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Mini-
sterstwem Obrony Federacji Rosyjskiej w sprawie 
zasad wzajemnego ruchu lotniczego wojskowych 
statków powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej 
i Federacji Rosyjskiej w przestrzeni powietrznej 
obu państw, podpisanego dnia 14 grudnia 1993 r., 
który stanowi, że wyjaśnienie incydentów lotni-
czych, awarii i katastrof spowodowanych przez 
polskie wojskowe statki powietrzne w przestrze-
ni powietrznej Federacji Rosyjskiej lub rosyjskie 
wojskowe statki powietrzne w przestrzeni po-
wietrznej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone 
będzie wspólnie przez właściwe organy polskie i 
rosyjskie. Przepis ten wypełnia zatem dyspozycję 
określoną w § 6 ust. 2 przywołanego powyżej roz-
porządzenia”5. Minister Obrony Narodowej, po-
wołując Komisję Badania Wypadków Lotniczych 
Lotnictwa Państwowego, działał więc na podstawie przepisów porozumienia z 1993 r.

To jest podstawa prawna powołania tej komisji, czyli porozumienie wojskowe działało i miało zastoso-
wanie do wyjaśniania przyczyn smoleńskiej katastrofy, było wręcz jednym z aktów założycielskich komisji 
ministra Jerzego Millera.  Wkrótce porozumienie to zostało jednak zakwestionowane.

Jak już wspomniałem, do 14 kwietnia 2010 r. procedura badania tej katastrofy była taka, iż postępowa-

5 Tekst: http://static.presspublica.pl/red/rp/pdf/kraj/pismo.pdf (dostęp: 1.02.2013).

Ustawa Prawo Lotnicze oraz art. 140 ustawy
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nie było, co do zasady, prowa-
dzone wspólnie przez stronę 
rosyjską i polską. 14 kwietnia 
2010 r. nastąpił zwrot. Uzna-
no, że badanie to będzie pro-
wadzone według procedury 
cywilnej zgodnie z przepisami 
Załącznika nr 13 do konwencji 
chicagowskiej, umowy mię-
dzynarodowej, która w art. 3 
lit. a) sama stwierdza, że jej 
przepisów nie stosuje się do 
statków powietrznych lotnic-
twa państwowego, a zatem i 
nie stosuje się do badania ich 
wypadków.

W związku z tym powstaje 
pytanie, czy strony były władne zmienić w relacjach między sobą przepisy konwencji chicagowskiej? Przy-
pomnę, abstrahując od wątku prawnomiędzynarodowego, że konwencja chicagowska jest umową między-
narodową, która na gruncie art. 241 ust. 1 Konstytucji RP6 jest aktem, do którego stosują się konstytucyjne 
przepisy o traktatach ratyfikowanych przez Polskę za zgodą wyrażoną w formie ustawy.  I taki sam tryb powi-
nien obowiązywać przy jej zmianach. Spójrzmy jednak na ten problem od strony prawa międzynarodowego. 
Konwencja chicagowska jest aktem wielostronnym. Jej stronami jest 190 państw. Dwa państwa będące jej 
stronami nie są władne zmienić nawet przecinka w treści tej umowy ani nawet w taki sposób, iż stwierdzą, 
że zostanie ona zmodyfikowana w relacjach między nimi w zakresie np. litery a) w art. 3.

Co w takim razie się stało? Otóż, jak słyszymy, bo nikt do tej pory nie miał możliwości zapoznać się z 
tekstem tego porozumienia, zawarto umowę ustną. Niektórzy twierdzą, że jest to umowa konkludentna. Nie 
wiadomo jednak, jaka jest treść tej umowy i kto ją w imieniu obu państw zawarł. Podobno – w interesującym 
nas zakresie – odesłano w niej do treści Załącznika nr 13 konwencji chicagowskiej. Zdecydowano jakoby, że 
nie stosuje się obowiązującej cały czas w relacjach dwustronnych konwencji z 1993 r., aktu, z którego wyrasta 
istnienie komisji ministra Jerzego Millera.

Jakie reguły stosuje się zatem do wyjaśniania przyczyn katastrofy? Zastosowano pewne reguły zawarte 
w Załączniku nr 13, czyli dokumentu będącego integralną częścią aktu, który sam stanowi, że nie stosuje się 
go do badania tego typu katastrof lotniczych. Czy można było zawrzeć nową umowę, w której Polska i Rosja 
porozumiewają się między sobą, że w celu zbadania tej konkretnej katastrofy zastosują nie konwencję chi-
cagowską, nie Załącznik 13, tylko reguły tożsame z tymi, które są w nich zapisane, czyli po prostu stworzyć 
ich odwzorowanie?

Byłoby to możliwe, gdyby zastosowano pełne instrumentarium prawne. Po pierwsze –prawnokonstytucyj-
ne polskie. Po drugie – powinniśmy jak najszybciej poznać treść tego porozumienia. Znane są tylko oświad-
czenia i komentarze na ten temat wysokich urzędników i instytucji państwowych. Zawartość merytorycz-
na tej umowy zmienia się pod wpływem narastających wątpliwości. Początkowo twierdzono, że podstawą 
prawną jest konwencja chicagowska wraz Załącznikiem nr 13; później zapewniano, że stosuje się Załącznik 
nr 13 z możliwością odwołania się do procedur konwencyjnych; następnie – obowiązywać miał już tylko 
sam Załącznik nr 13; a w końcu, gdy okazało się, że nie można odwołać się do Międzynarodowej Organizacji 
Lotnictwa Cywilnego (ICAO), poinformowano, że nie chodzi o Załącznik nr 13, ale o reguły z nim tożsame. Z 
czasem okazało się, że także te reguły nie są przestrzegane. Ujawniono wówczas, że zastosowanie znajdują 

6 Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
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tylko niektóre reguły będą-
ce odwzorowaniem treści 
Załącznika nr 13. Jakie? Nie 
wiadomo. Rodzi się pyta-
nie, czy obie strony miały 
świadomość tego, co przyj-
mują? Można by założyć, a 
nawet oczekiwać, że tak 
powinno być. Natomiast, 
jeśli nie istnieje wspólna 
świadomość treści poro-
zumienia, to znaczy, że 
porozumienia tego nie ma.

Tu warto przypomnieć 
podręcznikową definicję 
umowy międzynarodo-
wej. Jest to wspólne, zgod-

ne oświadczenie woli, co najmniej dwóch podmiotów prawa międzynarodowego, w tym przypadku dwóch 
państw, tworzące prawa i obowiązki w sferze prawa międzynarodowego. Jeśli nie ma wspólnego i zgodnego 
oświadczenia, jeśli obie strony nie uzgodniły, nie wiedziały, co jest treścią tego porozumienia, to znaczy tego 
porozumienia nie ma, bo ono nie jest po prostu „zgodne”. Jeśli jedna strona myślała co innego, a druga my-
ślała co innego, to nie ma porozumienia.

I jeszcze inna ciekawa okoliczność prawna. Z jakim stanem prawnym mielibyśmy do czynienia, gdyby 
nie obowiązywało ani porozumienie z 1993 r., ani konwencja chicagowska? Przedstawia się nam tezę, wyni-
kającą z faktu, że katastrofa miała miejsce na terenie Federacji Rosyjskiej, i sugeruje, iż państwo to miałoby 
mieć wszystkie prawa; mogłoby rzekomo „robić wszystko”. To jest bardzo uproszczony obraz, możliwy do 
przyjęcia tylko wtedy, gdy pomija się wszystkie istotne argumenty służące udowodnieniu tezy odmiennej.

Czym był polski samolot pozostający w służbie państwowej, w szczególności samolot wojskowy, który 
znalazł się na terytorium drugiego państwa, za zgodą tego drugiego państwa? Można sięgnąć do jakiego-
kolwiek podręcznika prawa międzynarodowego publicznego. Jednostki Sił Zbrojnych większe, mniejsze, 
oddziały, pododdziały znajdujące się za granicą za zgodą państwa przyjmującego, niezależnie od tego, czy 
wykonują  one funkcje stricte wojskowe, czy tylko kurtuazyjne, pozostają zewnętrznym organem państwa7. 
W tej sytuacji bardzo często w doktrynie prawa międzynarodowego wskazuje się, że status takich samolo-
tów jest statusem bardzo podobnym czy nawet tożsamym ze statusem okrętu wojennego, który wpłynie na 
wody wewnętrzne innego państwa. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, wypowiadając się w kontekście kata-
strofy smoleńskiej, wskazuje, iż: „W piśmiennictwie wojskowe statki powietrzne pod względem ich statusu 
prawnego porównywane są do okrętów wojennych. Korzystają z przywilejów i immunitetów. Nie podlegają 
władzy suwerennej i w konsekwencji jurysdykcji państwa obcego, na terytorium  którego się znajdują, jeśli 
pobyt jest legalny i odbywa się za zgodą tego państwa. Wraki wojskowych statków powietrznych nie są 
organami państwa, ale nadal pozostają własnością państwa i rozciąga się na nie immunitet państwa. Nie 
można domniemywać ograniczeń suwerennych praw. Zgoda państwa w tym zakresie musi być wyrażona 
w sposób wyraźny”8.

7 Prof. Remigiusz Bierzanek i prof. Janusz Symonides piszą w swoim podręczniku, iż: „W szerszym znaczeniu zewnętrz-
nym organem państwa są wszelkie zorganizowane siły zbrojne, jednostki powietrzne, lądowe lub morskie przebywające poza 
granicami swego kraju, bądź to w związku ze stanem okupacji i pełnieniem funkcji kontrolnych, bądź to z wizytą kurtuazyjną”.  
R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 8, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 171.
8 K. Myszona-Kostrzewa, Pojęcie i status prawny państwowego statku powietrznego na podstawie konwencji chi-
cagowskiej z 1944 r., [w:] Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.),Manfred Lachs – wybitny prawnik świa-
ta, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2011, s. 411. Dr hab. K. Myszona-Kostrzewa od 1 marca 2013 r. jest 
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Prof. Ian Brownlie, wielki autorytet w dziedzinie 
prawa międzynarodowego, stwierdził, że status sa-
molotów wojskowych oraz innych powietrznych 
statków publicznych, które znajdą się na teryto-
rium innego państwa za zgodą tego państwa, jest 
podobny do statusu okrętów wojennych i innych 
publicznych statków morskich9. Czyli korzystają 
one z licznych przywilejów i immunitetów, w tym z 
przywileju nietykalności. Jak podkreśla Katarzyna 
Myszona-Kostrzewa, „…wojskowe statki powietrzne, 
pod warunkiem, że znalazły się nad lub na teryto-
rium obcego państwa za jego zgodą, powinny być 
traktowane jak organy państwa i korzystać z immu-
nitetu jurysdykcyjnego”10. W przypadku katastrofy 
jedyne, co można zrobić, to – wyjąwszy czynności 
związane z ratowaniem życia – odgrodzić wrak i nie 
zbliżać się do niego, a następnie czekać, aż państwo będące właścicielem samolotu przyśle swoją ekipę.

