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WERSJA ROBOCZA

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE

dzieñ pierwszy

Wars z awa, dnia 3 s ie rpnia 2011 r .

Jest to robocza wersja stenogramu z posiedzenia. Poprawki do tej wersji mo¿na zg³aszaæ w ci¹gu
dwóch dni po posiedzeniu w Dziale Stenogramów Biura Prac Senackich Kancelarii Senatu,
pokój nr 409, tel. 694 90 18.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 Regulaminu Senatu urzêdowym stwierdzeniem przebiegu obrad s¹
protokó³ i sprawozdanie stenograficzne.

(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 12 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Marek
Zió³kowski, Gra¿yna Sztark i Zbigniew
Romaszewski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram osiemdziesi¹te drugie posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ marsza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana
senatora Stanis³awa Gorczycê oraz pana senatora Tadeusza Gruszkê. Listê mówców prowadziæ
bêdzie pan senator Tadeusz Gruszka. Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc przy stole prezydialnym.
Informujê, ¿e Sejm na dziewiêædziesi¹tym siódmym posiedzeniu w dniu 29 lipca 2011 r. przyj¹³
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników oraz niektórych innych
ustaw.
Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
siedemdziesi¹tego ósmego posiedzenia stwierdzam, ¿e protokó³ tego posiedzenia zosta³ przyjêty.
Informujê, ¿e protoko³y siedemdziesi¹tego
dziewi¹tego i osiemdziesi¹tego posiedzenia Senatu zgodnie z Regulaminem Senatu s¹ przygotowane do udostêpnienia senatorom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie zg³osi do nich zastrze¿eñ, to
zostan¹ one przyjête na kolejnym posiedzeniu.
Informujê równie¿, ¿e w dniu 1 lipca 2011 r. minister spraw wewnêtrznych i administracji przekaza³ Senatowi informacjê na temat dzia³alnoœci Policji, okreœlon¹ w art. 19 ust. 22 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji. Informacja ta zawarta
jest w druku nr 1286. W dniu 7 lipca 2011 r. marsza³ek Senatu skierowa³ informacjê do Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji. Komisja
na posiedzeniu w dniu 28 lipca zapozna³a siê z informacj¹ i poinformowa³a o tym marsza³ka Senatu.
Dorêczony pañstwu senatorom projekt porz¹dku obrad osiemdziesi¹tego drugiego posiedzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.
2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.
3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Policji.
4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie
ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy
o cudzoziemcach.
5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo bankowe.
6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.
7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych oraz ustawy – Prawo
bankowe oraz ustawê o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw.
8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy oraz
niektórych innych ustaw.
9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów.
10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych.
11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o jêzyku migowym i innych œrodkach komunikowania siê.
13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach bê-
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d¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz
zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o orderach
i odznaczeniach.
15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz niektórych innych ustaw.
16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych.
17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy
o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groŸb¹ kary.
18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o przewozie towarów niebezpiecznych.
19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz
ustawy o transporcie kolejowym.
20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych.
22. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary.
23. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o postêpowaniu w sprawach
nieletnich.
24. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
25. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
26. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw.
27. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji
Publicznej.
28. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego
w Kielcach.
29. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Malty o zmianie Umowy
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rz¹dem Malty w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê od

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,
sporz¹dzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r.,
podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.
30. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protoko³u do Konwencji
o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu
zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja
1954 r., sporz¹dzonego w Hadze dnia 26 marca
1999 r.
31. Informacja Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu o dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia
2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
Proponujê rozpatrzenie punktu pierwszego,
drugiego oraz punktów od czwartego do trzydziestego projektu porz¹dku obrad, pomimo ¿e sprawozdania komisji w sprawie tych ustaw zosta³y
dostarczone w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.
Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, to uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.
Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.
Wysoki Senacie! Proponujê uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkty: informacja na temat badania okolicznoœci i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleñskiem z 10 kwietnia
2010 r., z uwzglêdnieniem uwag zawartych
w koñcowym raporcie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego i rozpatrzenie go jako punktu drugiego; oraz drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej – i rozpatrzenie go jako
punktu przedostatniego, to jest przed informacj¹
prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej.
Jeœli nie us³yszê g³osów sprzeciwu, uznam, ¿e
ten projekt uzupe³nienia zosta³ przyjêty.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Panie Marsza³ku,
czy mo¿na?)
(Senator Edmund Wittbrodt: Jest sprzeciw.)
Proszê bardzo, pan senator.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Panie Marsza³ku, ja mam pytanie w sprawie
formalnej: czy czas pobytu pana ministra Millera
bêdzie jakoœ ograniczony, czy nie? Bo chcia³bym
wiedzieæ, jak z wa¿noœci¹ pytañ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Nie bêdzie ograniczony.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Nie bêdzie ograniczony. Dziêkujê bardzo.)
Jak rozumiem, to nie by³ sprzeciw, tylko pytanie.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Nie, to nie by³ sprzeciw.)
Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawione propozycje przyj¹³.
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Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?
Nie widzê chêtnych.
Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek obrad osiemdziesi¹tego drugiego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.
Informujê, ¿e rozpatrywanie punktu drugiego
porz¹dku obrad, dotycz¹cego informacji na temat
badania okolicznoœci i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleñskiem, rozpoczniemy
dzisiaj oko³o godziny 14.00.
Ponadto informujê, ¿e jutro obrady rozpoczniemy o godzinie 9.00 od rozpatrzenia punktu osiemnastego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy
o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groŸb¹ kary. A w pi¹tek,
5 sierpnia o godzinie 9.00 rozpoczniemy rozpatrywanie punktu trzydziestego trzeciego, to jest informacji prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej.
G³osowania zostan¹ przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz niektórych innych
ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1301,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1301A
i 1301B.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Ustawodawczej, pana senatora Zbigniewa
Meresa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panowie Ministrowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie
z prac Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Ustawodawczej, które obradowa³y w dniu 2 sierpnia bie¿¹cego roku nad ustaw¹ o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1301.
(Rozmowy na sali)
Zapewnienie bezpieczeñstwa imprez masowych, w tym bezpieczeñstwa rozgrywanych w ramach turnieju…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Chwilê, Panie Senatorze, mo¿e jeszcze minutê… Dziêkujê.
Proszê bardzo.
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Senator Zbigniew Meres:
…w ramach turnieju Euro 2012 meczów pi³ki
no¿nej, wymaga³o i wymaga wzmo¿onego wysi³ku
wszystkich organów, s³u¿b, inspekcji bior¹cych
udzia³ w zabezpieczeniu, a tak¿e wprowadzenia
niezbêdnych zmian legislacyjnych, które zagwarantuj¹ niezak³ócon¹ realizacjê zadañ przez te
podmioty.
Omawiana ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw, zawieraj¹ca tak¿e przepisy dotycz¹ce
zapewnienia bezpieczeñstwa w zwi¹zku z organizacj¹ turnieju fina³owego UEFA Euro 2012, ma
g³ównie na celu zapewnienie bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego podczas turnieju fina³owego. Ponadto przyjêta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych po dwuletnim okresie obowi¹zywania wymaga³a uzupe³nienia
o przepisy umo¿liwiaj¹ce skuteczn¹ walkê ze zjawiskiem tak zwanego chuligañstwa stadionowego oraz stworzenia narzêdzi do egzekwowania
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego podczas
imprez masowych.
Omawiana ustawa zosta³a przyjêta przez Sejm
w dniu 28 lipca bie¿¹cego roku, jako ustawa
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw, i zawiera
przepisy obowi¹zuj¹ce wy³¹cznie w czasie trwania
turnieju lub dotycz¹ce wy³¹cznie meczów rozgrywanych w ramach turnieju, a tak¿e imprez masowych towarzysz¹cych tej imprezie, oraz przepisy,
które zostan¹ wprowadzone na sta³e do polskiego
systemu prawa.
Ustawa zmienia szereg ustaw, w tym piêæ kodeksów: ustawê o bezpieczeñstwie imprez masowych, kodeks wykroczeñ, ustawê o Policji, ustawê
o ochronie granicy pañstwowej, kodeks karny,
kodeks postêpowania karnego, kodeks karny wykonawczy, ustawê o broni i amunicji, kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia, ustawê
o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza
zak³adem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
Do najistotniejszych przepisów, które wejd¹ na
sta³e do porz¹dku prawnego, nale¿y zaliczyæ przepisy zmieniaj¹ce ustawê o bezpieczeñstwie imprez masowych. Zawieraj¹ one miêdzy innymi
rozszerzenie definicji imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej o znamionach publicznej prezentacji obrazu na ekranach wielkoformatowych
o przek¹tnej powy¿ej trzech metrów. Umo¿liwiaj¹
równie¿ zmianê liczebnoœci cz³onków s³u¿b organizatora imprezy masowej w trakcie trwania imprezy, zgodnie z harmonogramem udostêpnienia
obiektu lub terenu publicznoœci, a tak¿e sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie niskoprocentowych
napojów alkoholowych, zawieraj¹cych nie wiêcej
ni¿ 3,5% alkoholu, na imprezach masowych po
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uzyskaniu zezwolenia. Przepisy te obliguj¹ równie¿ do wyposa¿enia w elektroniczne systemy
identyfikacji osób wszystkich obiektów, na których prowadzone s¹ mecze pi³ki no¿nej bêd¹ce
imprezami masowymi. Rozszerzaj¹ tak¿e stosowanie zakazu klubowego na meczach wyjazdowych oraz jego orzekanie za naruszenie regulaminu na meczu wyjazdowym, jak równie¿ skreœlaj¹
zapisy skutkuj¹ce zawieszeniem stosowania zakazu klubowego do czasu rozstrzygniêcia z³o¿onego odwo³ania; umo¿liwiaj¹ odmowê sprzeda¿y
biletu wstêpu osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, ¿e w czasie trwania imprezy masowej mo¿e stworzyæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa tej imprezy, oraz umo¿liwiaj¹ odmowê
wydania zezwolenia na prowadzenie imprezy
masowej, w przypadku gdy obiekt nie jest wyposa¿ony w elektroniczny system identyfikacji
osób. Przepisy te gwarantuj¹ otrzymywanie
przez wojewodê informacji o wydaniu zezwolenia
na przeprowadzenie imprezy masowej oraz
wprowadzaj¹ obowi¹zek informowania wojewody o odmowie wydania zezwolenia lub o przerwaniu imprezy masowej przez organ wydaj¹cy zezwolenie, a tak¿e umo¿liwiaj¹ przerwanie imprezy przez wojewodê w przypadku zagro¿enia dla
¿ycia lub zdrowia uczestników imprezy masowej,
w sytuacji gdy dzia³ania organizatora s¹ niewystarczaj¹ce dla zapewnienia bezpieczeñstwa
imprezy masowej. Umo¿liwiaj¹ te¿ ukaranie organizatora za nienale¿yte zapewnienie bezpieczeñstwa imprezy masowej, miêdzy innymi
w zakresie ochrony porz¹dku publicznego, zabezpieczenia pod wzglêdem medycznym oraz odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze s³u¿¹cymi tym obiektom instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi. Rozszerzaj¹ równie¿ stosowanie zakazu wstêpu na
wszystkie imprezy masowe, a nie, jak do tej pory,
tylko na okreœlon¹, umo¿liwiaj¹ te¿ orzekanie
obowi¹zku stawiennictwa siê w jednostce organizacyjnej Policji w czasie trwania imprezy masowej, odrêbnie od orzekanego zakazu wstêpu na
imprezê masow¹.
Inne przepisy, zmieniaj¹ce ustawê – Kodeks
wykroczeñ, zawieraj¹ miêdzy innymi penalizacjê
posiadania niebezpiecznych narzêdzi w miejscu
publicznym. Z kolei zmiany w kodeksie karnym
zawieraj¹ miêdzy innymi przepisy umo¿liwiaj¹ce
orzekanie przez s¹dy wykonywania obowi¹zku
zakazu wstêpu na imprezy masowe w systemie
dozoru elektronicznego oraz obowi¹zku przebywania w czasie trwania imprezy masowej w miejscu sta³ego zamieszkania. W nowelizacji kodeksu
postêpowania karnego zawarta jest zmiana, która
umo¿liwia przeprowadzenie rozprawy przez s¹d
w formie odmiejscowionej bez koniecznoœci doprowadzenia sprawcy do s¹du oraz przes³uchanie

na odleg³oœæ, a tak¿e okreœla zasady przeprowadzenia tego przes³uchania.
Ustawa zawiera równie¿ przepisy, które bêd¹
stosowane wy³¹cznie w zwi¹zku z turniejem fina³owym UEFA Euro 2012. S¹ to przede wszystkim
przepisy: umo¿liwiaj¹ce gromadzenie i przetwarzanie informacji zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
Euro 2012 przez Policjê oraz umo¿liwiaj¹ce udzielenie opinii o osobach ubiegaj¹cych siê o akredytacjê UEFA, tak zwane police screening; umo¿liwiaj¹ce wsparcie Stra¿y Granicznej przez s³u¿by
ochrony lotniska w zakresie zadañ zwi¹zanych
z kontrol¹ osób oraz przewo¿onego drog¹ lotnicz¹
baga¿u, ³adunku i przesy³ek pocztowych w ruchu
miêdzynarodowym; wprowadzaj¹ce mo¿liwoœæ
wyp³aty ekwiwalentu finansowego za przed³u¿ony czas s³u¿by w ramach realizacji zadañ zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa Euro 2012
oraz zawieszaj¹ce umowy w sprawie umieszczenia danych osobowych na biletach wstêpu na mecze Euro 2012.
W dniu wczorajszym, 2 sierpnia bie¿¹cego roku, przedmiotowa ustawa zosta³a poddana pod
obrady na wspólnym posiedzeniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
oraz Komisji Ustawodawczej. Komisje przyjê³y
dziesiêæ poprawek natury legislacyjnej i dwie poprawki merytoryczne.
Podczas obrad komisji zg³oszono potrzebê
zmiany zapisów dotycz¹cych treœci art. 36 ust. 2.
Zmiana brzmienia wymienionego artyku³u podyktowana jest koniecznoœci¹ wype³nienia postanowieñ zawartych w art. 10 projektu ustawy,
w którym wprowadza siê zmiany w ustawie z dnia
7 wrzeœnia 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Poniewa¿ w art. 10
ust. 2 zobowi¹zuje siê komendanta g³ównego Policji do przekazywania informacji o terminach imprez masowych do centrali monitorowania, niezbêdne jest zawarcie upowa¿nienia w ustawie
o bezpieczeñstwie imprez masowych do gromadzenia tego rodzaju informacji, to jest informacji
o terminach i miejscach przeprowadzania imprez.
Zg³oszono równie¿ potrzebê zmiany treœci art. 1
pkt 6 – przepisów stwarzaj¹cych obowi¹zek wyposa¿enia stadionów w kompatybilne elektroniczne
systemy s³u¿¹ce do identyfikacji osób, sprzeda¿y
biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu pi³ki no¿nej, kontroli dostêpu
do okreœlonych miejsc oraz weryfikacji informacji
o osobach z orzeczonym zakazem wstêpu na imprezy masowe oraz z zakazem klubowym. Systemy te bêd¹ musia³y byæ pod³¹czone do ogólnopolskiego systemu identyfikacji administrowanego
przez Ekstraklasê SA oraz do centralnego systemu identyfikacji administrowanego przez Polski
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. Dane do systemu przekazuj¹ w zakresie swojej w³aœciwoœci: w³aœciwy
zwi¹zek sportowy, podmiot zarz¹dzaj¹cy rozgryw-
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kami pi³ki no¿nej, organizatorzy meczów pi³ki
no¿nej oraz komendant g³ówny Policji. Projekt
okreœla podmioty zobowi¹zane do przekazywania
informacji do systemów, podmioty uprawnione
do otrzymywania informacji oraz zasady administrowania systemami, w tym równie¿ terminy odnosz¹ce siê do czasu przechowywania danych
i ich usuwania. Przedstawiona poprawka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom g³ównego inspektora
danych osobowych, który informowa³ o powa¿nych b³edach merytorycznych w pierwotnym zapisie. W poprawce zawarto wiêc przepisy dotycz¹ce
administratora danych i okreœlaj¹ce podmioty
upowa¿nione do korzystania z danych oraz do
przechowywania tych danych, a tak¿e inne przepisy spe³niaj¹ce oczekiwania GIODO. System identyfikacji klubu jest bardzo wa¿nym elementem
sk³adaj¹cym siê na zapewnienie bezpieczeñstwa
podczas meczów pi³ki no¿nej w naszym kraju.
Obydwie poprawki zosta³y przyjête przez po³¹czone komisje.
Zg³oszono równie¿ poprawki, które mia³y wyeliminowaæ z ustawy instytucjê s¹dowej rozprawy
odmiejscowionej i mo¿liwoœæ spo¿ywania, podawania i sprzedawania alkoholu podczas meczów
pi³ki no¿nej. Dla przypomnienia chcia³bym zaznaczyæ, ¿e zarówno w jednym, jak i w drugim
przypadku mówimy o mo¿liwoœci. Zdaniem komisji, mo¿liwoœæ spo¿ywania, podawania i sprzedawania niskoprocentowego alkoholu – nie wiêcej
ni¿ trzyipó³procentowego – przybli¿y nas do dobrych praktyk stosowanych w innych krajach,
gdzie uporano siê z problemem chuliganów stadionowych, i nie bêdzie mia³a negatywnego wp³ywu na stan bezpieczeñstwa podczas tych imprez.
Ze zrozumieniem nale¿y podejœæ do instytucji rozprawy odmiejscowionej, która dzisiaj mo¿e wydawaæ siê rozwi¹zaniem nowatorskim, ale w przysz³oœci mo¿e byæ rozwi¹zaniem powszechnie stosowanym. Poprawki dotycz¹ce wyeliminowania
mo¿liwoœci spo¿ywania, podawania i sprzedawania niskoprocentowego alkoholu i instytucji
s¹dowej rozprawy odmiejscowionej zosta³y przez
po³¹czone komisje odrzucone.
W efekcie ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw zosta³a przyjêta wraz z poprawkami
zaakceptowanymi przez komisje.
Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,
dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora
Stanis³awa Piotrowicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Panie,
Panowie Senatorowie!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji obradowa³a w dniu 2 sierpnia nad uchwalon¹ przez Sejm w dniu 28 lipca 2011 r. ustaw¹
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.
Komisja pracowa³a w doœæ niekomfortowych
warunkach z tego wzglêdu, ¿e zmiany ustawowe,
jak wynika³o ze sprawozdania mojego przedmówcy, obejmuj¹ szereg ustaw i s¹ doœæ obszernymi
rozwi¹zaniami. Komisja skoncentrowa³a siê g³ównie na dwóch tematach dotycz¹cych zapisów
ustawowych.
Pierwszy temat dotyczy mo¿liwoœci sprzeda¿y
alkoholu na stadionach podczas imprez masowych. W art. 8a stwierdza siê, ¿e na imprezie masowej, z wy³¹czeniem imprezy masowej podwy¿szonego ryzyka, dozwolone s¹ sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych nie wiêcej ni¿ 3,5% alkoholu. Podczas posiedzenia zwracano uwagê na nastêpuj¹ce kwestie. Przede wszystkim na to, ¿e alkohol powszechnie uwa¿any jest za czynnik kryminogenny,
czynnik powoduj¹cy rozluŸnienie pewnej dyscypliny, czynnik sprzyjaj¹cy pope³nianiu przestêpstw i nieprzestrzeganiu prawa. Z takim postrzeganiem alkoholu mo¿emy spotkaæ siê we
wszystkich orzeczeniach s¹dów poszczególnych
instancji, w tym równie¿ w orzeczeniach S¹du
Najwy¿szego. Ma³o tego, dzia³anie pod wp³ywem
alkoholu uwa¿ane jest za czynnik zaostrzaj¹cy
wymiar kary. Równie¿ przepisy, nad którymi debatujemy, zakazuj¹ wchodzenia na stadion w stanie nietrzeŸwoœci, zabraniaj¹ wnoszenia alkoholu
na stadion, zabraniaj¹ posiadania alkoholu przy
sobie i jednoczeœnie – z niezrozumianych wzglêdów nie zachowuj¹c konsekwencji – zezwalaj¹ na
sprzeda¿ alkoholu. Przecie¿ ¿eby to piwo wypiæ,
trzeba je mieæ. To jak siê maj¹ jedne przepisy do
drugich? Skoro nie wolno posiadaæ, to dlaczego
wolno kupiæ na stadionie i wypiæ? To siê po prostu
k³óci z logik¹. Myœmy ju¿ nieraz dyskutowali na
ten temat w Senacie i wskazywali na zagro¿enia
zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ podawania alkoholu. Zreszt¹, jak ju¿ powiedzia³em, nie widaæ w tej ustawie konsekwencji. Bo ustawa generalnie nastawiona jest na to, ¿eby zapewniæ bezpieczeñstwo
podczas imprezy masowej, podczas rozgrywaj¹cych siê mistrzostw Euro. Z jednej strony po to,
¿eby zapewniæ to bezpieczeñstwo, podejmowane
s¹ doœæ drastyczne œrodki w niektórych przypadkach, na co, jak s¹dzê, mo¿na znaleŸæ przyzwolenie spo³eczne, a z drugiej strony dopuszcza siê
czynnik, który spowoduje pewne rozluŸnienie dyscypliny i rozluŸnienie, no, zahamowañ czy samokontroli w przypadku poszczególnych osób uczestnicz¹cych w imprezie. Dlatego komisja przyjê³a
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poprawkê zmierzaj¹c¹ do wykreœlenia z art. 1
pktu 5 zezwalaj¹cego na podawanie i sprzeda¿ alkoholu na imprezach masowych.
Komisja zwróci³a równie¿ uwagê na istotne
zmiany dotycz¹ce kodeksu postêpowania karnego, zawarte w art. 6 nowelizowanej ustawy. Przepisy te spowoduj¹ dosyæ daleko id¹ce ograniczenie prawa do transparentnego, bezpoœredniego
procesu, a tak¿e zmierzaj¹ w kierunku ograniczenia prawa do obrony, mianowicie zezwalaj¹ na
przeprowadzanie rozprawy odmiejscowionej
z u¿yciem œrodków technicznych. Zwracaliœmy
uwagê przede wszystkim na to, ¿e ta ustawa jest
w tym zakresie wielkim chciejstwem. Chcia³oby
siê pokazaæ, ¿e oto w skuteczny sposób mo¿emy
natychmiast, ju¿ na stadionie, wszystkich, którzy
zak³ócaj¹ porz¹dek publiczny, ukaraæ. A wiêc pójdzie do spo³eczeñstwa taki przekaz: podjêliœmy
drastyczne œrodki, nie ma na stadionach miejsca
dla wandali. Ale tak w rzeczywistoœci nie bêdzie.
W komisji wyra¿aliœmy obawy, ¿e ta ustawa w tym
zakresie nie zafunkcjonuje z prozaicznych przyczyn – po prostu z braku œrodków technicznych.
Gdy na to wskazujemy, s³yszymy: bêd¹ wideokonferencje, bêd¹ kamery wideo, bêd¹ w obiektach sportowych urz¹dzenia techniczne, bêd¹ sêdziowie, bêd¹ dy¿ury, bêd¹ specjalne pomieszczenia w obiektach sportowych do przetrzymywania
zatrzymanych i tak dalej. Myœmy jednak pokazywali, ¿e powoduje to daleko id¹ce ograniczenia, je¿eli chodzi o prawa cz³owieka, je¿eli chodzi o prawa podejrzanego do sprawiedliwego procesu.
Zreszt¹ bardzo krytycznie odnios³a siê do tych
zmian Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka. Bardzo krytycznej ocenie podda³a zapisy w tej czêœci
ustawy równie¿ Komisja Kodyfikacyjna Prawa
Karnego, która wskaza³a miêdzy innymi na to, ¿e
wstêpnie proponowano, aby niektóre rozwi¹zania
mia³y zastosowanie epizodyczne, tylko podczas
mistrzostw Euro, tymczasem ustawodawca, projektodawca zdecydowa³ siê na to, ¿eby te rozwi¹zania trwale obowi¹zywa³y nas w polskim systemie prawa karnego.
Poniewa¿ godzi to, jak ju¿ wspomnia³em,
w prawo do rzetelnego procesu i jednoczeœnie,
w naszym przekonaniu, jest niewykonalne, a je¿eli wykonalne, to wi¹¿e siê z potê¿nymi nak³adami… Ma³o tego, myœlê – i pewnie bêdzie to jeszcze
podnoszone w toku dalszej dyskusji – ¿e pozostaje
to w sprzecznoœci z prawami cz³owieka wyra¿anymi przez instytucje unijne.
Z tego wzglêdu Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji przyjê³a równie¿ poprawkê
zmierzaj¹c¹ do wykreœlenia art. 6, który dotyczy
regu³ postêpowania karnego, a wiêc tej zmiany,
która w sposób szczególny, dotychczas niespotykany w polskim systemie prawnym, ma³o tego,
jak myœlê, niespotykany w rozwiniêtych, techni-