Tu trzeba zasygnalizować jeszcze jeden problem. Czy w świetle prawa możliwe było, jeśli zakładamy, że 
obie strony miały to samo na myśli, dokonanie jakichś wiążących ustaleń? No bo jeśli nie miały tego samego 
na myśli, to nie dokonały tych ustaleń. Ale jeśli obie strony miałyby taką wolę i chciałyby sformułować w tym 
zakresie jakieś wspólne, zgodne oświadczenia, to czy na gruncie prawnym byłoby to możliwe?

W tym przypadku mamy do czynienia z dwiema płaszczyznami. Pierwszą z nich jest ta prawnomiędzy-
narodowa. Na tym gruncie osoby uprawnione do reprezentowania państwa mogą to państwo zobowiązać 
nawet w sposób niezgodny z jego konstytucją i ustalenia takie będą wiązały je w sferze prawa międzynaro-
dowego. Chociaż pozostaje potem kwestia zgodności takiego działania z prawem krajowym. Należy pamię-
tać, że art. 46 „Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów” z 1969 r.11 pozwala powoływać się na oczywiste 
naruszenie przepisów prawa wewnętrznego o zasadniczym znaczeniu dla kompetencji zawierania umów 
międzynarodowych, jako na przesłankę nieważności konkretnej umowy międzynarodowej. Naruszenie ta-
kie jest oczywiste, jeżeli jest obiektywnie widoczne dla każdego państwa postępującego w danej sprawie 
zgodnie z normalną praktyką i w dobrej wierze12.

Czy takie porozumienie mogłoby być zawarte? Prawo międzynarodowe stanowi, iż trzy osoby w państwie 
mają możliwość reprezentowania go bez konieczności uzyskiwania dodatkowych pełnomocnictw. Są to: 
Głowa Państwa, szef rządu i Minister Spraw Zagranicznych. Ewentualnie może być to również rząd działający 
in corpore. Wszystkie pozostałe osoby mogą działać wyłącznie z ich upoważnienia.

I dalej, czy takie porozumienie mogłoby zostać zawarte na gruncie polskiego prawa konstytucyjnego? 
Otóż art. 89 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zastrzega dla formy tzw. dużej ratyfikacji, czyli nawet nie 
tylko ratyfikacji, ale tzw. dużej ratyfikacji dokonywanej przez Prezydenta RP za uprzednią zgodą wyrażoną w 
formie ustawy, kilka kategorii spraw, wśród których znajduje się materia, dla której Konstytucja RP zastrzega 
regulację w formie ustawy lub która już jest regulowana ustawą. Dla badania wypadków lotniczych Konstytu-
cja RP nie zastrzega formy ustawy, ale ta materia już jest regulowana ustawą. Jest to ustawa  „Prawo lotnicze”, 

kierownikiem Zakładu Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego.
9 I. Brownlie, Principles of Public International Law, wyd. 4, Clarendon Press, Oxford 1990, s. 369.
10 K. Myszona-Kostrzewa, op. cit., s. 404. W opracowaniu tym zrelacjonowano także poglądy przedstawicieli doktry-
ny prawa międzynarodowego, w tym w przedmiocie statusu państwowego i wojskowego statku powietrznego na terytorium 
innego państwa.
11 Dz. U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439, zał.
12 Na temat ewentualnych konsekwencji naruszenia norm dotyczących kompetencji organów państwa dla ważności 
umowy międzynarodowej zob. np. M. Frankowska, Prawo traktatów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997, s. 137–139.
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chociażby w zakresie jej art. 140, który reguluje sposób działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych 
Lotnictwa Państwowego i w pozostałym zakresie, takim, w jakim ta ustawa stosuje się odpowiednio do tego 
badania. Materia ta jest zatem  regulowana w Polsce ustawowo. W związku z tym na gruncie Konstytucji RP 
nie jest możliwe zawarcie żadnej umowy międzynarodowej o badaniu katastrof lotniczych w trybie pro-
stym, czyli wyłącznie poprzez osiągnięcie porozumienia między osobami reprezentującymi państwo, bez 
dalszych procedur ratyfikacyjnych. Ratyfikacja musi być wręcz tzw. dużą ratyfikacją, to jest taką, która jest 
poprzedzona wyrażeniem zgody w formie ustawy.

Pozostaje jeszcze pytanie, czy możliwe jest zawieranie umów ustnych. Oczywiście tak. Można także skła-
dać ustnie jednostronne deklaracje wiążące państwa na forum prawnomiędzynarodowym. To jest klasyka 
prawa międzynarodowego. To zresztą jest też kwestia odpowiedzialności za to, komu powierza się sprawo-
wanie funkcji państwowych. Znany jest casus, gdy – jeszcze w okresie międzywojennym – Minister Spraw 
Zagranicznych Norwegii Nils Claus Ihlen  stwierdził nieroztropnie, że Norwegia zrzeka się wszelkich praw 
do Grenlandii Wschodniej. Norwegia uważała jednak, że była to tylko swobodna rozmowa z ambasadorem 
Danii. Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej miał jednak inne zdanie. Orzekł, że jeśli oświadcze-
nie pochodzi od osoby upoważnionej do reprezentowania państwa, to oczywiście na gruncie prawnomię-
dzynarodowym ma ono charakter wiążący. I od tej pory Norwegia utraciła prawa do Grenlandii Wschodniej. 
Grenlandia w całości – i bez jakichkolwiek wątpliwości – jest wyłącznie terytorium duńskim.

Można zastanawiać się, czy zgoda ze strony polskiej nie była wyrażona w sposób dorozumiany. Czy nie 
było tak, iż strona rosyjska działała, a strona polska milcząco to akceptowała? Jak czytamy w piśmie zastępcy 
dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP Grzegorza Szymańskiego 
nr CIR-5506-118(1)/11 z 3 sierpnia 2011 r. do pełnomocnika prawnego części rodzin ofiar katastrofy adwokata R. 
Rogalskiego: „Zgoda na zastosowany przez Federację Rosyjską reżim prawny została udzielona w formie kon-
kludentnej”13. Nawet w takim przypadku, zaniechanie, tak jak działanie, musi mieć swoje podstawy prawne, 
tak na gruncie prawnomiędzynarodowym, jak i na gruncie prawa krajowego. Musimy mieć przy tym w pa-
mięci treść łacińskiej paremii, która – wśród wielu innych uniwersalnych i ponadczasowych reguł prawnych 

13 Dokument niepublikowany.
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– została uwidoczniona na gmachu polskiego Sądu Najwyższego. Zgodnie z nią: Qui non facit quod facere 
debet, videtur facere adversus ea, quia non facit, czyli: Jeśli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien, uważa się, 
że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni14. Niekiedy występuje ona w formule: Et non facere facere est, czyli: 
Powstrzymanie się od działania jest działaniem15. Należy przy tym powtórzyć, także i w tym kontekście, iż 
jeśli upoważnione – przez prawo międzynarodowe i prawo polskie – do reprezentowania Państwa Polskiego 
organy nie miały świadomości tego, na co się zgadzają, to nadal nie ma porozumienia.

Nie tylko Thomas Woodrow Wilson, ale i Włodzimierz Lenin, który nadal jest autorytetem dla strony 
rosyjskiej, stwierdzali, że potępiają tajną dyplomację i że umowy międzynarodowe nie mogą być tajne. Ten 
– sformułowany na początku XX w. – pogląd stał się jednym z kanonów współczesnego prawa międzynaro-
dowego. Treść porozumienia, które spowodowało, że nie zastosowano obowiązującego cały czas w stosun-
kach dwustronnych porozumienia z 1993 r., a zastosowano niektóre reguły odwzorowane z Załącznika nr 13 
do konwencji chicagowskiej, która sama wyklucza się z badania na jej podstawie takich katastrof, powinna 
być zatem jawna.

Reasumując, trzeba stwierdzić, że w świetle przepisów prawa międzynarodowego badanie tej katastrofy 
powinno być przeprowadzone na podstawie porozumienia z 1993 r. Daje ono przy tym najwięcej praw stro-
nie polskiej; ustalono w nim zasadę, iż wszystkie czynności podejmowane w razie incydentów lotniczych, 
awarii i katastrof będą „prowadzone wspólnie przesz właściwe organy polskie i rosyjskie, wszystkie konkluzje 
muszą być podejmowane wspólnie”, niemożliwe jest m.in. rozpoczęcie i zakończenie prac oraz opracowanie 
raportu bez zgody obu stron.

Konwencja chicagowska nie obowiązuje w relacjach między Polską a Rosją w zakresie badania tej sprawy. 
Obowiązują, jakoby, odwzorowane przepisy jej Załącznika nr 13 – z tym, że na polskim gruncie konstytucyj-
nym nie mogą być one uznane za przyjęte legalnie zawartą umową międzynarodową. Pozostaje też problem 
wynikający z faktu, że stanowisko strony polskiej ewoluuje w sprawie treści tego porozumienia. Rodzi się 
wątpliwość, czy w ogóle istniała wspólna świadomość i wiedza na temat treści tego uzgodnienia. W rezultacie 
mamy do czynienia z sytuacją, której skutkiem jest to, że badanie katastrofy smoleńskiej całkowicie przeszło 
w ręce strony rosyjskiej. Stało się tak mimo punktu wyjściowego (katastrofa polskiego samolotu wojskowego 
pozostającego w służbie państwowej) uprawniającego do przyjęcia, iż właściwa jest wyłącznie jurysdykcja 
polska. Uprawnienia polskie i tak byłyby ograniczone przez porozumienie z 1993 r. stanowiącego, iż wszelkie 

14 D.50.17.121. Zob. W. Wołodkiewicz, Łacińskie paremie prawne w orzecznictwie sądów polskich, [w:] W. 
Wołodkiewicz, J. Krzynówek (red.), Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, 
LIBER, Warszawa 2001, s. 24.
15 Zob. J. Dmowski, Prawo cywilne, [w:] J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, wyd. 2, LEX a Wolters 
Kluwer, Warszawa 2013, s. 80
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działania dotyczące badania przyczyn katastrofy powinny być podejmowane wspólnie. 
Okazuje się jednak, że nawet te standardy, które są treścią Załącznika nr 13 do konwencji chicagowskiej, 

nie zostały w pełni zastosowane. Można powiedzieć, że w sprawie badania katastrofy smoleńskiej wszelkie 
kompetencje zostały przekazane stronie rosyjskiej.