cznie przygotowanych do tego pañstwach europejskich… Jestem g³êboko przekonany, ¿e przyjêcie zapisów w tym zakresie bêdzie, jak ju¿ powiedzia³em, niezgodne z konstytucj¹, jak równie¿
z utrwalonym orzecznictwem s¹dowym, a nadto
ze stanowiskiem Unii Europejskiej.
Dlatego komisja, jak ju¿ wspomnia³em, przyjê³a
trzynaœcie poprawek. W zdecydowanej wiêkszoœci
s¹ to poprawki o charakterze legislacyjnym. Dwie
poprawki merytoryczne, najistotniejsze, ju¿ omówi³em. S¹ to poprawka dotycz¹ca skreœlenia przepisów zezwalaj¹cych na sprzeda¿ piwa na stadionach i poprawka dotycz¹ca skreœlenia przepisów
wprowadzaj¹cych nowe regu³y postêpowania karnego w odniesieniu do naruszania prawa podczas
imprez masowych. Dziêkujê bardzo.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê, Panie Senatorze…)
Chcia³bym jedynie dodaæ, ¿e po pierwszym g³osowaniu komisja nie wypracowa³a stanowiska co
do ustawy. Po przerwie wznowiono obrady
i w drugim g³osowaniu 4 senatorów g³osowa³o za
przyjêciem ustawy wraz z poprawkami, 3 zaœ
wstrzyma³o siê od g³osu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do senatorów sprawozdawców.
Pan senator Cimoszewicz. Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
Ja mam pytania do obu sprawozdawców. Pytanie do pana senatora Meresa. W koñcówce swojego wyst¹pienia wyrazi³ pan nadziejê na to, ¿e wzorem innych pañstw uda nam siê podnieœæ poziom
bezpieczeñstwa na imprezach masowych, tylko
w niezbyt dla mnie zrozumia³y sposób zwi¹za³ pan
to z wprowadzeniem mo¿liwoœci sprzeda¿y alkoholu na imprezach sportowych. Bardzo bym
chcia³ dok³adniej poznaæ tok rozumowania komisji czy wiêkszoœci komisji, która uwa¿a, ¿e rzeczywiœcie bêdziemy skuteczniej walczyli z chuligañstwem na stadionach i podnosili bezpieczeñstwo
imprez, jednoczeœnie sprzedaj¹c alkohol.
I pytanie do pana senatora Piotrowicza.
Chcia³bym siê dowiedzieæ, czy przedstawiciel
rz¹du prezentowa³ argumenty przemawiaj¹ce za
wprowadzeniem tej mo¿liwoœci sprzeda¿y alkoholu na stadionach. Jakie to by³y argumenty i czy
one w jakikolwiek sposób nawi¹zywa³y do stanowiska rz¹du sprzed kilku lat, kiedy ju¿ g³osowaliœmy nad identyczn¹ propozycj¹ i j¹ odrzuciliœmy? Czy od tamtego czasu, zdaniem rz¹du, sta³o
siê coœ, co powinno nas dodatkowo przekonaæ do
zmiany naszego stanowiska? Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Paszkowski zadaje pytania.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja, w nawi¹zaniu do tych w¹tków, chcia³bym
równie¿ zadaæ pytanie obu sprawozdawcom,
a w szczególnoœci senatorowi Piotrowiczowi, który
w kwestii tak zwanej rozprawy odmiejscowionej
mia³ w¹tpliwoœci natury konstytucyjnej, co do zgodnoœci z prawem miêdzynarodowym i tak dalej,
i tak dalej. Mam pytanie, czy to jest oparte na jakichœ opiniach, które by³y prezentowane podczas
posiedzenia komisji. To samo pytanie kierujê do
pana senatora Meresa. Czy by³y przedstawiane, na
przyk³ad przez Biuro Legislacyjne, jakieœ opinie,
które podawa³y w w¹tpliwoœæ przyjête rozwi¹zania
dotycz¹ce tej rozprawy odmiejscowionej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Gorczyca.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do obu panów sprawozdawców.
Ustawa o bezpieczeñstwie oczywiœcie ma poprawiæ bezpieczeñstwo na imprezach masowych, ale
mnie interesuje – bo podczas procedowania nad
t¹ ustaw¹ pada³y g³osy, ¿e zapisy w niej s¹ zbyt restrykcyjne – czy my w tej ustawie poszliœmy w kierunku rozwi¹zañ, które obecnie s¹ stosowane
w Europie Zachodniej, i ile jest naszych polskich,
wewnêtrznych propozycji zwiêkszenia bezpieczeñstwa na imprezach masowych. W jakim poszliœmy kierunku? Czy korzystaliœmy z wzorców
zachodnich, czy jest to jakieœ oryginalne rozwi¹zanie? Bo oczywiœcie zachowania kibiców, ¿e
tak powiem, te¿ ewoluuj¹. W ró¿nych krajach s¹
one inne, aczkolwiek te ró¿nice s¹ niewielkie, bo
wiadomo, ¿e kibice maj¹ swoj¹ okreœlon¹ rolê do
odegrania podczas meczów, to znaczy wspieraj¹
jeden albo drugi zespó³. I to mnie interesuje.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, najpierw pan senator Meres.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pan senator Cimoszewicz pyta³, jak argumentowana by³a ta mo¿liwoœæ wprowadzenia alkoholu. Otó¿ dobre praktyki funkcjonuj¹ce w innych
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krajach, na Zachodzie, które nie by³y zbyt szeroko
komentowane, ale jednak zosta³y zauwa¿one, pokazuj¹, ¿e zlikwidowano chuligañstwo stadionowe, wprowadzaj¹c równie¿ mo¿liwoœæ sprzeda¿y
alkoholu pod pewnymi warunkami.
Te warunki s¹ doœæ dok³adnie okreœlone
w pkcie 5 w art. 8a. Przede wszystkim sprzeda¿ alkoholu, tego niskoprocentowego, mo¿e prowadziæ
tylko podmiot, który ma zgodê wynikaj¹c¹ z wymogów ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. Ponadto zosta³y dok³adnie okreœlone miejsce, czas i okres sprzedawania alkoholu, jak równie¿ naczynia czy opakowania, w których ten alkohol jest sprzedawany.
To ograniczenie mówi, ¿e nie mo¿na podawaæ alkoholu w naczyniach ze szk³a, metalu lub tworzyw sztucznych, które mog³yby przekszta³ciæ siê
w narzêdzia niebezpieczne dla ¿ycia i zdrowia
cz³owieka. Oczywiœcie to zezwolenie dotyczy tylko
konkretnych, okreœlonych sytuacji. Pamiêtam
dyskusje z okresu, kiedy ta ustawa by³a procedowania, czyli z marca 2009 r. Wówczas myœmy równie¿ wspominali o tych uwarunkowaniach i wtedy tak¹ mo¿liwoœæ wykluczono. W tej chwili ustawodawca proponuje takie rozwi¹zanie, z którym
po³¹czone Komisja Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej oraz Komisja Ustawodawcza siê zgodzi³y.
Jeœli chodzi o konstytucyjnoœæ rozprawy odmiejscowionej, to… Pan senator Piotrowicz wiele
mówi³ na ten temat i przypuszczam, ¿e w okreœlony sposób jeszcze to podkreœli. Oczywiœcie ta problematyka by³a komentowana podczas posiedzenia obu komisji. W przypadku naszej komisji…
nasza komisja odrzuci³a poprawkê, która by³a
zg³oszona przez dwóch panów senatorów. Myœlê,
¿e je¿eli chodzi o kwestiê konstytucyjnoœci, to pan
minister na pewno o wiele szerzej przedstawi ten
problem.
Jeœli chodzi o zmiany, które s¹ w tych ustawach, to… Jak powiedzia³em w sprawozdaniu,
czêœæ z nich wynika z tego, ¿e po dwóch latach doœwiadczeñ z funkcjonowaniem ustawy o imprezach masowych zmiany okaza³y konieczne, zw³aszcza je¿eli chodzi o to wszystko, co jest zwi¹zane
z identyfikacj¹ osobow¹ kibiców. Ale nie tylko,
chodzi te¿ o mo¿liwoœæ reakcji okreœlonych organów, w tym przede wszystkim wojewodów, i to jest
doœæ restrykcyjne, o to, ¿eby w trakcie imprezy
masowej móc reagowaæ, ¿eby móc wykluczyæ…
móc zaprzestaæ prowadzenia takiej imprezy, która mo¿e powodowaæ zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia
ludzi. No i oczywiœcie zupe³nym novum, spraw¹
istotn¹ i maj¹c¹ zasadnicze znaczenie, jest to, co
siê wi¹¿e z przeprowadzeniem turnieju fina³owego UEFA Euro 2012, to s¹ zupe³nie odrêbne przepisy. I tutaj zwróci³bym uwagê równie¿ na to, co
dotyczy identyfikacji, a wiêc okreœlenia tego, kto
zajmuje miejsce podczas imprezy na konkretnym
stadionie, i opinii o tym, jakie osoby mog¹ byæ
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akredytowane w zwi¹zku z realizacj¹ swoich zadañ podczas takich imprez. Dziêkujê

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Piotrowicz, proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Pan senator Cimoszewicz pyta³, jakie by³o stanowisko rz¹du w sprawie uzasadnienia mo¿liwoœci sprzeda¿y alkoholu na stadionie. W zasadzie
sytuacja wygl¹da³a w ten sposób, ¿e to senatorowie podnosili argumenty przeciwko dopuszczeniu sprzeda¿y alkoholu na stadionach. Ze stanowiska rz¹du zapamiêta³em tylko tyle – je¿eli zbyt
ma³o, to pewnie pan minister zechce uzupe³niæ
swoj¹ wypowiedŸ, nie chcia³bym skrzywdziæ… Ja
zapamiêta³em tyle, ¿e bêdzie sprzedawany alkohol niskoprocentowy, trzyipó³procentowy, a on
nie wywo³a negatywnych nastêpstw w psychice
cz³owieka, bo ¿eby wprawiæ siê w stan nietrzeŸwoœci, trzeba by by³o wypiæ go doœæ spor¹ iloœæ. Zatem
nie zagra¿a to porz¹dkowi publicznemu. Myœmy
nie przyjêli tej argumentacji, pad³y wrêcz sformu³owania stwierdzaj¹ce, ¿e tego rodzaju zapis to tylko uk³on w kierunku biznesu piwowarskiego i ¿e
chodzi przede wszystkim o to, ¿eby umo¿liwiæ producentom sprzeda¿ du¿ej iloœci piwa. Wskazywano równie¿ na rzeczywisty, jak siê wydaje, cel takiego rozwi¹zania, mianowicie chodzi o to, ¿e browary s¹ sponsorami imprez sportowych, a czyni¹c
taki uk³on w kierunku browarów, mo¿na, przynajmniej czêœciowo, zapewniæ sobie œrodki na funkcjonowanie sportu. Senatorowie odnieœli siê do
tego krytycznie, dlatego ¿e pozostaje to w istotnej
kolizji, o której ju¿ wczeœniej mówi³em…
Pan senator Paszkowski pyta³, czy s¹ jakieœ
g³osy przeciwko wprowadzeniu odmiejscowienia
rozprawy. Przede wszystkim negatywna opinia
w tym zakresie wyp³ywa ze strony Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. W swojej opinii komisja
stwierdza: „Mimo wstêpnej deklaracji o epizodycznoœci proponowanych zmian” ustawodawca –
wtedy by³o jeszcze „projektodawca” – „wyra¿a intencjê trwa³oœci dokonanej nowelizacji. Innymi
s³owy – uzasadnienie wprowadzenia kryminalizacji, „odmiejscowienia” rozprawy czy istotnej modyfikacji œrodka karnego opiera siê na szczególnych potrzebach w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa powszechnego podczas Euro 2012, natomiast pomija powody, dla których regulacja ta
mia³aby mieæ charakter sta³y, co – ostatecznie –
jest rzeczywistym celem projektodawcy. Takiego
rodzaju postêpowanie nale¿y uznaæ za nieprawid³owe” itd. Podobne stanowisko zaprezentowali
obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele

fundacji helsiñskiej, na sprzecznoœci z wieloma
innymi przepisami wskazywa³a te¿ pani mecenas,
przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu.
Pan senator Gorczyca pyta³, jak to jest w innych krajach. Myœlê, ¿e, przyjmuj¹c do polskiego
porz¹dku prawnego pewne rozwi¹zania, musimy
te¿ zwracaæ uwagê na realia. Nie wszystko, co
mog³o zadzia³aæ w innych krajach, mo¿na przenieœæ wprost do Polski. Skoro ju¿ tak jest, chocia¿by w tym przypadku, to myœlê, ¿e powinniœmy
zacz¹æ od strony infrastrukturalnej, czyli od zbudowania pomieszczeñ, w których mia³yby byæ zatrzymywane osoby niew³aœciwie zachowuj¹ce siê
na stadionach, i od wyposa¿enia tych pomieszczeñ w odpowiednie urz¹dzenia techniczne, a dopiero póŸniej powinniœmy przyst¹piæ do wdra¿ania odpowiedniej procedury. A tu mamy do czynienia z odwrotnym procesem – przygotowujemy
rozwi¹zania, dla których nie ma podstaw materialnych. No i rodzi siê pytanie… pojawia siê
stwierdzenie: jakoœ to bêdzie, przecie¿ damy sobie
z tym radê. My pytaliœmy na przyk³ad o to, a dlaczegó¿ to… Przecie¿ zdajemy sobie sprawê z tego,
¿e z chuligañstwem na stadionach trzeba walczyæ
w sposób zdecydowany, a istniej¹ce prawo pozwala na skuteczne dzia³ania. Dlaczego ludzi,
którzy ³ami¹ prawo na stadionie, zak³ócaj¹ porz¹dek i stanowi¹ zagro¿enie dla innych, nie zatrzymywaæ i natychmiast nie doprowadzaæ do
s¹dów, w których mog¹ byæ dy¿ury? Ma³o tego,
wskazywaliœmy przecie¿ tak¿e na nierealnoœæ takich rozwi¹zañ… Gdy na stadionie ktoœ narusza
prawo, to zazwyczaj s¹ to osoby pozostaj¹ce pod
dzia³aniem alkoholu, w stanie nietrzeŸwoœci. A jaka jest mo¿liwoœæ prowadzenia na bie¿¹co rozprawy w odniesieniu do osoby nietrzeŸwej i w odniesieniu do nietrzeŸwych czasami œwiadków? Przecie¿ to s¹ podstawowe okolicznoœci, które uniemo¿liwiaj¹ przes³uchanie osób. A zatem i tak niezbêdne bêdzie zatrzymanie osób do wytrzeŸwienia, dopiero potem pojawi siê mo¿liwoœæ prowadzenia rozprawy.
Konkludowaliœmy, ¿e te zmiany to taki piarowski zabieg, pokazanie, jak zdecydowanie i szybko
bêdzie mo¿na s¹dziæ na stadionach, podczas gdy
w rzeczywistoœci, z tych przyczyn, o których powiedzia³em, wcale nie bêdzie to mo¿liwe, a te rozwi¹zania prawne mog¹ byæ poddane druzgoc¹cej
krytyce ze strony instytucji unijnych, wzglêdnie
innych instytucji, które zajmuj¹ siê ochron¹ praw
cz³owieka.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz pytania zadaje pan senator Czelej.
(Senator Grzegorz Czelej: Moje pytanie ju¿ pad³o. Dziêkujê bardzo.)
Ju¿ pad³o, tak?
(Senator Grzegorz Czelej: Tak.)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze.
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Dziêkujê.
Pan senator Cimoszewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Chcia³bym
zapytaæ o art. 8a – to jest pkt 5 w art. 1, dotyczy on
pktu 1… A tak swoj¹ drog¹ to pilnie i z zaciekawieniem s³ucha³em wypowiedzi pana senatora Piotrowicza, który u¿y³ sformu³owania „3,5%”. Nie, ustawa tak nie mówi, mówi o tym bardzo precyzyjnie.
Dobrze by by³o cytowaæ w³aœciwe wskaŸniki.
Chcia³bym odnieœæ siê do sformu³owania
w art. 8a „z wy³¹czeniem imprezy masowej podwy¿szonego ryzyka” i zapytaæ pana senatora Meresa o pewn¹ rzecz. Mianowicie w s³owniczku jest
definicja imprezy masowej podwy¿szonego ryzyka, a kto decyduje o tym, ¿e dana impreza jest
w³asnie o podwy¿szonym ryzyku, kto jako tak¹ j¹
kwalifikuje i na jakim etapie to siê dzieje, a tak¿e
czy jest od takiej decyzji na przyk³ad mo¿liwoœæ
odwo³ania? Oczywiœcie nie mam tu na myœli tylko
meczów pi³karskich. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Kaleta, proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco – mo¿e zwrócê
siê do pana senatora Piotrowicza – mam dwa pytania. Poniewa¿ wspomnia³ pan o tym, ¿e na posiedzeniu pan minister powiedzia³ mniej wiêcej,
przytaczam to z pamiêci, ¿e napój alkoholowy
o takiej zawartoœci alkoholu nie jest w stanie
wprowadziæ cz³owieka w stan upojenia alkoholowego, w zwi¹zku z tym mam pytanie: czy w ustawie jest zawarte ograniczenie, ¿e ktoœ mo¿e kupiæ
akurat tyle a tyle opakowañ? Z tego, co s³yszê, to
nie s¹ butelki czy puszki, tylko opakowania alkoholu. Czy w zwi¹zku z tym brak takiego ograniczenia mo¿e jednak doprowadziæ do sytuacji, ¿e po
prostu dana osoba ten stan upojenia alkoholowego jednak siê wprowadzi?
Drugie pytanie wydaje mi siê troszeczkê absurdalne, zreszt¹ ca³a ustawa wydaje mi absurdalna.
Chcia³bym zadaæ pytanie dotycz¹ce sposobu karania kibiców, którzy dokonaj¹ jakichœ wykroczeñ, a który wynika, jak pan wspomnia³, z braku
infrastruktury. Czy w zwi¹zku z tym jest mo¿liwe,
¿eby przyspieszony proces s¹dowy odbywa³ siê na
przyk³ad na murawie stadionu przed meczem czy
zaraz po nim? Dziêkujê bardzo.

Dziêkujê bardzo.
Trochê podrêczê jeszcze senatora Meresa, poniewa¿ nie rozumiem stanowiska komisji,
a chcia³bym siê w koñcu jednak czegoœ dowiedzieæ. Prosi³em pana o przedstawienie logicznego
ci¹gu rozumowania komisji, wskazuj¹cego na to,
¿e wprowadzenie mo¿liwoœci sprzeda¿y alkoholu
podniesie poziom bezpieczeñstwa na stadionach.
Pan odpowiedzia³ na to, ¿e tak by³o w innych krajach. Wie pan, tak zaprezentowany zwi¹zek przyczynowo-skutkowy wygl¹da dosyæ s³abo. Jak
wiadomo, z problemami chuligañstwa musiano
poradziæ sobie g³ównie w Wielkiej Brytanii. Mo¿e
ma na to wp³yw ruch lewostronny na drogach,
a wiêc mo¿e trzeba by³oby od tego zacz¹æ… mo¿e
po jego zmianie podnios³oby siê bezpieczeñstwo
na stadionach.
Pan powiedzia³, ¿e wœród tych warunków, które
gwarantuj¹, ¿e bêdzie dobrze, jest i to, ¿e na przyk³ad alkohol bêdzie móg³ byæ sprzedawany tylko
przez sprzedawcê z odpowiednim upowa¿nieniem. Czy chce pan stwierdziæ, czy komisja chce
stwierdziæ, ¿e alkohol kupowany od sprzedawcy,
który ma zgodê, nie wprowadza w stan upojenia,
w przeciwieñstwie do alkoholu kupowanego
u sprzedawcy, który nie ma zgody? Powiedzia³
pan te¿, ¿e chodzi o terminy, na jakie bêdzie opiewa³o zezwolenie. Czy mam rozumieæ to w ten sposób, ¿e termin bêdzie przypada³ na przyk³ad na
dzieñ po imprezie sportowej i w ten sposób bêdzie
gwarancja, ¿e ten alkohol sprzedawany na stadionie nie bêdzie wp³ywa³ na podniesienie poziomu
ryzyka?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Meres, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo.
Zacznê od pytania pana senatora Cimoszewicza. Oczywiœcie wszystkie przyk³ady i argumenty
podane przez pana senatora s¹ s³uszne. Mo¿e odpowiem w ten sposób: jeœli chodzi o sprzeda¿ alkoholu, to na posiedzeniu naszej komisji pan minister przedstawia³ okreœlon¹ argumentacjê, która zosta³a ju¿ wczeœniej przywo³ana przez pana
senatora Piotrowicza, a któr¹ komisja uzna³a za
w³aœciw¹.
Je¿eli zaœ chodzi o pytanie pana senatora Jurcewicza, to z tego s³owniczka wynika, ¿e impreza
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masowa podwy¿szonego ryzyka to impreza,
w czasie której, zgodnie z informacj¹ o przewidywanych zagro¿eniach lub dotychczasowymi doœwiadczeniami dotycz¹cymi zachowaniem osób
uczestnicz¹cych, istnieje obawa wyst¹pienia aktów przemocy lub agresji. Opinia policji œwiadczy
o takim a nie innym zakwalifikowaniu imprezy
i wtedy, jeœli bêdzie taka decyzja, mo¿liwoœæ podawania i sprzeda¿y alkoholu jest wykluczona.
Jeszcze mo¿e wrócê na chwilê do pytania pana
senatora Cimoszewicza. Myœlê, ¿e pan minister
dok³adniej odpowie na pana analizê, Panie Senatorze. Szczerze mówi¹c, je¿eli chodzi o obostrzenia dotycz¹ce sprzeda¿y albo mo¿liwoœci sprzeda¿y alkoholu, mogê przytoczyæ tylko to, co jest zapr
ezentowane w projekcie, a szczególnie w art. 8a.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pan senator Jurcewicz wskazywa³ na nieprecyzyjnoœæ wypowiedzi. Mianowicie co do procentowoœci piwa, to w art. 8, czyli w art. 1 pkcie 5, który
nowelizuje art. 8a, jest w³aœnie mowa o tym, ¿e dozwolone s¹ sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawieraj¹cych nie wiêcej ni¿
3,5% alkoholu.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Nie wiêcej.)
Nie wiêcej ni¿ 3,5% alkoholu.
(Senator Piotr Kaleta: Czyli 3,5% te¿.)
Wiemy, ¿e ju¿ pewien procent… Z tego, co siê
orientujê, oficjalnie w sprzeda¿y nie ma takiego
piwa, w zwi¹zku z tym bêdzie musia³o byæ wyprodukowane specjalne piwo o w³aœnie takiej zawartoœci alkoholu.
Z doœwiadczeñ wynika, ¿e je¿eli to piwo bêdzie
zawiera³o jeszcze mniejszy procent alkoholu, to
najprawdopodobniej nie bêdzie cieszy³o siê zainteresowaniem ze strony konsumentów. W zwi¹zku z tym trzeba patrzeæ realistycznie, czyli na pewno to bêdzie wielkoœæ, która bêdzie oscylowa³a
w granicach 3,5%. Za³ó¿my, ¿e rzeczywiœcie browar bêdzie siê trzyma³ przepisów prawa i nigdy
nie przekroczy, o czym jest mowa w ustawie,
3,5%. Myœlê jednak, ¿e to s¹ ju¿ detale.
Pan senator Kaleta pyta, czy jest jakieœ ograniczenie iloœci piw, jak¹ bêdzie mo¿na kupiæ na stadionie, a w szczególnoœci o to, czy rozwi¹zania
prawne w tym zakresie uniemo¿liwiaj¹ wprowadzenie siê w stan nietrzeŸwoœci. Takich przepisów
nie ma. A nawet gdyby by³y, to podejrzewam, ¿e
by³yby niewykonalne. Jak mo¿na przy takiej zbio-

rowoœci prowadziæ rejestr tego, kto ile piwa ju¿ zakupi³? Nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e inne osoby mog¹
kupowaæ dla tej zainteresowanej. My wiemy
o tym, ¿e takie rozwi¹zania prawne s¹ niemo¿liwe,
w zwi¹zku z tym w tej ustawie ich nie ma.
Pan senator pyta³ równie¿ o to, czy istnieje
mo¿liwoœæ karania ju¿ poniek¹d na murawie. Nie,
rozwi¹zania prawne przewiduj¹ tak¹ oto sytuacjê, ¿e w obiektach sportowych czy w ich pobli¿u
bêd¹ miejsca, w których bêd¹ przetrzymywane
osoby naruszaj¹ce prawo, a rozprawa bêdzie prowadzona przy u¿yciu urz¹dzeñ technicznych. Zatem s¹d bêdzie w gmachu s¹du, a oskar¿ony
i œwiadkowie mog¹ znajdowaæ siê w³aœnie
w okreœlonym pomieszczeniu w pobli¿u obiektu
sportowego. Jest tutaj taki problem, ¿e generalne
zasady wymagaj¹ tego, ¿eby oskar¿ony stan¹³ jednak przed s¹dem. To nie jest wszystko jedno, czy
wyjaœnienia rejestrowane s¹ przy u¿yciu
urz¹dzeñ technicznych, czy te¿ zatrzymany staje
bezpoœrednio przed s¹dem. Chcê powiedzieæ, ¿e
tego rodzaju przes³uchania w polskim prawie s¹
dopuszczalne, jednak s¹ tam ró¿ne zastrze¿enia,
tak wiêc dotycz¹ one wyj¹tkowych sytuacji. Z tego, co wiemy, to równie¿ w praktyce ten rodzaj
przes³uchania nie jest zbyt popularny, jest on
rzadko stosowany. Nie mam g³êbszej wiedzy na
ten temat, ale z tego, co siê orientujê, to takie
przes³uchania nale¿¹ do rzadkoœci. Przypuszczam, ¿e jest tak równie¿ miêdzy innymi ze wzglêdu na pewne bariery dotycz¹ce sprzêtu. To tyle.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Dziêkujê bardzo.
Mam pytanie do pana senatora Piotrowicza.
Czy nie by³oby rozs¹dnym rozwi¹zaniem wprowadzenie pewnych wymogów co do przes³uchania
oskar¿onego metod¹ komunikowania wideo, za
pomoc¹ filmowania? Mam na myœli na przyk³ad
wymóg zgody ze strony oskar¿onego albo wymóg
zwi¹zany z tym, ¿e mo¿e to byæ stosowane jedynie
wtedy, kiedy s¹ powa¿ne trudnoœci w bezpoœrednim doprowadzeniu go na salê rozpraw – zwi¹zane na przyk³ad z mo¿liwoœci¹ jego ucieczki w czasie konwojowania czy z innymi powa¿nymi przeszkodami? Pozwoli³oby to z jednej strony pójœæ
z duchem nowoczesnych osi¹gniêæ technicznych,
które pozwalaj¹ na tego typu procedowanie,
a z drugiej strony dostarczyæ rzeczywiste gwarancje dla oskar¿onego. Bo te gwarancje by³yby, gdyby to rozwi¹zanie by³o obwarowane wymogiem jego zgody i gdyby z niego zbyt czêsto nie korzystano, a jedynie w sytuacji, kiedy rzeczywiœcie zachodz¹ powa¿ne trudnoœci z konwojowaniem oskar-
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¿onego na salê rozpraw. Tymczasem tutaj usi³ujemy wprowadziæ bez jakichkolwiek ograniczeñ tak¹ metodê uczestnictwa w rozprawie. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Rotnicka, proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marsza³ku!
Zwracam siê do dwóch sprawozdawców, ¿eby
dobrze zrozumieæ istotê zapisów tej¿e ustawy.
Chodzi o art. 6 mówi¹cy o przes³uchaniu œwiadka
w miejscu pobytu. Mam pytanie. Je¿eli ta ustawa
rozci¹ga siê na wszystkie imprezy masowe, g³ównie na mecze futbolowe… Mecze odbywaj¹ siê
przecie¿ nie tylko na poziomie ekstraklasy, ale tak¿e innych lig, od pierwszej do czwartej. Czy to oznacza, ¿e warunki techniczne, jakie s¹ wymagane do
przes³uchania sprawcy, brak doprowadzenia do
s¹du, bo tam, gdzie siê ten mecz odbywa, mo¿e
s¹du nie byæ… Czy jesteœmy w stanie zapewniæ odpowiednie warunki wszêdzie? Taka jest moja w¹tpliwoœæ. Czy ten zapis nie jest zapisem, powiedzia³abym, pustym albo tylko czêœciowo mo¿liwym do
spe³nienia? To jest jedno pytanie.
Drugie pytanie odnosi siê do kwestii sprzeda¿y
i konsumpcji alkoholu na stadionie. Kwestia oceny tego, jaka iloœæ alkoholu i ilu procentowego
dzia³a na cz³owieka, jest dyskusyjna, bo mo¿na
powiedzieæ, ¿e s¹ napoje, które niekoniecznie prowadz¹ do oszo³omienia alkoholowego, ale powoduj¹ szalenie wysokie podniecenie, a nawet agresjê. Chodzi o te wzmacniacze, napoje typu Red
Bull czy inne. Jednego zakazujemy czy chcemy
zakazaæ, a drugiego nie. Myœlê, ¿e trzeba do tego
podejœæ doœæ rozs¹dnie. Nie wiem, mo¿e ceny
mog³yby byæ zaporowe, mog³yby byæ nie w polskiej walucie… To s¹ tylko dywagacje, ale zwracam uwagê na to, ¿e przecie¿ nie tylko zawartoœæ
alkoholu na poziomie do 3,5% powoduje pobudzenie, agresjê, a tym samym mo¿liwoœæ pope³nienia wykroczenia czy nawet wszczêcia burdy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
I pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pytanie bêdê kierowa³ do pana senatora Piotrowicza, ciesz¹c siê ogromnie, ¿e zaczyna wykazywaæ precyzjê. Kierujê do niego pytanie dotycz¹ce
odmiejscowego dzia³ania s¹du.
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Szanowni Pañstwo, myœlê, ¿e warto powiedzieæ, i¿ na podstawie art. 6 pkt 3 sprawa, jak
mo¿na post¹piæ, jest jasna. Czy na murawie, czy
te¿ nie, czy na trawie… To jest decyzja sêdziego.
I je¿eli s¹ spe³nione warunki, to w okreœlonym
miejscu mo¿e to czyniæ, ale je¿eli nie… Czy nale¿y
rozumieæ, ¿e sêdzia mo¿e podj¹æ decyzjê i zastosowaæ inne rozwi¹zanie? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.
(G³os z sali: Ale jak…)
No tak, tak… Pañstwo senatorowie nie zrozumieli ironii w pytaniu, które dotyczy³o murawy.
Chodzi zapewne o tak zwane s¹dy ludowe. Tego
projekt ustawy na pewno nie przewiduje.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Pan senator Cichoñ pyta³, jak rozumiem, czy
jest mo¿liwe os¹dzenie w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi regu³ami w trybie przyspieszonym bez zagro¿enia dotycz¹cego ograniczenia praw do sprawiedliwego s¹du, prawa do obrony. Oczywiœcie, ¿e
tak. Dlatego myœmy zwracali uwagê na to, po co
tworzyæ tego rodzaju rozwi¹zania, które s¹ obarczone wieloma zastrze¿eniami i mog¹ byæ kwestionowane w sposób skuteczny. Argument, ¿e
konwojowanie tych osób powodowa³oby koszty,
nie by³ dla nas przekonuj¹cy. A u¿ywano argumentu, ¿e jeœli zatrzymuje siê osobê na stadionie
i doprowadza siê j¹ do s¹du, no to trzeba bêdzie
ponieœæ koszty konwojowania. Myœlê, ¿e jest to
nieuchronne i ¿e koszty konwojowania nie mog¹
byæ przesadzane. St¹d te¿ wydaje siê… Po co szukaæ karko³omnych rozwi¹zañ, skoro osobê naruszaj¹c¹ prawo mo¿na i nale¿y zatrzymaæ, je¿eli
jest nietrzeŸwa, to do wytrzeŸwienia, a potem doprowadziæ do s¹du i przeprowadziæ proces na zasadach obowi¹zuj¹cych w przyspieszonym trybie
s¹dzenia. A tam mamy ju¿ dobre rozwi¹zania prawne. Dlaczego chcemy z nich zrezygnowaæ, nara¿aj¹c siê na powa¿ne zarzuty, tudzie¿ na koniecznoœæ sk³onienia organizatorów imprez do tego, ¿eby w przypadku wiêkszych obiektów posiadali izby zatrzymañ czy… No przecie¿ wtedy ktoœ musia³by pilnowaæ tych zatrzymanych, te¿ musz¹
byæ zorganizowane konwoje. Jest to dla nas wszystkich nieprzekonywaj¹ce.
Pani senator Rotnicka pyta³a, czy bêdzie mo¿liwe zapewnienie odpowiednich warunków na
wszystkich obiektach sportowych. Pragnê podkreœliæ, o czym wspomnia³ w swoim pytaniu tak¿e
pan senator Jurcewicz, ¿e rozwi¹zania prawne
w tej ustawie przewiduj¹ mo¿liwoœæ, a nie zasadê,
¿e w ka¿dym przypadku naruszania prawa na
stadionie rozprawy maj¹ siê odbywaæ przy u¿yciu
urz¹dzeñ technicznych, czyli za poœrednictwem
wideokonferencji. Nie, to s¹ mo¿liwoœci, a nie…
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Trzeba sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e jest to pewnego rodzaju utrudnienie, bo w³aœciwie… Ka¿dy
ma mieæ przecie¿ prawo do obroñcy, w zwi¹zku
z czym trzeba sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e ktoœ
zatrzymany na stadionie powie, ¿e sobie ¿yczy obroñcê. Ten obroñca powinien byæ ze swoim klientem, ale jednoczeœnie powinien wystêpowaæ
przed s¹dem. Wystêpowanie przed s¹dem przy
u¿yciu Skype’a to nie jest to samo. Przepraszam
za tê przenoœniê… To nie jest to samo. Podobnie
rzecz ma siê z bieg³ymi, bieg³ymi t³umaczami.
Przecie¿ oni te¿ powinni byæ tam, przy tej osobie,
wzglêdnie w s¹dzie… To mog¹ byæ biegli t³umacze, bo przecie¿ mamy na stadionach spo³ecznoœci mówi¹ce ró¿nymi jêzykami. Wszystkim nam
siê wydaje, ¿e o wiele ³atwiej jest zapewniæ te
wszystkie elementy w s¹dzie i o wiele ³atwiej,
mniejszym nak³adem pracy i kosztów, jest najpierw doprowadziæ osobê do wytrzeŸwienia, a potem bezpoœrednio przed s¹d. Z tych wzglêdów
uwa¿aliœmy te rozwi¹zania za karko³omne i nierealistyczne. Podkreœlam, ¿e to jest mo¿liwoœæ,
a nie koniecznoœæ. Je¿eli z takiej mo¿liwoœci któryœ z sêdziów z jakichœ przyczyn skorzysta, to mo¿e to zostaæ obarczone, w moim przekonaniu, powa¿nymi zarzutami.
I pytanie… W zasadzie wyczerpa³em temat, odpowiedzia³em te¿ na pytanie pana senatora Jurcewicza, zreszt¹ ju¿ go nie ma na sali. Te przepisy
stwarzaj¹ mo¿liwoœæ, a nie wprowadzaj¹ obligatoryjne stosowanie procedur opisanych w art. 6.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy pan senator Meres chce uzupe³niæ…
Proszê bardzo.

wany w sposób analogiczny jak osoba nietrzeŸwa.
W zwi¹zku z tym regu³y s¹ podobne. Oczywiœcie
nie przewiduje siê mo¿liwoœci sprzeda¿y œrodków
odurzaj¹cych, no ale wszystko jest mo¿liwe…
Gdyby taka sprzeda¿ mia³a miejsce, to bêdzie nielegalna, bo ustawa takiej mo¿liwoœci nie stwarza.
Ale tak jak nie wolno prowadziæ samochodu
w stanie po spo¿yciu alkoholu i nie wolno kierowaæ pojazdem po u¿yciu œrodków odurzaj¹cych,
tak samo… te same regu³y obowi¹zuj¹ w zakresie
wejœcia na imprezê sportow¹. Zreszt¹ osoby, które naruszy³y prawo, a ich stan bêdzie wskazywa³
na to, ¿e s¹ pod dzia³aniem alkoholu albo innego
œrodka odurzaj¹cego, bêd¹ poddane badaniom.
Rodzi siê teraz pytanie: jak mo¿na takie badania
przeprowadziæ na stadionie? To jest kolejna przeszkoda, która mi w tej chwili przysz³a do g³owy.
A przecie¿ mo¿na zobaczyæ, ¿e cz³owiek zachowuje siê w sposób… no, nie do koñca jest, ¿e tak powiem, sprawny intelektualnie i potrzebna jest
opinia, czy on w ogóle mo¿e stawaæ w takim stanie
przed s¹dem. Czêsto w³aœnie osoby, które wygl¹daj¹ w taki sposób, poddaje siê badaniu, czy
mog¹ stan¹æ przed s¹dem. Bo je¿eli s¹ nietrzeŸwe
albo pod dzia³aniem œrodka odurzaj¹cego, to
przed s¹dem stawaæ nie mog¹. No, przecie¿ to mo¿e uw³aczaæ równie¿ godnoœci i powadze s¹du, nie
mówiê ju¿ o wartoœci dowodowej zeznañ czy wyjaœnieñ z³o¿onych w taki stanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Wojciechowski. Do ministra czy
do…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Nie, do sprawozdawcy.)
Do sprawozdawcy.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Nawi¹zuj¹c do wypowiedzi pani senator Jadwigi Rotnickiej… Techniczne i organizacyjne zapewnienie warunków, jakie s¹ opisane w art. 6…
Myœlê, ¿e w ¿adnym przypadku nie bêdzie problemu. Tak ¿e spokojnie mo¿na je stworzyæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Jadwiga Rotnicka: A jeœli chodzi o…)
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ja tylko dopowiem, bo pani senator…)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Pani senator dopytuje o te inne œrodki… Ja
o tym zapomnia³em, przepraszam. Je¿eli ktoœ jest
pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego, to jest trakto-