I na koniec niezbędne jest podanie kilku informacji na temat Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego. 
Są one szczególnie istotne w kontekście art. 5.4 Załącznika nr 13 do konwencji chicagowskiej, wymagającej, 
pełnej niezależności takiego organu w prowadzeniu badań. MAK powstał w trakcie procesu rozpadu ZSRS 
na podstawie umowy z grudnia 1991 r. Jego siedziba znajduje się w Moskwie. Organ ten ma zajmować się m.in. 
certyfikowaniem sprzętu lotniczego, w tym samolotów oraz lotniczych zakładów produkcyjnych i remonto-
wych, oraz badaniem przyczyn cywilnych wypadków lotniczych na terenie państw będących stronami tego 
porozumienia. Formalnie MAK, zgodnie ze swoim statutem, jest „stałym organem wykonawczym” Wspólnoty 
Państw Niepodległych (WNP), natomiast według art. 34 Statutu WNP jest jej „organem branżowym”. MAK 
jest następcą prawnym: Komisji do spraw Wykorzystania Przestrzeni Powietrznej i Zarządzania Ruchem Lot-
niczym ZSRS, Komisji do spraw Państwowego Nadzoru nad Bezpieczeństwem Lotów Statków Powietrznych 
ZSRR oraz Ministerstwa Lotnictwa Cywilnego ZSRR. Zespolenie to często prowadzi do konfliktów interesów 
np. w sytuacji, gdy MAK najpierw certyfikuje sprzęt lotniczy, zakłady lotnicze i lotniska, a następnie orzeka 
o przyczynach katastrof lotniczych, a więc m.in. o tym, czy sprzęt ten i te lotniska były sprawne. Personal-
nie i instytucjonalnie wprzęgnięty jest też w system zależności występujący w obrębie rynku lotniczego 
Federacji Rosyjskiej i państw postsowieckich. Często podnoszone są wątpliwości, co do jego niezależności 
i bezstronności.16

Formalnie podmiotem badającym katastrofę po stronie rosyjskiej była komisja państwowa pod prze-
wodnictwem premiera Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Z jej ramienia faktyczne działania (badania 
techniczne) zlecono MAK. Jak wskazuje doktryna, ten organ WNP działa w systemie prawa rosyjskiego i pod 
rosyjskim kierownictwem. Na mocy dekretów Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 439/1993 i 904/1996 oraz 
rządowych rozporządzeń wykonawczych MAK „stał się organem Federacji Rosyjskiej sprawującym nadzór 
w zakresie certyfikacji statków powietrznych, badania wypadków lotniczych i zapobiegania wypadkom, 
lotnisk i środowiska”17. Wyniki prac MAK zostały następnie zatwierdzone przez rosyjską komisję państwową.

Przedstawiona analiza jest wyrazem chęci zwrócenia uwagi na kilka istotnych wątków prawnych związa-
nych z badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej. Z pewnością materia ta zasługuje na bardziej wnikliwe, 
całościowe zbadanie.

Umocowanie prawne komisji Millera

W Polsce obowiązuje prawo polskie. Polska komisja musi być powołana w zgodzie z prawem polskim, bo przed 
nami jako obywatelami jest odpowiedzialna. Podstawą jest Prawo lotnicze i żadne inne rozwiązanie nie wchodzi 
w grę. Komisja Millera badać sprawę smoleńską mogła tylko w sytuacji, w której przewidywałaby to umowa mię-
dzynarodowa. Mogłoby tak być, gdyby komisja Millera i Polska tę umowę międzynarodową z Federacją Rosyjską 
stosowała. Natomiast jeżeli Polska ją odrzuciła – pojawił się Załącznik 13 do konwencji z Chicago oraz instytucja 
bezwolnego akredytowanego przy MAK, a równocześnie działa lekceważona przez Rosjan komisja Millera.

Nie ma porozumienia, nie ma umocowania. Nie ma umocowania – nie ma Komisji.

Analiza obowiązujących w Polsce przepisów prawa prowadzi do wniosku, że Komisja Badania Wypadków 
Lotniczych Lotnictwa Państwowego, czyli tzw. komisja Millera nigdy – z punktu widzenia polskiego prawa – 

16 Na fakt, iż MAK nie spełnia standardu, o którym mowa w art. 5.4. Załącznika nr 13 do konwencji chicagowskiej, 
zwraca uwagę m.in. prof. Marek Żylicz. Pisze, iż: „Załącznik 13 konwencji chicagowskiej w art. 5.4 nakazuje, by organ badają-
cy wypadki miał zapewnioną niezależność w prowadzeniu badań. Chodzi o niezależność m.in. od organów odpowiedzialnych 
za sprawy bezpieczeństwa lotnictwa, jednak MAK sam jest takim organem”. M. Żylicz, Katastrofa smoleńska w świetle mię-
dzynarodowego prawa lotniczego, „Państwo i Prawo” 2011, nr 4, s. 10.
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nie miała umocowania do tego, żeby procedować w sprawie tragedii smoleńskiej. Szokujące, ale prawdziwe.
Podstawą prawną, na którą ta komisja się powołuje, jest prawo lotnicze, polskie prawo lotnicze. Tam jest 

delegacja w art. 140. Oczywiście mówimy o stanie prawnym w momencie katastrofy, bo później nastąpiły w 
tej kwestii zmiany. Wiele się zmieniło w naszym prawie lotniczym po katastrofie, wiele – w rozporządzeniu 
statuującym byt Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Zmiany przeprowadzano 
kilkakrotnie - doszło także do zmiany szczegółowych rozporządzeń. Odnosi się wrażenie olbrzymiego chaosu 
i popłochu. Każdy myślący człowiek zadaje sobie pytanie, z czego to wynikało.

Na tle art. 140 prawa lotniczego (w jego kształcie w momencie katastrofy) jest wątpliwe, czy w ogóle ta 
komisja miała delegację do powstania w sytuacji wypadku za granicą. Bo komisja cywilna (Państwowa Ko-
misja Badania Wypadków Lotniczych) ma zawarte w ustawie pewnego rodzaju uwarunkowania, przeklejone 
później do rozporządzenia dotyczącego państwowego lotnictwa. Ale umocowanie w art. 140 ust. 4 Prawa 
lotniczego odnośnie do komisji wojskowej (KBWLLP) obejmowało tylko delegację, aby minister obrony na-
rodowej określił organizację oraz szczegółowe zasady funkcjonowania komisji.

Pytaniem jest, czy to, że komisja działa za granicą, czy nie, to jeszcze jest organizacja i szczegółowe zasady 
jej działania? Bo te kwestie w przypadku lotnictwa cywilnego regulował art. 135. Co więcej, art. 140 znajduje 
odesłanie w ust. 2 do art. 136 i 137 prawa lotniczego w kształcie obowiązującym na kwiecień 2010 r., ale te 
przepisy nie dotyczą rozszerzenia prac komisji na działanie w razie wypadku, który ma miejsce w państwie 
obcym. Mamy jednak rozporządzenie z 2004 r., czyli rozporządzenie wydane na podstawie art. 140 dawnego 
prawa lotniczego. Chodzi konkretnie o § 6 tego rozporządzenia.

W § 6 mowa jest o tym, że generalnie Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego nie 
bada wypadków na terenie państw obcych. Są wyjątki: na przykład brak badania przez państwo obce. Pytali-
śmy kiedyś o to prof. Marka Żylicza na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego, czy taka sytuacja tu zaistniała. 
Okazuje się, że nie. Tak więc trzeba spojrzeć na drugą możliwość wynikającą z umowy międzynarodowej 
przewidującej kognicję komisji. Tutaj mówimy o umowach międzynarodowych, ale moim zdaniem, nie o 
dwóch, ale o jednej. Dlaczego nie o dwóch? Dlatego że nie może to być konwencja chicagowska, skoro kon-
wencja ta mówi, że do lotnictwa państwowego się jej nie stosuje, a polski ustawodawca w prawie lotniczym 
napisał definicję lotu państwowego, definicję lotu cywilnego, a także w ogóle wykluczył stosowanie ustawy 
Prawo lotnicze w zakresie lotnictwa państwowego.

Jaki był charakter lotu? Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Jedna ze stacji telewizyjnych pokazała w dniu 
katastrofy plan lotu - znajduje się on w kilku odbitkach w aktach prokuratorskich. Jest tam litera M, która 
oznacza Military. Plan lotu znany był Rosjanom, bo podążał on w ślad za samolotem, w związku z tym lot 
miał charakter lotu państwowego i lotu wojskowego. I tutaj kończą się dywagacje na temat tego, co było do-
bre, a co dobre nie było. Jakie prawo dawało Polsce lepsze uprawnienia, jakie gorsze? Rząd miał obowiązek 
stosować porozumienie z 1993 r. Inaczej równie dobrze można było zlecić to posiadającym bogate doświad-
czenia sądom morskim, komisjom badającym wypadki w zupełnie innych przestrzeniach, tudzież można 
było zastosować prawo drogowe. Nie zrobiono tego z jednego powodu: nie można było tego zrobić z punktu 
widzenia prawa polskiego.

Tymczasem komisja ministra Millera czerpie uzasadnienie z tego aktu prawnego. Innego nie ma. Jeżeli 
zastosowano inny porządek prawny, to nie ma tej komisji.