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Chodzi mi o tê telekonferencjê z przes³uchania
oskar¿onego czy… sprawcy, powiedzmy. Do mojego biura zwracaj¹ siê nieraz osoby, które maj¹
pewne zastrze¿enia co do sposobu prowadzenia
rozpraw po wprowadzeniu monitorów i komputerowego sporz¹dzania protoko³u, bo nie widaæ sêdziego zza monitora. On zajmuje siê protoko³em,
nie zajmuje siê t¹ osob¹, której dotyczy sprawa,
czy te¿ stron, gdy to jest rozprawa cywilna. Czy na
posiedzeniu komisji nie by³o mowy na temat tego,
¿e przes³uchanie na odleg³oœæ to powinien byæ wyj¹tek, stosowany wtedy, gdy nie ma innych mo¿liwoœci? Bo ustawa wprowadza jakby niewyj¹tkowy charakter… Nie jest to obligatoryjne i nie wyj¹tkowe, ale takie normalne. Czy to nie jest pewne
przesuniêcie zmierzaj¹ce do oddalenia s¹du od
obywatela? Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
To do pana senatora Piotrowicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Myœlê, ¿e pytanie jest retoryczne. OdpowiedŸ
jest taka, jak pan senator myœli. Na pewno jest to
oddalenie, na pewno godzi to w jakimœ stopniu
w zasadê bezpoœrednioœci. Mówi³em ju¿ o tym
wczeœniej, ¿e nie jest to to samo co sytuacja, w której œwiadek, podejrzany czy obwiniony staje bezpoœrednio przed s¹dem. Jest to bezsprzeczne. Wtedy
jest o wiele ³atwiejszy kontakt, jest mo¿liwoœæ obserwowania. Bo przecie¿ w ocenie wartoœci dowodowej zeznañ czy wyjaœnieñ szalenie du¿e znaczenie ma nie tylko to, co œwiadek czy oskar¿ony mówi, ale i to, jak siê zachowuje. W zwi¹zku z tym
mo¿liwoœæ obserwowania przez sêdziego ca³ej postawy, ca³ego zachowania oskar¿onego wp³ywa równie¿ na ocenê tego, o czym on mówi i w jaki sposób mówi. To nie ulega w¹tpliwoœci. Tak jak ju¿ powiedzia³em, w polskim prawie dopuszcza siê wyj¹tkowo instytucjê przes³uchania na odleg³oœæ
przy u¿yciu urz¹dzeñ technicznych, ale tam jest
zastrze¿enie, ¿e dotyczy to najpowa¿niejszych kategorii spraw i takich, w których rzeczywiœcie mo¿liwoœci przes³uchania bezpoœredniego s¹ w znacznym stopniu utrudnione. Tutaj nie widzê takich
przeszkód, nie widzê takich utrudnieñ niepozwalaj¹cych na to, ¿eby takie osoby stawa³y bezpoœrednio przed s¹dem i ¿eby rozprawa przebiega³a rzetelnie, zgodnie z utartymi regu³ami.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Wiêcej pytañ nie ma.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d
i pos³ów.
Pan minister Wrona chcia³by zabraæ g³os, tak?
(G³os z sali: Nie, to minister spraw wewnêtrznych…)
Aha, przepraszam. Do reprezentowania rz¹du
upowa¿niony zosta³ minister spraw wewnêtrznych i administracji. Czyli najpierw bêdzie pan
minister Rapacki, je¿eli chce zabraæ g³os.
Proszê uprzejmie.
A potem ewentualnie pozostali panowie, jeœli
bêdziecie chcieli zabraæ g³os, ³¹cznie z generalnym inspektorem ochrony danych osobowych.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Rzeczywiœcie dzisiejsz¹ dyskusjê zdominowa³y
tylko dwie kwestie: alkohol i rozprawa odmiejsco-
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wiona. Wielka szkoda, bo ta ustawa zawiera bardzo wiele rozwi¹zañ, które pozwol¹ na poprawê
w znacz¹cy sposób bezpieczeñstwa na polskich
arenach.
Zawiera ona kilka rozwi¹zañ, które musimy
wprowadziæ w zwi¹zku z organizacj¹ turnieju fina³owego Euro 2012 Te przepisy zosta³y umieszczone w rozdziale w ustawie o bezpieczeñstwie
imprez masowych. Tam jest kilka takich elementów, które spowoduj¹ usprawnienia i pozwol¹
nam na dobre przygotowanie siê do tego turnieju.
Miêdzy innymi poszerzamy tam mo¿liwoœci gromadzenia i przetwarzania danych przez Policjê.
Dzisiaj Policja mo¿e gromadziæ dane tylko o osobach podejrzewanych o dzia³alnoœæ przestêpcz¹,
tutaj zaœ poszerzamy ten zakres i dajemy Policji
mo¿liwoœæ przetwarzania danych dotycz¹cych
chuliganów stadionowych, równie¿ informacji
pozyskiwanych z zagranicy dotycz¹cych tych
osób, które mog¹ zak³ócaæ spokój i bezpieczeñstwo w trakcie turnieju fina³owego.
Wprowadzamy tam i dajemy pewne mo¿liwoœci
prowadzenia tak zwanego police screeningu. Jeœli
chodzi o osoby, które ubiegaj¹ siê o akredytacjê
przy turnieju fina³owym, to UEFA przed udzieleniem tej akredytacji pyta s³u¿bê policyjn¹ w konkretnym kraju, czy nie ma jakichœ przeciwwskazañ, czy te osoby nie stwarzaj¹ jakiegoœ zagro¿enia, chodzi szczególnie o powa¿n¹ przestêpczoœæ,
g³ównie terroryzm czy jakieœ inne dziwne, powa¿ne przestêpstwa. To jest rozwi¹zanie, które jest
równie¿ trochê… surowo oceniane przez generalnego inspektora ochrony danych osobowych, bo
tutaj chcemy daæ Policji uprawnienie do tego, ¿eby maj¹c okreœlone dane osobowe, mog³a ona
sprawdziæ w swoich zbiorach i odpowiedzieæ: tak
lub nie. Decyzja o przyznaniu akredytacji bêdzie
nale¿a³a do UEFA, ³¹cznie z jak gdyby pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ za tak¹ decyzjê.
Wprowadzamy równie¿ mo¿liwoœæ udzielenia
pomocy funkcjonariuszom Stra¿y Granicznej
w zakresie kontroli bezpieczeñstwa w portach lotniczych. Chcemy, ¿eby to uprawnienie mia³a
s³u¿ba ochrony lotniska, ¿eby mog³a wspieraæ
w tym zakresie Stra¿ Graniczn¹.
Wprowadzamy równie¿ mo¿liwoœæ dodatkowego wynagrodzenia za ponadnormatywny czas
przepracowany przez funkcjonariuszy s³u¿b zabezpieczaj¹cych turniej fina³owy.
Tak wiêc jest tam sporo takich specyficznych
rozwi¹zañ, które przewidujemy tylko na sam turniej fina³owy, ale jest równie¿ mnóstwo rozwi¹zañ, które wprowadzamy do polskiego prawa
jako pewien element sta³y.
Miêdzy innymi w ustawie o bezpieczeñstwie
imprez masowych wprowadzamy i penalizujemy
odpowiedzialnoœæ za zachowania prowokuj¹ce kibiców do póŸniejszych zachowañ chuligañskich,
do tych ekscesów. Dzisiaj tak¹ odpowiedzialnoœæ
ponosi tylko spiker komentuj¹cy, a tu jest ogrom-
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(podsekretarz stanu A. Rapacki)
na rola spikera, który rzeczywiœcie mo¿e z³agodziæ
emocje, a mo¿e równie¿ powodowaæ, ¿e ta eskalacja dzia³añ bêdzie nastêpowa³a w trakcie turnieju.
Wprowadzamy równie¿ pewn¹ odpowiedzialnoœæ – bêdzie to wykroczenie – w stosunku do tych
osób, które zakrywaj¹ swoj¹ twarz po to, ¿eby móc
zak³ócaæ spokój na imprezach masowych.
Poszerzamy tak¿e zakres odpowiedzialnoœci za
wtargniêcie na teren imprez masowych. Dzisiaj
spenalizowany jest stan, kiedy chuligani wpadaj¹
na sam¹ p³ytê boiska. Chcemy, ¿eby samo wtargniêcie czy przekroczenie ogrodzenia te¿ ju¿ by³o
spenalizowane. To s¹ wykroczenia, ale chcemy, ¿eby by³a mo¿liwoœæ wyci¹gniêcia konsekwencji wobec tych osób, które te wykroczenia pope³niaj¹.
Wprowadzamy równie¿ kilka zmian, chocia¿by
w kodeksie wykroczeñ… Chcemy spenalizowaæ
stan posiadania niebezpiecznych narzêdzi
w miejscach publicznych w celu pope³nienia przestêpstwa. Mamy dzisiaj takie sytuacje, szczególnie w województwie ma³opolskim, ¿e kibole, przestêpcy za³atwiaj¹ porachunki za pomoc¹ maczet,
no¿y i innych niebezpiecznych narzêdzi i czêsto
policjant, gdy zatrzymuje, kontroluje pojazd,
w którym takie niebezpieczne narzêdzia s¹ przewo¿one, nie ma nawet tytu³u prawnego, ¿eby w jakikolwiek sposób odebraæ te niebezpieczne narzêdzia. My poszliœmy w takim kierunku, ¿eby oprzeæ
siê na kodeksie wykroczeñ, ¿eby to by³o wykroczenie, po to ¿eby s¹d w trybie przyspieszonym móg³
dokonaæ oceny i ¿eby mo¿na by³o te niebezpieczne
narzêdzia odebraæ i ewentualnie tego kibola czy
potencjalnego przestêpcê z tego czynu rozliczyæ.
Spenalizowane s¹ równie¿ stany zwi¹zane
z fa³szywymi alarmami. Bo jak sobie mo¿emy wyobraziæ nasze dzia³ania w trakcie turnieju?
Fa³szywy alarm bombowy i ewakuujemy stadion.
Gigantyczne koszty, gigantyczne przedsiêwziêcia.
Tu te¿ chcemy trochê to ukróciæ, straszyæ tych,
którzy mogliby wpaœæ na takie g³upie pomys³y
w trakcie turnieju.
Jest równie¿ wiele zmian u³atwiaj¹cych. Gdybyœmy na podstawie analizy ryzyka zdecydowali
siê chocia¿by na przywrócenie kontroli granicznej
na wewnêtrznych granicach Unii Europejskiej, to
musielibyœmy mieæ przygotowan¹ do tego infrastrukturê, musielibyœmy mieæ odpowiednie oznakowanie. I tutaj przewidujemy tego typu dzia³ania, przewidujemy równie¿ pewne œrodki na ten
cel, ¿eby te miejsca mo¿na by³o przygotowaæ do
tego typu dzia³añ.
Rozwi¹zañ jest rzeczywiœcie du¿o, bo w tej
ustawie proponujemy zmiany a¿ w dziesiêciu
ustawach. Przy tej okazji powsta³a spora nowelizacja, ale rzeczywiœcie alkohol j¹ zdominowa³. Ja
rozumiem, ¿e to jest dosyæ kontrowersyjne dzia³anie, kontorwersyjna propozycja rz¹du. Mo¿e powiem, dlaczego zdecydowaliœmy na takie roz-

wi¹zanie. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e bezpieczeñstwo na imprezach masowych w Polsce od wielu
lat siê poprawia. Wskazuj¹ na to równie¿ statystyki policyjne. Praca, któr¹ wiele instytucji podjê³o
w tym zakresie, przynosi taki efekt, ¿e rzeczywiœcie jest bezpiecznie. Zdarza siê jeden czy dwa incydenty i ju¿, szczególnie w obliczu Euro, wszyscy
tym epatuj¹, dokonuj¹ oceny na podstawie jednostkowych wydarzeñ. Tak by³o równie¿ u nas
w ostatnim okresie, mam na myœli fina³ Pucharu
Polski w Bydgoszczy i wczeœniejszy mecz w Kownie. Przez to powstaje taki obraz. Poziom bezpieczeñstwa siê poprawia i on tak naprawdê nie odbiega od poziomu bezpieczeñstwa w krajach Europy Zachodniej.
Przy tej okazji chcia³bym powiedzieæ, ¿e nie ma
z³udzeñ, nie jest tak, ¿e pi³ka no¿na w krajach europejskich, w krajach Europy Zachodniej to jest
taka dyscyplina, ¿e wszystkie mecze odbywaj¹ siê
bezpiecznie, spokojnie i jest high life. Mówimy, ¿e
w Wielkiej Brytanii uporano siê z kibicami, ale
tam te¿ prowadzonych jest kilka tysiêcy postêpowañ rocznie w zwi¹zku z ekscesami i wybrykami
chuliganów na stadionach. To nie jest tak. To te¿
jest d³ugofalowe systemowe dzia³anie, które prowadzi do pewnego uporz¹dkowania.
Zdecydowaliœmy siê na tê nisk¹ zawartoœæ alkoholu, do 3,5%, miêdzy innymi dlatego, ¿e na
mistrzostwach Europy, czy to w Austrii, w Szwajcarii, na mistrzostwach œwiata w Niemczech czy
w innych krajach stworzono takie mo¿liwoœci i te
turnieje siê odbywa³y. Mówimy o imprezach masowych, co nie znaczy, ¿e tylko i wy³¹cznie o meczach pi³karskich. My patrzymy na to przez pryzmat stadionu, tymczasem imprez¹ masow¹ s¹ te¿
chocia¿by do¿ynki. Gdybyœmy bardzo literalnie,
tak to nazwê, próbowali podchodziæ do tego, ¿e na
do¿ynkach piwo siê czasem pojawia, to te¿ powinniœmy egzekwowaæ prawo w stosunku do tego typu dzia³añ.
Mo¿liwoœæ podawania i sprzeda¿y takiego alkoholu na imprezach masowych. Ja zak³adam, ¿e
nawet gdyby to rozwi¹zanie zosta³o przyjête, to na
samych stadionach podczas mistrzostw Europy
w trakcie turnieju fina³owego mog³oby to dotyczyæ
tylko jakichœ bardzo pokojowych meczów, w czasie których piwo mog³oby byæ podawane. Ale oprócz tego s¹ strefy kibiców, czyli takie miejsca,
w których bêd¹ ogl¹dane mecze. Zak³adamy, ¿e
w Warszawie w strefie kibiców bêdzie ponad sto
tysiêcy osób. A¿eby ludzie mogli siê bawiæ przez
pó³ dnia w strefie kibiców, trzeba im zapewniæ równie¿ jakiœ program artystyczny, jakieœ miejsca,
w których bêd¹ mogli siedzieæ, spokojnie czekaæ
na transmisjê, bawiæ siê.
Jeœli chodzi o mo¿liwoœæ podawania alkoholu,
to ju¿ z samej ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci
wynika, ¿e ka¿dorazowo trzeba uzyskaæ zgodê,
ka¿dorazowo trzeba uzyskaæ opiniê, chocia¿by
Policji, nie ma mo¿liwoœci podawania alkoholu
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nieletnim, nie ma mo¿liwoœci sprzedawania, podawania alkoholu osobom, które s¹ nietrzeŸwe.
Je¿eli sprzedaj¹cy widzi, ¿e osoba ustawiaj¹ca siê
po piwo o tej niewielkiej zawartoœci alkoholu jest
nietrzeŸwa, to jej go nie sprzeda. To bêd¹ specjalne miejsca, w których jest monitoring, szczególny
nadzór nad sposobem podawania, sprzedawania
alkoholu po to, ¿eby rzeczywiœcie trochê ucywilizowaæ nasze zachowania zwi¹zane z konsumpcj¹
alkoholu.
Dzisiaj sytuacja jest taka, ¿e kibice, nie wszyscy i nie wiêkszoœæ, w ka¿dym razie czasami kibice
po to, ¿eby siê bawiæ, wypijaj¹ przed wejœciem na
stadion pó³ litra we dwóch i wchodz¹. W momencie wchodzenia na stadion tego jeszcze nie widaæ,
nie ma objawów spo¿ycia alkoholu, ta reakcja nastêpuje póŸniej. To jest takie zakrywanie, ukrywanie tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Tymczasem to jest próba swego rodzaju ucywilizowania sytuacji, oswojenia tego alkoholu.
Kolejny element. Prawd¹ jest, ¿e alkohol to te¿
jest kwestia sponsorów dla klubów pi³karskich,
dla pi³ki no¿nej, to nie jest kwestia tego, ¿e to jest
interes rz¹du czy ministrów. Je¿eli chcemy mieæ
pi³kê no¿n¹ na przyzwoitym poziomie, to niestety
kluby musz¹ mieæ jakichœ sponsorów, musz¹ mieæ
Ÿród³a finansowania, które pozwol¹ kupiæ lepszych zawodników, aby to mog³o lepiej funkcjonowaæ.
Trudno sobie wyobraziæ, aby ten alkohol – jak
mówiê, niskoprocentowy, do 3,5% – sprzedawany
doros³ym osobom móg³ wprawiæ w stan nietrzeŸwoœci. Kibic musia³by bardzo d³ugo siedzieæ
w strefie spo¿ycia, bo ten napój jest podawany
nie na stadionie, tylko w wyznaczonych punktach w plastikowych kuflach, musia³by tam
spêdziæ praktycznie ca³y mecz, ca³y czas tam siedzieæ i ustawiaæ siê w kolejkê. Ceny tego napoju,
s¹dz¹c po doœwiadczeniach krajów Europy Zachodniej, na pewno bêd¹ sporo wy¿sze ni¿ normalnie gdzieœ na zewn¹trz, w sklepie czy w innym punkcie. Jest to te¿ mo¿liwoœæ pewnej reklamy klubu, bo na tych pojemnikach bêdzie jakieœ tam logo klubu sportowego. Jest to mo¿liwoœæ doprowadzenia do tego, ¿eby to rzeczywiœcie by³o cywilizowane.
Takie by³y przes³anki, które zdecydowa³y
o tym, ¿e podjêliœmy próbê wpisania, stworzenia
mo¿liwoœci podawania, sprzedawania napoju alkoholowego o zawartoœci alkoholu do 3,5%.
Gdyby browary chcia³y braæ w tym udzia³, to
musia³yby uruchomiæ specjaln¹ produkcjê napojów o tej zawartoœæ alkoholu, a wiêc to nie jest ¿aden gest czyniony pod adresem konkretnego browaru. Tak okreœlona zawartoœæ alkoholu pojawi³a
siê tylko po to, ¿eby ograniczyæ tu dostêp do mocniejszego piwa, które jest dzisiaj w dystrybucji.
Tyle mo¿e o alkoholu i o tej ustawie.
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Je¿eli chodzi o rozprawê odmiejscowion¹, to
mo¿e powie o tym pan minister Wrona, bo resort
sprawiedliwoœci by³ gospodarzem tematu. Pewnie
móg³bym odpowiedzieæ na to pytanie, ale wiem, ¿e
s¹ autorzy rozwi¹zañ zwi¹zanych z rozpraw¹ odmiejscowion¹ i bêdzie mo¿liwoœæ zadawania im
pytañ.
Panie Marsza³ku, gdyby by³y jakieœ pytania
o sprawy zwi¹zane z bezpieczeñstwem imprez
masowych, z alkoholem czy z innymi zagadnieniami, to jestem do dyspozycji.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Nie wiem, jakie by³y decyzje. Czy najpierw pan
minister odpowiada na seriê pytañ, a potem oddajemy g³os kolejnym sprawozdawcom? Tak. Dobrze.
W takim razie pytania do pana ministra Rapackiego.
Proszê bardzo, pan senator Kaleta, pan senator…
(G³os z sali: Tu jest kolejnoœæ.)
Aha, przepraszam, ju¿ jest kolejnoœæ. Senatorowie Bergier, Bisztyga, Szewiñski.
Proszê bardzo.

Senator Józef Bergier:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Podniós³ pan, i s³usznie, kwestiê najwa¿niejszej imprezy, przed któr¹ staniemy, mianowicie
fina³ów mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej
w 2012 r. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e po raz pierwszy od momentu przyst¹pienia do Unii Europejskiej spotkamy siê ze zjawiskiem przybycia tak
du¿ej liczby goœci z zagranicy.
Moje pytania dotycz¹ dwóch kwestii. Pierwsza.
Pan minister zaznaczy³, ¿e bêd¹ planowane pewne kontrole na przejœciach granicznych. Czy one
bêd¹ dotyczy³y tak¿e pañstw, które nie maj¹ ruchu wizowego z naszym krajem, i w jakim zakresie
bêd¹ to kontrole?
Drugie pytanie dotyczy goœci z pañstwa, które
nie nale¿y do Unii Europejskiej, a wiêc Ukrainy,
z której goœcie, kibice zapewnie w du¿ej liczbie zechc¹ przybyæ do Polski. Tak¿e Polacy bêd¹ siê
udawali na mecze na Ukrainie. Czy z kolei w tym
zakresie s¹ planowane jakieœ u³atwienia?
I trzecia kwestia. Pan minister mówi³ o strefach
kibiców. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e oprócz tych kibiców, którzy pomieszcz¹ siê na stadionach, bêdzie du¿a grupa kibiców, którzy bêd¹ chcieli kibicowaæ w innych miejscach. Dla jak du¿ej liczby
tych kibiców s¹ planowane strefy kibiców w poszczególnych miastach w Polsce? Dziêkujê uprzejmie.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pad³y trzy pytania, Panie Ministrze, wiêc mo¿e
odpowie pan od razu, dobrze?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Oczywiœcie przygotowujemy siê na ró¿ne warianty zwi¹zane z przyjêciem tak du¿ej liczby goœci, którzy przybêd¹ do nas; spodziewamy siê, ¿e
bêdzie ich sporo – powy¿ej miliona. W przypadku
goœci, którzy przyjad¹ z krajów unijnych, nie bêdzie problemu dotycz¹cego wiz. Przygotowujemy
porty lotnicze, drogi i ca³e ci¹gi komunikacyjne,
tak aby przej¹æ tych goœci oraz szybko i bezpiecznie dostarczyæ ich do miejsc, w których bêd¹ siê
odbywa³y mecze pi³karskie. Spodziewamy siê
zdecydowanie wiêcej goœci w strefach kibiców ni¿
na stadionach. Trzeba mieæ œwiadomoœæ tego, ¿e
przyjad¹ goœcie, którzy nie bêd¹ mieli biletów,
nie wejd¹ na stadiony, ale bêd¹ chcieli uczestniczyæ, bawiæ siê w strefach kibiców w miastach
gospodarzy. St¹d przygotowanie stref kibiców
jest bardzo du¿ym wyzwaniem i pracujemy nad
tym.
W ramach przygotowañ do turnieju fina³owego
mistrzostw Europy jeden z projektów, które s¹ realizowane kompleksowo, dotyczy sprawnej komunikacji. W ramach tego projektu przygotowujemy wszystkie warianty zwi¹zane z komunikacj¹
powietrzn¹, morsk¹, kolejow¹ czy drogow¹, i to
nie tylko w relacjach miêdzy pañstwami, ale tak¿e
w relacjach: port lotniczy – stadion – strefa kibiców. Chodzi o to, ¿eby zintegrowaæ wszystkie
dzia³ania i ca³¹ komunikacjê. Jest tak¿e obszar –
my nazwaliœmy to „przyjazna granica” – w którym
pracuje Stra¿ Graniczna, S³u¿ba Celna oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowuj¹ce
koncepcjê zwi¹zan¹ na przyk³ad z wizowaniem
dla przybyszy spoza Unii Europejskiej. I tutaj te¿
przygotowujemy ró¿ne warianty, bo mo¿e byæ tak,
¿e w ci¹gu kilkudziesiêciu godzin trzeba bêdzie
wydaæ tysi¹ce wiz dla goœci, którzy bêd¹ siê przemieszczali pomiêdzy krajami. Te wszystkie warianty przygotowujemy kompleksowo. Dla goœci
spoza Unii Europejskiej, którzy bêd¹ siê przemieszczali drog¹ l¹dow¹, przewidujemy tak zwane
zielone pasy. A wiêc w przypadku osób, które maj¹ bilety i bêd¹ przekracza³y zewnêtrzn¹ granicê
unijn¹, bêdzie uproszczona kontrola. Te wszystkie warianty i scenariusze s¹ przygotowywane
kompleksowo, równie¿ uwzglêdnia siê koncepcjê
ewentualnego przywrócenia kontroli na wewnêtrznej granicy Unii Europejskiej. Na dzisiaj przygotowujemy taki wariant. Na podstawie analizy
ryzyka podejmiemy decyzjê o tym, czy przywraca-