Przypatrzmy się porozumieniu z 1993 r. W art. 11 mowa jest o tym, że wyjaśnienia incydentów lotniczych, 
awarii i katastrof spowodowanych przez polskie wojskowe statki powietrzne prowadzą wspólnie organy 
państwa polskiego i rosyjskiego. A takim statkiem powietrznym jest Tu-154M; to wynika z dokumentów, z 
tego, że ten samolot prowadzili wojskowi,  że to była własność 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transpor-
towego, i z tego, że leciał nim Prezydent RP wraz z generalicją. To jest niekwestionowane, w zasadzie chyba 
przez nikogo po stronie polskiej. Tylko że w rozmowach ze stroną rządową my mamy do czynienia z inną 
stroną polską i z inną stroną polską mamy do czynienia na arenie międzynarodowej. A moim zdaniem tego 
się nie da oddzielić. I konsekwencje tego są straszne. Miało być badanie wspólne. I było. Przez pierwsze cztery 
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Prezydium Komisji Jerzego Millera

Rozporządzenie z 2004 r.
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dni. Dlatego wojskowi prokuratorzy nie zostali in-
ternowani na terenie obcego państwa podczas wy-
cieczki wojskowym samolotem na jego terytorium. 
Dlatego wojskowi prokuratorzy w nocy z 10 na 11 
kwietnia 2010 r. podpisali porozumienie z wojsko-
wymi prokuratorami rosyjskimi, dające im szerokie 
uprawnienia w śledztwie. Dlatego też wojsko mogło 
wszystko, bo to był wojskowy samolot i Rosjanie o 
tym doskonale wiedzieli. Jak długo?

To jest kluczowy moment dla rozwikłania ba-
łaganu w porządku prawnym badania katastrofy 
smoleńskiej. Najważniejszy dokument dla odpo-
wiedzi na to pytanie został opublikowany w inter-
necie. Jest to pełnomocnictwo dla Edmunda Klicha 
z 15 kwietnia 2010 r., podpisane przez ministra Bog-
dana Klicha. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest pod-
stawa prawna: art. 140 polskiego prawa lotniczego 
mówiący o tym, że wypadki bada Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. A drugą 
podstawą prawną jest w tym pełnomocnictwie konwencja chicagowska.

To jest swoisty majstersztyk prawniczy, pomieszanie dwóch porządków prawnych: porządku prawnego 
wykluczonego przez prawo lotnicze oraz prawa lotniczego, a równocześnie zastosowanie konwencji z Chi-
cago do badania wypadku samolotu, do którego tej konwencji się nie stosuje. Rosjanie przyjęli dokument 
tak samo jak akredytowanego – z dobrodziejstwem inwentarza.

Co więcej, dochodzi do sytuacji, w której głośno mówi się, że po stronie rosyjskiej sprawę bada sam pre-
mier Putin. Powstaje pewnego rodzaju konfuzja po stronie polskiej: 27 kwietnia 2010 r. dokonuje się błyska-
wicznej zmiany rozporządzenia wykonawczego, na podstawie którego miała działać komisja Millera. Chodzi 
o to, żeby komisją badającą ze strony polskiej katastrofę nie zarządzał pierwszy lepszy urzędnik, nawet w 
randze ministra, tylko żeby wszystko było pod kontrolą premiera.

Wtedy Biuro Analiz Sejmowych interesowało się problemami, czy rozszerzenie komisji i sposób delego-
wania jej członków są zgodne z polskim prawem, i jak to się będzie miało do dalszego procedowania i losów 
procedur oraz wniosków tej komisji. Nie zwrócono tylko uwagi na jedno, że ta komisja utraciła prawo bytu, 
jeżeli w ogóle kiedykolwiek je miała, w momencie, kiedy nie zastosowano, a nie zastosowano, porozumienia 
z 1993 r. Konsekwencje zapisów wynikających z prawa lotniczego są oczywiste. KBWLLP bada wypadek na 
terenie Polski, za granicą może to zrobić tylko wówczas, gdy państwo obce nie podejmuje działania, daje 
delegację do takiego działania, albo gdy państwa łączy umowa międzynarodowa na to pozwalająca. Która 
umowa? Porozumienie. Jeżeli my Rosjanom przekazujemy informację w tym dokumencie, że nie ma poro-
zumienia, to nie możemy się do niego odwoływać w realizowaniu własnych kompetencji.

Co więcej, czy my badamy wspólnie z Rosjanami ten wypadek, tak jak przewidują to wymogi art. 11 tego 
porozumienia? Na pewno nie. Kto jest z naszej strony ? Edmund Klich. Proszę państwa, od 15 do 27 kwiet-
nia istotnie jest on szefem komisji. Kim jest Edmund Klich przy komisji MAK po 27 kwietnia? Urzędnikiem 
cywilnej komisji badania wypadków lotniczych. Nie ma go już w składzie komisji Millera. Nie jest szefem 
komisji państwowej. Klich zostaje akredytowany przy MAK jako osoba spoza komisji. W jaki sposób realizuje 
się treść umowy międzynarodowej, która jest podstawą prawną działania komisji Millera, skoro nawet tej 
unii personalnej w osobie Edmunda Klicha już nie ma? I dlaczego go już nie ma? Na ten temat - ujawniając 
stenogramy rozmów Edmunda Klicha z Bogdanem Klichem - mówiła już kiedyś na posiedzeniu Zespołu 
Parlamentarnego  redaktor Anita Gargas z „Gazety Polskiej”,. Dlaczego płk Klich tak zabiegał o to, żeby być 
jedynym akredytowanym? Gdyby akredytowanych było kilku, można by było rozważać, czy to porozumie-

Prof. Marek Żylicz na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego Ds. 
Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.
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nie w zakresie wspólnego badania nie jest jednak 
wdrażane w życie.

Następnie przedstawia się opinii publicznej 
stanowisko, że konwencja chicagowska była je-
dyna, obowiązująca i jedyna dobra do wyboru. 
Warto spojrzeć na kolejny dokument, to jest na 
odpowiedź ministra Bogdana Klicha na zapyta-
nie w drodze dostępu do informacji publicznej 
o podstawy prawne działania komisji Millera: 
„Podstawą powołania komisji jest umowa, poro-
zumienie między Ministrem Obrony Narodowej 
a Ministrem Obrony Narodowej Federacji Rosyj-
skiej”, dokument z 29 czerwca 2011 r.  A więc to nie 
jest tak, że konwencję chicagowską rząd Donalda 
Tuska uznał za podstawę działania komisji Millera. 
Nie. Minister Bogdan Klich twierdzi, że to porozu-
mienie z 1993 r. było prawdziwą podstawą! Trzeba 
więc spytać, czy jest możliwe i dopuszczalne, by 
czerpać delegację do działania z aktu prawnego, 
którego stosowania się w danej sprawie odmawia. 
W imię tego, że inny akt prawny jest lepszy!.

Nigdy nie spotkałem się z próbą obrony tak 
karkołomnej tezy!  Ale – nie przypadkiem-  do tej 
tezy przywiązani są tak Rosjanie. Proszę zwrócić 
uwagę na ich reakcję na polskie „Uwagi do projektu raportu MAK”. Pisze o tym mecenas Maria Binienda. 
Rosjanie zlekceważyli polskie uwagi do tego projektu. Dlaczego zlekceważyli? Bo oni nie uznają prawnego 
statusu autorstwa tych uwag. Bo te uwagi są przygotowane przez komisję, która według ich wiedzy nie ma 
prawa funkcjonować. Rosjanie znają polskie prawo bardzo dobrze. Mówi o tym szef rosyjskiej komisji tech-
nicznej MAK Aleksiej Morozow na konferencji w Moskwie, właśnie kiedy te poprawki wpłynęły.

Morozow stwierdził, że to był lot cywilny. Do lotu cywilnego nie stosowalibyśmy porozumienia z 1993 r., jak 
pisze w odpowiedzi na pytanie minister Klich zapytany o umocowanie komisji Millera. To samo podkreśla 
MAK: ciężko mówić o pełnej niezależności i niezawisłości polskiej komisji. MAK nie traktuje uwag polskiej 
komisji poważnie, m.in., dlatego że zdaje sobie sprawę z tego, iż jej umocowanie jest po prostu wadliwe. I 

dlatego właśnie akceptuje to umocowanie, bo 
wie, że ono delegitymizuje komisję Millera.

O poprawności, w moim przekonaniu, tego 
rozumowania świadczy też nerwowa, wielo-
miesięczna reakcja rządu Tuska polegająca na 
zmienianiu wszystkich przepisów dotyczących 
funkcjonowania komisji, jeżeli chodzi o art. 140 
prawa lotniczego. Uzupełniono art. 140 ust. 1 pkt 
b, w którym mówi się: „Komisja Lotnictwa Pań-
stwowego może prowadzić badania wypadków 
i poważnych incydentów zaistniałych poza tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej”.

To jest przepis dodany po katastrofie. Tego 
przepisu w starym prawie lotniczym nie ma. I 

Nocna narada prokuratorów polskich i rosyjskich w Smoleńsku, 10/11 
kwietnia 2010 r.

B. Premier FR, obecnie Prezydent FR Władimir Putin

118 Podstawy Prawne badania katastrofy smoleńskiej



dlatego ta komisja, powstała pod rządami starego 
prawa lotniczego, nie ma umocowania prawnego. 
Co więcej, minister Tomasz Siemoniak, następca 
ministra Bogdana Klicha, Dziennikiem Ustaw z 
27 czerwca 2012 r. zmienia całe rozporządzenie w 
sprawie funkcjonowania Komisji Lotnictwa Pań-
stwowego. Skoro tamto było wystarczające i się 
sprawdziło, tak jak sprawdził się rząd Tuska w ba-
daniu przyczyn katastrofy smoleńskiej, po cóż było 
je zmieniać?

Konkluzja jest taka: w Polsce obowiązuje prawo 
polskie. Można się było z Rosjanami dogadać nawet 
na prawo podwodne, jeżeli takie istnieje, bo ja go nie 
znam. Natomiast polska komisja musi być powołana 
w zgodzie z prawem polskim, bo przed nami jako obywatelami jest odpowiedzialna. Podstawą jest prawo 
lotnicze i żadne inne rozwiązanie nie wchodzi w grę. Komisja Millera mogła badać sprawę smoleńską tylko w 
sytuacji, w której przewidywałaby to umowa międzynarodowa. Mogło tak być, gdyby komisja Millera i Polska 
tę umowę międzynarodową, wiążącą z Federacją Rosyjską, stosowała. Natomiast jeżeli Polska ją odrzuciła, 
a tak było z wyjątkiem pierwszych czterech dni, to nie mogła się dalej na niej opierać. Dlatego większość 
prokuratorów 15 kwietnia wróciła do kraju, bo przestała obowiązywać delegacja do ich bytu, delegacja z tego 
wojskowego porozumienia. I pojawił się załącznik 13 do konwencji z Chicago oraz instytucja bezwolnego akre-
dytowanego przy MAK, a równocześnie działa lekceważona przez Rosjan komisja Millera.

Nie ma porozumienia, nie ma umocowania. Nie ma umocowania, nie ma komisji.

3.2 czy badaNie kataStRofy SmoleńSkieJ 
zoStało pRzepRowadzoNe zgodNie 
z załączNikiem 13 do koNweNcJi 
chicagowSkieJ?

Podsumowując: sytuacja prawna, w jakiej znalazło się śledztwo smoleńskie, to klasyczna luka prawna.  Za 
sprawą rządu polskiego wyjaśnianie tragedii smoleńskiej zostało wtłoczone w pustkę prawną blokującą wszelkie 
mechanizmy i narzędzia egzekwowania od Rosji należytego przeprowadzenia badania katastrofy smoleńskiej. 
Powoływanie się strony polskiej na ściśle tajną umowę ustną między Tuskiem a Putinem bądź na dobrą wolę strony 
rosyjskiej jedynie potwierdza wniosek, że rosyjskie badanie katastrofy smoleńskiej zostało przeprowadzone poza 
nawiasem prawa. Zaistniała sytuacja skutecznie utrudnia stronie polskiej egzekwowanie czegokolwiek od strony 
rosyjskiej, jak również odwołanie się gdziekolwiek, a przede wszystkim utrudnia określenie faktycznej przyczyny 
katastrofy. Dlatego też jest to działanie na szkodę interesu Polski.

We wstępie do Raportu MAK strona rosyjska stwierdza, że: „…na podstawie Zarządzenia z 13 kwietnia 
2010 r. Państwowej Komisji (rosyjskiej) do spraw wyjaśniania przyczyn katastrofy Tu-154M określono, iż 
badanie powinno być prowadzone zgodnie z Załącznikiem 13 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnic-
twie Cywilnym. Taka decyzja została zaaprobowana przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej”. Tak więc Fe-
deracja Rosyjska zadeklarowała, iż śledztwo smoleńskie przeprowadziła zgodnie z wymogami Załącznika 

B. akredytowany przy MAK płk Edmund Klich
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13  konwencji chicagowskiej (dalej Załącznik 13). 
Dlatego też ocenę sposobu badania katastrofy 
smoleńskiej należy przeprowadzić w świetle wy-
mogów Załącznika 13, tym bardziej że strona ro-
syjska w swoim raporcie końcowym wielokrotnie 
deklaruje, że śledztwo było prowadzone zgodnie z 
wymogami tegoż dokumentu.  Jako że żadne inne 
unormowania prawne nie zostały zaakceptowa-
ne w tej sprawie, punktem odniesienia do dalszej 
dyskusji jest oświadczenie strony rosyjskiej, iż 
przeprowadziła śledztwo smoleńskie zgodnie z 
normami, procedurami i standardami Załącznika 
13. Dla celu niniejszej analizy wyodrębnijmy więc 
z całej szerokiej problematyki prawnej ten jeden 
aspekt: rosyjską deklarację, że śledztwo smoleń-
skie zostało przeprowadzone według Załącznika 
13, i przeanalizujmy, w jakim zakresie strona rosyj-
ska przestrzegała postanowień tegoż załącznika.

Poniżej omówię przede wszystkim te postano-
wienia Załącznika 13, które w sposób ewidentny 
zostały pogwałcone w śledztwie smoleńskim, jak 
również będę chciała wskazać, jakie ten załącznik 
dawał stronie polskiej możliwości, które z niewyjaśnionych przyczyn w ogóle nie zostały przez stronę polską 
wykorzystane. 

Warto zaznaczyć, że Załącznik 13 rozwijał się razem z konwencją chicagowską od 1944 r.  Można powie-
dzieć, że obecnie stanowi on zbiór powszechnie obowiązujących norm i standardów badania międzyna-
rodowych katastrof lotniczych. Tak więc dokument ten niewątpliwie nawiązuje do prawa zwyczajowego 
powszechnie obowiązującego w dziedzinie badania katastrof lotniczych.

Zacznijmy od art. 3.3 dotyczącego obowiązków państwa miejsca zdarzenia, w tym wypadku Federacji 
Rosyjskiej, w sprawie ochrony dowodów. Artykuł ten mówi: „Państwo miejsca zdarzenia podejmuje wszelkie 
niezbędne działania w celu ochrony dowodów i odpowiedniego zabezpieczenia statku powietrznego i jego 
zawartości przez czas niezbędny do przeprowadzenia badania”. Odpowiednie zabezpieczenie obejmuje 
ochronę przed dalszymi uszkodzeniami, dostępem osób nieupoważnionych, kradzieżą i zniszczeniem. Za-
łącznik 13 nakładał na Federację Rosyjską obowiązek ochrony dowodów i odpowiedniego zabezpieczenia 
statku powietrznego, który uległ katastrofie. Taki obowiązek istnieje w każdym wypadku badania katastrof 
lotniczych zarówno według norm zwyczajowych, jak również zgodnie z wymogami Załącznika 13.

Warto dodać, że rozdział 3 Załącznika 13 daje stronie polskiej bardzo szerokie uprawnienia. Przykładowo: 
„…jeżeli ze strony państwa rejestracji [czyli Polski] wpłynie prośba, aby statek powietrzny, jego zawartość 
oraz wszelkie inne dowody pozostały nietknięte do czasu zbadania przez pełnomocnego przedstawiciela 
państwa, które zwróciło się z taką prośbą, państwo miejsca zdarzenia podejmuje wszelkie niezbędne działa-
nia w celu spełnienia tej prośby”.  Na podstawie tego artykułu strona polska miała prawo zwrócić się o możli-
wość przeprowadzenia badań we własnym zakresie zgodnie z normami Załącznika 13, a Federacja Rosyjska 
miała obowiązek dopuścić stronę polską i udostępnić jej przeprowadzenie wszelkich możliwych badań.

Jak podają media, rząd Donalda Tuska walczy od dłuższego czasu o zwrot wraku i czarnych skrzynek, 
ale niestety wszelkie siły polityczne i dyplomatyczne na razie nie są w stanie osiągnąć żadnego postępu 
w tej sprawie. Tymczasem Załącznik 13 specyficznie reguluje ten problem. Mianowicie w art. 3.5 czytamy, 
że: „…państwo miejsca zdarzenia zwalnia spod nadzoru statek powietrzny, jego zawartość i wszelkie jego 
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części, kiedy tylko przestają być potrzebne 
do badania i przekazuje je osobie lub oso-
bom wyznaczonym w odpowiednim trybie 
przez państwo rejestracji. W tym celu pań-
stwo zdarzenia ułatwia dostęp do statku po-
wietrznego, jego zawartości oraz wszystkich 
jego części”.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że 
państwo miejsce zdarzenia, czyli Federacja 
Rosyjska, ma obowiązek zwolnić wrak spod 
nadzoru, kiedy przestaje on być potrzebny 
do badań. Dyspozycja tego artykułu jest ja-
sna, odnosi się ona do badania prowadzone-
go zgodnie z Załącznikiem 13, a nie do śledz-
twa prokuratorskiego czy postępowania 
administracyjnego. Warto przypomnieć, że 
badania MAK prowadzone zgodnie z Załącznikiem 13 zostały zakończone w styczniu 2011 r. wraz z ogłosze-
niem końcowego raportu - można powiedzieć, że najpóźniej w styczniu 2011 r. wrak powinien być zwolniony 
spod nadzoru Federacji Rosyjskiej. Ponieważ jednak śledztwo smoleńskie jest prowadzone tylko na podsta-
wie załącznika do konwencji, a nie na podstawie samej konwencji chicagowskiej, brak jest właściwego trybu 
takiego postępowania.

Przejdźmy następnie do unormowań dotyczących warunków badania wypadku lotniczego. Jest to rozdział 
5 Załącznika 13. Rozdział ten pokazuje, jakie strona polska miała możliwości i instrumenty, które niestety 
nie zostały wykorzystane. Art. 5.1.2 mówi: „Państwo miejsca zdarzenia podejmuje badania okoliczności po-
ważnego incydentu statku powietrznego. Państwo to może przekazać prowadzenie badania w całości lub w 
części innemu państwu lub regionalnej organizacji badającej wypadki lotnicze na podstawie wzajemnego 
porozumienia i zgody”.

Oznacza to, że Federacja Rosyjska mogła przekazać stronie polskiej prowadzenie całości bądź części 
śledztwa, ale mogła również dopuścić przedstawicieli europejskich organizacji badania wypadków lotni-
czych. Takie właśnie rozwiązania Załącznik 13 umożliwia. A przecież przedstawiciele EASA już 13 kwietnia 
2010 r. zgłosili chęć pomocy w tej sprawie. Jednak za zgodą strony polskiej ich oferta została odrzucona.

Art. 5.4 Załącznika 13 z kolei zapewnia stronie polskiej udział w oględzinach miejsca wypadku. Według 
tego artykułu „…jeżeli jest to możliwe, dokonywane są oględziny miejsca wypadku, badania szczątków statku 
powietrznego oraz zbieranie oświadczeń świadków”.  Jednocześnie zaleca się, aby „…w trakcie każdego ba-
dania prowadzonego zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika istniał nieograniczony, niezwłoczny 
dostęp do wszystkich materiałów dowodowych”. Jak wiadomo strona polska nie miała ani nieograniczonego, 
ani niezwłocznego dostępu do żadnych materiałów dowodowych.

Jeżeli chodzi o sekcję zwłok, to Załącznik 13 zawiera następujące unormowanie w tej sprawie: „Państwo 
prowadzące badania wypadku z ofiarami śmiertelnymi organizuje przeprowadzenie pełnej sekcji zwłok 
załogi i w szczególnych okolicznościach zwłok pasażerów oraz załogi pokładowej przez anatomopatologa, 
najlepiej posiadającego doświadczenia w badaniu wypadków. Sekcje należy przeprowadzić niezwłocznie i 
w pełnym zakresie”. Jak wiadomo, w badaniu katastrofy smoleńskiej sekcje nie zostały przeprowadzone w 
pełnym zakresie.

Załącznik 13 reguluje również uprawnienia pełnomocnych przedstawicieli zainteresowanych stron. Jak 
wiadomo, Edmund Klich został akredytowanym przedstawicielem strony polskiej przy komisji MAK. To 
właśnie pan Klich miał prawo wyznaczyć swoich doradców zgodnie z przepisami tego załącznika. W ten 
sposób strona polska mogła delegować oprócz akredytowanego Edmunda Klicha również doradców przez 
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niego wyznaczonych.  Artykuł 5.24 odnosi się wła-
śnie do takich doradców pełnomocnych, którym 
zezwala się na uczestniczenie w badaniu w takim 
zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnie-
nia efektywnego udziału akredytowanego przed-
stawiciela. Czyli pan Klich oraz jego doradcy mieli 
wszelkie prawa do pełnego uczestniczenia w ba-
daniach na podstawie Załącznika 13, z których to 
praw jednak nie skorzystali.

Następny artykuł określa bardziej szczegółowo, 
co pan Klich i jego doradcy mogli robić w Smoleń-
sku. A mogli robić bardo dużo. Mogli udać się na 
miejsce wypadku, zbadać szczątki, uzyskać infor-
macje od świadków, zaproponować przesłuchanie 
we własnym zakresie, mieć pełny i niezwłoczny 
dostęp do istotnych dowodów, uzyskać kopię 
wszystkich stosownych dokumentów, brać udział 
w odczytywaniu zarejestrowanych materiałów 
oraz w czynnościach badawczych poza miejscem 
wypadku, takich jak badanie części, prezentacje 
techniczne, testy, symulacje. Mieli też zagwaranto-
wany udział w spotkaniach związanych z postępa-
mi badań, łącznie z dyskusjami odnoszącymi się 
do analizy ustaleń, przyczyn i zaleceń dotyczą-
cych bezpieczeństwa, oraz mogli składać własne 
wnioski dotyczące różnych elementów badań. Jak 
widać, Załącznik 13 daje bardzo duże możliwości 
uczestniczenia w prowadzeniu badania stronie 
zainteresowanej.

W tej analizie nie przytaczam oczywistych, 
powszechnie już udokumentowanych faktów, że 
na przykład naszych przedstawicieli nie dopusz-
czono do większości z wymienionych czynności. 
Pragnę tylko zasygnalizować, jakie mieliśmy prawa, których nie wykorzystaliśmy, i jakie normy Załącznika 
13 zostały pogwałcone w tym śledztwie.  Tak więc pogwałcenie Załącznika 13 w kwestii niedopuszczenia 
polskich przedstawicieli do udziału w badaniach jest sprawą ewidentną. 

Wiadomo, że Rosjanie nie dopuścili polskich ekspertów do większości badań i nie udostępnili im istotnych 
dokumentów. Ale prawdą jest również to, że ani pan Klich, ani rząd pana Tuska, w tym minister spraw zagra-
nicznych, nie domagali się egzekwowania swych praw, nie korzystali z możliwości gwarantowanych stronie 
polskiej postanowieniami Załącznika 13, na który oficjalnie powoływała się strona rosyjska.  Rząd Donalda 
Tuska zrezygnował z porozumienia z 1993 r. na rzecz konwencji chicagowskiej, a następnie zrezygnował z tej 
konwencji na rzecz samego Załącznika 13 do tej konwencji, a w ostatecznym rozrachunku zdał się całkowicie 
na dobrą wolę Federacji Rosyjskiej. Równocześnie w czasie, kiedy trwały badania komisji MAK, rząd polski i 
jego akredytowany przedstawiciel zapewniali opinię publiczną, że strona rosyjska nie tylko postępuje zgodnie 
z prawem, ale wręcz podejmuje dodatkowe starania na rzecz Polski. Taka postawa rządu Donalda Tuska unie-
możliwiła Polsce podjęcie jakichkolwiek działań przeciwko łamaniu przez Rosję podstawowych postanowień 
Załącznika 13.

Rozdział 3. Załącznika 13. do Konwencji Chicagowskiej

Rozdział 5. Załącznika 13. Do Konwencji Chicagowskiej
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Drugim ewidentnym problemem, z 
jakim się spotykamy w kontekście Za-
łącznika 13, jest procedura związana z 
przyjmowaniem raportu końcowego 
podsumowującego wyniki badania 
katastrofy smoleńskiej. Załącznik ten 
wymaga, żeby strona prowadząca ba-
dania przygotowała raport wstępny, 
a następnie przedstawiła go stronom 
zainteresowanym, w tym oczywiście 
na pierwszym miejscu państwu reje-
stracji statku powietrznego, czyli Pol-
sce. Rosjanie tak zrobili, przygotowali 
raport wstępny i dali stronie polskiej 60 
dni na ustosunkowanie się do tego ra-
portu. Zgodnie z wymogami Załącznika 
13 jesienią 2010 r. zostały sporządzone 
polskie uwagi do wstępnego raportu MAK.  Strona polska przygotowała dokładne i obszerne uwagi datowane  
na grudzień 2010 r., w których podważyła większość ustaleń technicznych raportu MAK, jak również wnisko-
wała o ponowne sformułowanie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Tak więc strona polska zakwestionowała 
przyczyny katastrofy zaprezentowane w raporcie MAK.

I co się dzieje? W styczniu 2011 r. strona rosyjska ogłasza swój raport końcowy, ignorując całkowicie 
polskie uwagi. A co na to Załącznik 13? Kwestię tę reguluje art. 6.3 następująco: „Państwo prowadzące 
badania wysyła do [zainteresowanych] państw projekt raportu końcowego z propozycją wyrażenia w 
możliwie krótkim czasie istotnych i uzasadnionych uwag do tego raportu. Jeżeli państwo prowadzące 
badania otrzymuje uwagi, to albo zmienia projekt raportu końcowego, włączając do niego treść otrzy-
manych uwag, albo na życzenie państwa przekazującego uwagi załącza te uwagi do raportu końcowe-
go”. Jak wiadommo, strona rosyjska nie zrobiła ani jednego, ani drugiego, po prostu zignorowała polskie 
uwagi wbrew postanowieniom Załącznika 13. 

Warto jeszcze zasygnalizować, że raport końcowy MAK nie tylko jest merytorycznie nierzetelny, ale też 
forsuje wbrew dowodom tezę nacisków i presji wywieranych na pilotów. W raporcie tym jest zdecydowana 
dysproporcja między rozbudowaną analizą stanu psychicznego pilotów, która stanowi główną część raportu, 
a częścią dotyczącą technicznej analizy, która jest ograniczona do minimum i praktycznie nieczytelna. Z 
raportu tego odnosi się wrażenie, że skoro piloci popełnili błąd, działając pod naciskiem generała Błasika i 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to w zasadzie analiza techniczna przyczyn katastrofy staje się nieistotna i 
zbyteczna. Taka jest wymowa raportu MAK.

Według oficjalnej rosyjskiej wersji narzuconej następnie komisji Millera przyczyna katastrofy leży po 
stronie błędu pilota, który działając pod naciskiem, próbował lądować za wszelką cenę. Ostatnio jednak 
okazało się, że teza ta wcale nie wynika z analizy materiału dowodowego, lecz z koncepcji propagandowej 
przedstawionej do decyzji władz MAK-u przez doradców do spraw politycznego marketingu. Na jesieni 
2012 r. Igor Mintusow, który był konsultantem komisji MAK do spraw politycznego marketingu, w roz-
mowie z jednym z polskich dziennikarzy ustosunkował się do tezy nacisku generała Błasika na pilotów. 
Stwierdził on, że tezę tę przedstawiono władzom politycznym do ewentualnego wykorzystania i MAK 
postanowił na tej właśnie tezie oprzeć swój raport końcowy. Wprawdzie do przyjęcia takiej tezy nie było 
wystarczających podstaw merytorycznych, ale Mintusow zwrócił uwagę, że wykorzystano pewne pole 
do swobodnej interpretacji. Dotyczyło ono odczytu głosów i dźwięków nagranych na czarną skrzynkę 
tupolewa; gdyż „…mogły one należeć do danej osoby, ale mogły [też należeć] do kogoś innego”. W takiej 

B. Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa 
Państwowego Jerzy Miller i Szefowa MAK Tatiana Anodina
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sytuacji podjęto decyzję, by przypisać pewne kluczowe wypowiedzi generałowi Błasikowi, i na tej pod-
stawie zbudowano tezę nacisków, obarczając generała Błasika i Prezydenta Lecha Kaczyńskiego współ-
odpowiedzialnością za katastrofę smoleńską. 

Takich fraz, gdzie można było dowolnie interpretować zapis, było w nagraniu z czarnych skrzynkach wie-
le.  Rosjanie zawsze intepretowali je na swoją korzyść. Przykładowo: w raporcie MAK kilkakrotnie pojawia 
się stwierdzenie: „On się wścieknie” mające wskazywać na presję wywieraną na pilotów przez Prezydenta 
Lecha Kaczynskiego. Okazuje się, że Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna (dalej IES) nie 
potwierdził, aby kiedykolwiek takie stwierdzenie padło w kokpicie. Podobnie IES nie potwierdził wypowiedzi 
generała Błasika,  i w ogóle jego obecności w kokpicie. Co więcej, IES nie potwierdził zapisanego w wersji 
rosyjskiej odgłosu uderzenia w drzewo. Przeciwnie, w tym miejscu IES odczytał dźwięk przesuwających się 
przedmiotów. Mamy więc przykłady marginesu swobodnej interpretacji, który został poszerzony na tyle, 
że w raporcie MAK zostały zawarte wypowiedzi uwiarygodniające tezę presji czy tezę uderzenia w drzewo, 
które w ogóle nie miały miejsca. Warto zapamiętać nazwiska tych polskich polityków i dziennikarzy, którzy 
do dziś uwiarygodniają na szkodę Polski tę rosyjską propagandę.

Chciałam podkreślić, że po oficjalnym oświadczeniu prokuratury, iż nie ma dowodów na obecność gene-
rała Błasika w kokpicie, w Polsce nadal pojawiają się stwierdzenia: „a może jednak był on w tym kokpicie”. 
Mamy więc do czynienia z insynuacjami na szkodę interesu Polski. Takie postawy promowane przez oficjalne 
polskie media stoją w rażącej sprzeczności z postawą Igora Mintusowa, który stwierdził wprost, że tam, gdzie 
jest pole do swobodnej interpretacji, tam on ma prawo do interpretacji na korzyść Rosji. Postawy strony ro-
syjskiej i strony polskiej są przejrzyste - rząd rosyjski działa na rzecz interesu Rosji, natomiast przedstawiciele 
polscy nadal działają na szkodę dobrego imienia Wojska Polskiego oraz interesu Polski.

„Debata Smoleńska” – konferencja naukowa zorganizowana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie
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3.2 Jak pRokuRatuRa woJSkowa 
Realizowała kodekS poStępowaNia 
kaRNego

oględziNy mieJSca zdaRzeNia, SekcJa 
zwłok i badaNie wRaku w śledztwie 
SmoleńSkim 

Trzeba wyjaśnić, czy ten kardynalny błąd i to zaniechanie prokuratury, jakim było nieprzeprowadzenie 
sekcji zwłok, nie noszą znamion przestępstw: niedopełnienia obowiązków i utrudniania śledztwa 
prowadzonego przez własną jednostkę prokuratury. Polscy prokuratorzy, którzy w Rosji byli, wiedzieć 
powinni i przekazać taką informację do Polski, że nie udało się asystować przy czynnościach rosyjskich, a 
ci, którzy mieli w Polsce taką wiedzę, mieli obowiązek podjąć te czynności w niezbędnym zakresie. Można 
byłoby się bowiem zastanawiać nad kwestią przeprowadzenia sekcji zwłok w Polsce w sytuacji, w której 
udział przy każdej z tych czynności polskiego prokuratora w Rosji byłby zapewniony. Tymczasem tak było 
w przypadku jednej tylko sekcji, a 95 sekcji odbyło się bez udziału jakiegokolwiek polskiego prokuratora. 
Co więcej, po sprowadzeniu ciał ofiar do kraju nie pozwolono otwierać trumien i w ten sposób przez wiele 
miesięcy czy przez kilkanaście miesięcy tłumaczono, że nie było potrzeby i nie było możliwości zrobienia 
ponownych sekcji. Oczywiście jest to nieprawda, prokuratora żadne przepisy administracyjne nie wiążą. I 
gdyby prokuratura wykazała chęć, to dokonałaby zbadania.

Podstawowym problemem śledztwa smoleńskiego jest niewypełnienie przez prokuraturę obowiązków 
wynikających z Kodeksu postępowania karnego, w tym wypadku dotyczących: zbadania miejsca zdarzenia, 
wraku samolotu oraz dokonania oględzin zwłok, a następnie ich sekcji. Nigdy nie dopełniono tych obowiąz-
ków. Międzypaństwowy Komitet Lotniczy (MAK) oraz komisja  ministra Jerzego Millera (KBWLLP), posługują 
się dokładnie tymi samymi dokumentami dotyczącymi sekcji i oględzin ofiar katastrofy smoleńskiej, jakie 
są w posiadaniu polskiej prokuratury. W śledztwie smoleńskim one są tajnym załącznikiem nr 7 do raportu 

Rys. 96. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski i b. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski
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komisji Millera, i obciążone są tym samym metodologicznym błędem, jakim opatrzone jest to, co zebrała w 
tej sprawie prokuratura. Błędem istotnym, bo każdy, kto zajmuje się badaniem przyczyn katastrofy lotniczej, 
z całą pewnością potwierdzi, że poza badaniami samolotu, trajektorii lotu, bardzo istotną sprawą jest usta-
lenie sposobu, w jaki doszło do zgonu ofiar, jak wyglądały post mortem ofiary, jak się przedstawiały kwestie 
związane z uszkodzeniami i obrażeniami ciał.

Ale żeby do tego dojść, trzeba mieć wiarygodne dokumenty. Polskie prawo karne, w tym przypadku Ko-
deks postępowania karnego w art. 209, nakłada na organ prowadzący postępowanie – w sprawie katastrofy 
smoleńskiej jest to Wojskowa Prokuratura Okręgowa, która wszczęła postępowanie 10 kwietnia 2010 r.– obo-
wiązek wykonania sekcji i oględzin zwłok. Przepis bowiem mówi, że te czynności wykonuje się wówczas, gdy 
nie jest jasna przyczyna zgonu.

Na stronach Naczelnej Prokuratury Wojskowej znajdują się oficjalne komunikaty stwierdzające, że takiego 
obowiązku nie było, że w tym wypadku przepisy Kodeksu postępowania karnego można było ominąć. Oce-
niając to, czy istotnie ważnym zaniechaniem było nieprzeprowadzenie oględzin i sekcji ciał ofiar katastrofy 
smoleńskiej w Polsce po sprowadzeniu ciał do kraju, trzeba brać pod uwagę kontekst czasowy, a mianowicie 
– moment pochówku ciał.

Dzisiaj znajdują się ludzie, którzy nie mają wątpliwości, że do żadnego zamachu nie doszło, bo mają 
na to badania, bo mają na to ekspertyzy, nomen omen najczęściej rosyjskie, i demonstrują dobre sa-
mopoczucie. Przy czym pierwsza polska ekspertyza, a można to sprawdzić na stronie internetowej Na-
czelnej Prokuratury Wojskowej, w sprawie katastrofy smoleńskiej pochodzi z czerwca 2010 r. Zatem do 
czerwca 2010 r. nie istniała żadna przesłanka uprawniająca jakiegokolwiek polskiego funkcjonariusza 
do zaniechania badania przyczyny zgonu. A więc nie ma wątpliwości, że istniał obowiązek zrobienia 
tego, co mówi kodeks.

Postępowanie karne, które prowadzi Prokuratura Wojskowa, ma szczególny charakter, ale się jednak toczy, 
gdyż – w przeciwieństwie do rządu – prokuratura uznała słusznie, że lot miał charakter wojskowy. Natomiast 
w tym postępowaniu żaden polski prokurator do momentu wykonania pierwszych ekshumacji nie uczestni-
czył przy żadnej sekcji ofiary katastrofy. Nigdy nie wykorzystano tego historycznego momentu, kiedy ciała 
ofiar wróciły do kraju i były już w dyspozycji polskich organów, i można było zarządzić, i należało zarządzić 
stosowne badania. I nie zrobiono nic. Pochowano te ciała według rosyjskiego porządku; jak dzisiaj wiemy, w 
co najmniej sześciu przypadkach ten porządek nie odpowiadał prawdzie i stanowi faktycznemu, narażając 
rodziny na kolejny ból.

Ale co najważniejsze, złamano zasadniczy aspekt polskiej procedury karnej, nakazujący śledczemu wy-
konanie wszystkich czynności, które zmierzają do poznania prawdy materialnej.

 Prokurator Generalny Andrzej Seremet, mówiąc w Sejmie o śledztwie smoleńskim, nie tylko obciążył 
rodziny smoleńskie, pełnomocników rodzin faktem, że nie było z ich strony zainteresowania wcześniejszym 
przeprowadzeniem sekcji. Powiedział też, iż te czynności zostały wykonane w drodze pomocy prawnej z 
Rosją. To także jest nieprawda. Zgodnie ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego wyrażonym w Sejmie 
wniosek o pomoc prawną polscy prokuratorzy wojskowi sporządzili 10 kwietnia 2010 r., a doręczyli go stronie 
rosyjskiej 11 kwietnia. Strona rosyjska nie przyjęła wniosku, zawierał bowiem błędy formalne - nie wymienio-
no w nim nazwisk konkretnych osób. Poprawiony dotarł do strony rosyjskiej 13 kwietnia. Według oficjalnych 
informacji, jakie prokuratura przekazuje na stronach internetowych Naczelnej Prokuratury Wojskowej, więk-
szość sekcji zakończyła się 11 kwietnia, w godzinach popołudniowych.

Skoro uzupełniony i poprawiony wniosek o pomoc prawną dotarł i został wreszcie przyjęty przez Rosjan 
13 kwietnia 2010 r., a sekcje zwłok zakończono 11 kwietnia, czy można twierdzić, że Rosjanie wykonywali 
te sekcje w ramach tzw. pomocy prawnej?  Rosjanom z pewnością takie stwierdzenie nie przychodzi do 
głowy. Co więcej, istnieją na to dowody, bo ludzie, którzy w Smoleńsku byli, mówią, że Rosjanie właśnie tak 
się zachowywali, jak się zachowywali, bo oni prowadzili swoje czynności. Tam nikt nie myślał o tym, żeby 
prowadzić czynności dla polskiej prokuratury.

126 Podstawy Prawne badania katastrofy smoleńskiej



Czy to jest po stronie polskiej prokuratury man-
kament, za który należy mieć do niej pretensje? Je-
żeli się weźmie pod uwagę to, że w dniu 10 kwietnia 
i w nocy z 10 na 11 kwietnia 2010 r. Naczelny Prokura-
tor Wojskowy i szef jednostki prowadzącej sprawę 
spotkali się w Smoleńsku z rosyjskimi prokuratora-
mi i spisali z nimi porozumienie, z którego wynika 
– w moim przekonaniu – w ust. 6 carte blanche dla 
strony polskiej w zakresie udziału, wnioskowania o 
przeprowadzenie czynności.

Dlaczego polscy prokuratorzy nie uczestniczyli 
przy wszystkich oględzinach, wszystkich sekcjach 
ciał ofiar katastrofy? Zwłaszcza że istnieją poważne 
proceduralne rozbieżności co do kwestii dotyczą-
cych sekcji przeprowadzanych na terenie Polski i 
tymi według Kodeksu postępowania karnego ro-
syjskiego. I najważniejszy argument - polski Kodeks 
postępowania karnego nakazuje polskim prokura-
torom przy takich czynnościach być. Oczywiście 
można przyjąć, że będzie się je wykonywać w dro-
dze pomocy prawnej. Tylko trzeba pamiętać, jaka 
jest idea pomocy prawnej.

Po pomoc prawną sięga się wówczas, kiedy nie można czegoś wykonać w Polsce. Mówimy o śledztwie 
związanym ze zgonem Prezydenta RP, generalicji, elity Państwa Polskiego. A ktoś nam funduje załatwienie 
tego problemu poprzez tzw. pomoc prawną.

Trzeba też pamiętać, że 10, 11 i 12 kwietnia 2010 r., a więc w momencie, kiedy te czynności się odbywały, ża-
den polski prokurator nie miał prawa wykluczyć żadnej przyczyny zgonu, w tym: zamachu, wybuchu, udziału 
terrorystów; nie było przesłanek po temu, bo nie było jeszcze ekspertyz. Zatem należało te czynności przepro-
wadzać we własnym zakresie, a nie zlecać państwu obcemu m.in. dlatego, że nie istniał wówczas żaden powód, 
dla którego to państwo obce miałoby przez nasze państwo nie być uznawane za potencjalnego sprawcę.

Dzisiaj istnieją ekspertyzy (niezależnie od naszej oceny ich jakości ich wyników), które Prokuratorowi 
Generalnemu pozwalają przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego wymieniać je i mówić: one wykluczają 
zamach. Ale w kwietniu i maju 2010 r. żadna z tych ekspertyz nie istniała, a polska prokuratura zachowy-
wała się tak, jakby te ekspertyzy antycypowała, bo nie wykonała tych czynności. Czy to się komuś podoba 
politycznie, czy nie, polski prokurator miał obowiązek Federację Rosyjską traktować jako kandydata na 
podejrzanego w tej sprawie i obowiązek wykonania wszystkich czynności sekcyjnych i oględzin zwłok, aby 
potwierdzić bądź wykluczyć te podejrzenia. Tego nie wykonano. Pomoc prawna, o której mówią prokura-
torzy, także nie zaistniała..

Oczywiście my, jako Państwo Polskie, mamy dokumenty sekcji zwłok, prokuratura je pozyskała. Rzecz 
w tym, że nie mają one statusu dokumentów wykonanych na potrzeby postępowania polskiego, są to tyl-
ko dokumenty udzielone polskiej prokuraturze przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej, wykonane na 
potrzeby śledztwa rosyjskiego i my mamy jedynie dokumentację czynności wykonanych na jego potrzeby. 
Nie posiadamy dokumentów wykonanych na potrzeby Państwa Polskiego z jednego powodu: skutecznie 
prokuratura poprosiła o nie dwa dni po tym, jak Rosjanie zakończyli swoje czynności.

Z tego też powodu do chwili obecnej toczy się w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu postę-
powanie zmierzające do wyjaśnienia, czy ten kardynalny błąd i to zaniechanie prokuratury nie nosi znamion 
przestępstwa, przestępstwa niedopełnienia obowiązków i utrudniania śledztwa prowadzonego przez własną 

B. Premier FR Władimir Putin, b. Minister Spraw Nadzwyczajnych 
FR Siergiej Szojgu, Siergiej Iwanow wiceminister Spraw Zagranic-
znych na miejscu katastrofy TU-154 M
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jednostkę prokuratury. Zagadnienia są dwa: polscy prokuratorzy, którzy w Rosji byli, powinni o tym wiedzieć 
i przekazać informację do Polski, że nie udało się asystować przy czynnościach rosyjskich, a ci, którzy w 
Polsce mieli taką wiedzę, mieli obowiązek podjąć te czynności w niezbędnym zakresie. Można by się zasta-
nawiać nad kwestią przeprowadzenia sekcji zwłok w Polsce w sytuacji, w której udział przy każdej z tych 
czynności polskiego prokuratora w Rosji byłby zapewniony. Tymczasem tak było w przypadku jednej tylko 
sekcji, a 95 sekcji odbyło się bez udziału jakiegokolwiek polskiego prokuratora. Co więcej, po sprowadzeniu 
ciał ofiar do kraju nie pozwolono otwierać trumien i w ten sposób przez wiele miesięcy czy przez kilkanaście 
miesięcy tłumaczono, że nie było potrzeby i nie było możliwości zrobienia ponownych sekcji. Oczywiście 
jest to nieprawda, bo – chcę jeszcze raz podkreślić – prokuratora żadne przepisy administracyjne nie wiążą. 
I gdyby prokuratura wykazała chęć, to dokonałaby badania pośmiertnego.

Ma to też związek z pracami KBWLLP (komisji Millera), bo jej członkowie także nie podjęli stosownych ba-
dań - zapoznali się jedynie się z materiałami przekazanymi przez Rosjan i recypowali je do własnych ustaleń. 

 

3.4 StRaSbuRSki wymiaR kataStRofy 
SmoleńSkieJ

W moim przekonaniu trzeba także poruszyć kwestię Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jesteśmy w 
tym systemie, w nim muszą być zbadane te sprawy, bo: straciło życie wiele osób, okoliczności są zagad-
kowe, potrzebny jest wyrok. Najpierw dochodzenie, w Polsce sprawdzenie wszystkiego, czy wyczerpane 
zostały środki krajowe, a potem pomyślenie – wzorem sprawy „Janowiec przeciwko Polsce” –  o skardze 
smoleńskiej do Trybunału w Strasburgu.

Polska jest w Europie. Nie tylko w Unii Europejskiej, ale także w systemie Rady Europy. Jesteśmy od 
roku 1993 stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. I oto stajemy wobec hekatomby. Zginął kwiat 
Narodu Polskiego - to jakby nowe obezhołowieNie wzorem Katynia. Straszna, niewyobrażalna 
wręcz tragedia.

Art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka rozpoczyna się od słów: „Życie ludzkie chronione jest na 
podstawie ustawy”. Potem przechodzi do zakazu umyślnego i bzprawnego pozbawienia życia. Z tego pierw-
szego zdania Europejski Trybunał Praw Człowieka wyprowadził potężne orzecznictwo dotyczące pozytyw-
nych zobowiązań państw. Omówię je tylko w skrócie. Pierwszy - to obowiązek zapewnienia przez państwo 
ochrony prawa do życia wszystkich osób podlegających jego jurysdykcji. Mowa o obowiązku podejmowania 
konkretnych działań prewencyjnych, operacyjnych, których celem jest niedopuszczenie do  stworzenia  i 
przeciwdziałanie zagrożeniu.  Chodzi o działania prewencyjne, także operacyjne. Mimo informacji docie-
rających do stosownych służb przed 10 kwietnia 2010 r o możliwości takiego zagrożenia nie podjęte zostały 
żadne przeciwdziałania i jest to naruszenie art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Drugi  - to obowiązek stworzenia przez państwo ram ustawodawczych i administracyjnych, które po-
zwolą realizować i programować prawo do życia. I znowu mechanizm państwowy okazał się kompletnie 
niewydolny.

W każdym przypadku, nie tylko umyślnego pozbawienia życia - chociaż i takiej przyczyny katastrofy 
smoleńskiej nie możemy wykluczyć - ale także w razie utraty życia w przypadku katastrof naturalnych, klęsk 
żywiołowych, wypadków jakiegokolwiek rodzaju, przemysłowych, drogowych i w razie istnienia zagadko-
wych, nie do końca jasnych okoliczności – bezwzględnym obowiązkiem państwa jest przeprowadzenie 
adekwatnego i skutecznego śledztwa, które powinno doprowadzić do wyjaśnienia faktycznych przyczyn 
i okoliczności śmierci. Śledztwo powinno być rzetelne i podjęte jak najszybciej. Nasuwa się pytanie: kiedy 
zostało podjęte rzetelne śledztwo po stronie polskiej i po stronie rosyjskiej i jak było prowadzone? Nie chodzi 
o działalność komisji Millera –prace tej komisji miały ustalić okoliczności i przyczyny katastrofy smoleńskiej 
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w rozumieniu bezpieczeństwa międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Mam na myśli śledztwo w ludzkim 
wymiarze. A ludzki wymiar tej tragedii to nie tylko 96 ofiar katastrofy; to także dramat ich Rodzin i Bliskich. 

Rodziny z wielkim opóźnieniem uzyskiwały - nie wiem, czy wszystkie uzyskały - status pokrzywdzonego.  
Śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej prowadzi w Polsce Naczelna Prokuratura Wojskowa. Prokuratu-
ra cywilna zajęła się tylko niedociągnięciami w zakresie przygotowania lotu. A wydaje mi się, że tu cywilna 
prokuratura byłaby właściwym torem badania w rozumieniu śledztwa z art. 2 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka.

Problemem są nie tylko ekshumacje, ciągłe starania, prośby o podjęcie działań przez prokuraturę. Proble-
mem jest odsuwanie terminów, konsekwentne odwlekanie decyzji, dezinformacja. W orzecznictwie strasbur-
skim okres 2–3 tygodni, w którym nie są podejmowane żadne konkretne czynności śledcze, to już jest zwłoka 
oznaczająca naruszenie art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. A my dowiadujemy się, że wynik badań 
będzie dopiero za sześć miesięcy! To jest przerażające. Przecież to jest dodatkowy, ogromny stres dla rodzin, 
ofiar po ofiarach.

Rodziny Katyńskie w związku z brakiem skutecznego śledztwa i sposobem traktowania bliskich ofiar zło-
żyły skargę do Trybunału w Strasburgu. W lipcu 2011 r. Trybunał podjął decyzję dopuszczalności tzw. skargi 
katyńskiej. Według orzecznictwa Trybunału, które odnosiło się do tzw. wymuszonych zaginięć Rodziny Katyń-
skie stały się wtórnymi ofiarami. W trakcie rozpatrywania skargi w jednej ze spraw czeczeńskich w związku z 
zaginięciem członków rodzin Trybunał potraktował ich bliskich jako ofiary w rozumieniu art. 3.

W moim przekonaniu należy wykorzystać możliwość, jaką daje nam Europejska Konwencja Praw Człowie-
ka.  Polska ratyfikowała konwencję i w tym systemie muszą być zbadane te sprawy, Wiele osób straciło życie, 
okoliczności ich śmierci są niejasne, konieczne jest w tej sprawie rzetelne śledztwo. Najpierw dochodzenie w 
Polsce i Rosji,  sprawdzenie czy wyczerpane zostały środki krajowe, a potem wzorem sprawy „Janowiec i inni 
przeciwko Rosji” –  skierowanie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
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