my tê kontrolê, czy te¿ nie, a jeœli tak, to w jakim
zakresie. Nie ma z³udzeñ co do tego, ¿e wzd³u¿
wszystkich ci¹gów komunikacyjnych zablokujemy granice i bêdziemy je szczegó³owo kontrolowaæ, tak jak to mia³o miejsce w przesz³oœci. Ale
mo¿liwoœæ przywrócenia kontroli na g³ównych
ci¹gach komunikacyjnych, wzmocnionej kontroli przez Stra¿ Graniczn¹ i inne s³u¿by partnerskie, które bêd¹ ich wspieraæ… No, ten wariant
te¿ uwzglêdniliœmy, jest on opracowany i dopracowany.
Jeœli chodzi o strefy kibiców, to strefa kibiców
w Warszawie planowana jest wokó³ Pa³acu Kultury i Nauki. Liczono, ¿e ponad sto tysiêcy osób
mo¿e siê bawiæ w tej strefie kibiców i ogl¹daæ odbywaj¹ce siê mecze. W Gdañsku strefa kibiców
pomieœci oko³o czterdziestu tysiêcy osób, podobnie bêdzie w Poznaniu i we Wroc³awiu. We Wroc³awiu przewiduje siê w dwóch miejscach strefy
kibiców i ³¹cznie bêdzie tam oko³o czterdziestu
tysiêcy osób. A wiêc przez strefy kibiców przewinie siê wiêcej kibiców ni¿ przez same stadiony.
Z punktu widzenia bezpieczeñstwa to bêdzie jeszcze wiêksze wyzwanie ni¿ zapewnienie na stadionach…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, ¿e to odpowiedzi na wszystkie pytania.
A wiêc teraz senatorowie Bisztyga i Szewiñski.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Chcia³bym jeszcze zadaæ pytanie w zwi¹zku
z art. 34a, zgodnie z którym wojewoda mo¿e,
w drodze decyzji administracyjnej, przerwaæ imprezê masow¹, jeœli uzna, ¿e ta impreza zagra¿a
¿yciu albo ¿e dzia³ania ze strony organizatora s¹
niewystarczaj¹ce do zapewnienia bezpieczeñstwa
i porz¹dku. Pytanie: czy nie s¹dzi pan minister, ¿e
to jest trochê zrzucenie odpowiedzialnoœci na wojewodê? I czy to nie jest trochê tak, ¿e policja zostaje od tego odsuniêta? Jaki bêdzie wp³yw policji? W moim przekonaniu powinien byæ on decyduj¹cy na dzia³ania pana wojewody.
Kolejne pytanie. Czy by³ pan uprzejmy powiedzieæ coœ na temat kosztów zapewnienia bezpieczeñstwa i tego, w jaki sposób my bêdziemy w tym
partycypowaæ jako strona polska? Czy ewentualnie UEFA te¿ siê w to w³¹czy?
I ostatnie pytanie. Jak policja, firmy ochroniarskie po wprowadzeniu nowej ustawy… Czy to nie
bêdzie tak, ¿e policja wykona gigantyczn¹ pracê,
a firmy ochroniarskie bêd¹ pewnego rodzaju fasad¹ czy dekoracj¹? A, jeszcze jedno mi siê przypomnia³o: dozór elektroniczny – jak jesteœmy
przygotowani do tego? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Cztery pytania, cztery krótkie odpowiedzi, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Dzisiaj organem wydaj¹cym zezwolenie jest
prezydent, burmistrz, wójt, czyli organ wydaj¹cy
zezwolenie na imprezê masow¹. Ka¿dorazowo
przed imprez¹ masow¹ uzyskuje opiniê pod
k¹tem bezpieczeñstwa od policji, Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej oraz innych s³u¿b. Tutaj chcemy
daæ wojewodzie mo¿liwoœæ wys³ania swojego obserwatora tudzie¿ uczestniczenia w imprezach,
które s¹ imprezami o podwy¿szonym ryzyku i na
których mo¿e dojœæ do zak³ócenia bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego. Dzisiaj wojewoda nie ma
mo¿liwoœci przerwania takiej imprezy, przerwaæ
j¹ mo¿e jej organizator. I stosunkowo rzadko wykorzystywana by³a mo¿liwoœæ przerwania takiej
imprezy przez organizatora. Na meczach pi³karskich tak naprawdê to obserwator z ramienia Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej tudzie¿ sêdzia, kiedy
dochodzi do masowego zak³ócenia spokoju, bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, powinni
przerywaæ mecz. Poniewa¿ organy wydaj¹ce zezwolenie, a wiêc prezydenci bardzo czêsto s¹
zwi¹zani emocjonalnie ze swoimi klubami, dru¿ynami, chcemy, aby to wojewoda mia³ dodatkowe
uprawnienie w sytuacjach, kiedy dochodzi do powa¿nego zak³ócenia gro¿¹cego bezpieczeñstwu
¿ycia, zdrowia osób uczestnicz¹cych w imprezie
masowej. Takiego rozwi¹zania do dzisiaj nie by³o,
dlatego tu chcemy je wprowadziæ. Spodziewamy
siê, ¿e rzadko, niemniej jednak w niektórych sytuacjach wojewodowie bêd¹ korzystali z tego uprawnienia.
Je¿eli chodzi o koszty zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa podczas turnieju, to warto
podkreœliæ, ¿e Polska, godz¹c siê na organizacjê
turnieju fina³owego, wziê³a na siebie ciê¿ar
w pe³nym zakresie, ³¹cznie z ca³kowitymi kosztami zwi¹zanymi z zapewnieniem bezpieczeñstwa.
Jak pierwszy raz zobaczy³em podpisane umowy,
to muszê powiedzieæ, ¿e by³em trochê zdziwiony.
W zasadzie dobrze, ¿e dostaliœmy organizacjê turnieju fina³owego i powinniœmy siê cieszyæ z tego
powodu, ale i pokrywaæ wszystkie koszty. Tak to
mniej wiêcej wygl¹da w tych umowach i byæ mo¿e
takie s¹ realia. Rzeczywiœcie dobrze, ¿e ten turniej
odbêdzie siê w Polsce, bo to jest znakomita promocja, i jeœli bêdzie dobrze zorganizowany, to równie¿ Polska jako kraj na tym zyska. I my tak to
traktujemy, chcemy, aby ten turniej by³ elementem w rozwoju cywilizacyjnym kraju. Jest na to
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du¿a szansa, mo¿e siê on odbyæ w takiej atmosferze i mo¿emy na tym zyskaæ.
Je¿eli chodzi o bezpieczeñstwo, to w tym roku
s³u¿by podleg³e ministrowi spraw wewnêtrznych
dosta³y dodatkowe œrodki w wysokoœci oko³o
120 milionów i w planie bud¿etowym na przysz³y
rok te¿ takie œrodki s¹ zaplanowane. To s¹ œrodki
przeznaczone czêœciowo na dosprzêtowienie, czêœciowo póŸniej na zakwaterowanie, utrzymanie,
wy¿ywienie… 20 milionów z³ jest zaplanowane
w rezerwie na ponadnormatywne godziny pracy,
na nadgodziny dla funkcjonariuszy s³u¿b podleg³ych ministrowi spraw wewnêtrznych.
UEFA w pewnym zakresie partycypuje w kosztach. Wiemy, ¿e chocia¿by w zakresie organizacji
stref kibiców ma przeznaczyæ okreœlone œrodki
dla miast gospodarzy. To w³aœnie miasta gospodarze, cztery nasze miasta bêd¹ organizowa³y
strefy publicznego ogl¹dania meczów, strefy kibiców. A wiêc s¹ œrodki przeznaczone na organizacjê tych stref. Czy w pe³ni pokryj¹… Pewnie nie, to
wszystko bêdzie zale¿eæ od tego, jak to zostanie
zorganizowane.
Teraz kwestia zapewnienia bezpieczeñstwa.
Otó¿ warto podkreœliæ, ¿e zgodnie z ustaw¹ o bezpieczeñstwie imprez masowych za bezpieczeñstwo w miejscach oficjalnych, czyli na stadionach, w strefach zakwaterowania dru¿yn pi³karskich i sêdziów, odpowiada organizator, czyli
UEFA, i spó³ka celowa do tego powo³ana, spó³ka
Euro 2012. I te podmioty, czy inaczej: organizator, bêd¹ zatrudniaæ s³u¿by informacyjno-porz¹dkowe maj¹ce zapewniæ bezpieczeñstwo
w tych strefach. My w ostatnim czasie, po analizie
incydentów, do których dosz³o w Bydgoszczy, te¿
trochê zmieniliœmy taktykê dzia³ania policji. Policja zbyt szybko scedowa³a, tak powiem, ca³¹ odpowiedzialnoœæ na stadionach pi³karskich na
s³u¿by organizatora. I dzisiaj policja równie¿ pojawia siê na stadionach, ale nie w taki sposób, ¿e
przejmuje odpowiedzialnoœæ organizatora i s³u¿b
porz¹dkowych, które za to bior¹ pieni¹dze, tylko
po to, ¿eby wesprzeæ s³u¿by organizatora, po pierwsze, w podjêciu decyzji, kiedy rzeczywiœcie dochodzi do zak³ócenia albo gdy widaæ, ¿e emocje
narastaj¹, jak równie¿ po to, ¿eby te emocje roz³adowaæ – mo¿na wtedy reagowaæ odpowiednio
wczeœniej, jak równie¿ po to, ¿eby delikatnie, tak
powiem, patrzeæ organizatorom na rêce, czy oni
realizuj¹ wszystkie obowi¹zki. Tak ¿eby na przyk³ad, gdy s³u¿by porz¹dkowe wpuszczaj¹ osoby
na stadiony i sprawdzaj¹ identyfikatory tych
wchodz¹cych, nie wesz³y na stadion osoby objête
zakazem stadionowym. A wiêc te¿ pod tym k¹tem
policja jest tam potrzebna. Potrzebna jest tak¿e
po to, ¿eby odpowiednio szybko interweniowaæ
w sytuacji, gdy dochodzi do zak³ócenia porz¹dku.
Dzisiaj w taktyce dzia³ania s³u¿b policyjnych k³adziemy ogromny nacisk na to, ¿eby zintegrowaæ
nasze dzia³ania ze wszystkimi partnerami odpo-
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wiadaj¹cymi za zabezpieczenie stadionu i ca³ej
imprezy pi³karskiej. Tylko przy takim zintegrowanym dzia³aniu mo¿e byæ rzeczywiœcie bezpiecznie
i tylko wtedy unikniemy takich incydentów, jakie
by³y w Bydgoszczy – bo tam mogliœmy unikn¹æ
tych incydentów, powiem szczerze, gdyby zastosowano to zintegrowane dzia³anie. I wtedy by pewnie tego zamieszania w Bydgoszczy nie by³o.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
I senator Szewiñski. Proszê bardzo, pytanie.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym spytaæ, Panie Ministrze, czy prawd¹ jest takie twierdzenie, ¿e g³ówn¹ przes³ank¹,
która sk³oni³a projektodawców tej ustawy do
wprowadzenia mo¿liwoœci sprzeda¿y alkoholów
niskoprocentowych – chodzi tutaj o piwo – by³o to,
¿e strona polska, czyli rz¹d, podpisa³a umowê
z UEFA, a g³ównym sponsorem UEFA jest firma
produkuj¹ca piwo. I w przypadku, gdybyœmy takiej nowelizacji nie wprowadzili, nie moglibyœmy
organizowaæ mistrzostw Europy w pi³ce no¿ne. To
jedno pytanie.
I pytanie drugie. Czy na tak zwanym zapleczu
lo¿y VIP, w skyboxach, w miejscach, gdzie bêd¹
przebywaæ osoby z akredytacj¹, rodziny, ludzie
z UEFA, bêdzie mo¿na spo¿ywaæ alkohole wysokoprocentowe? Bo wedle mojej oceny na poprzednich mistrzostwach Europy we wszystkich tego
typu miejscach alkoholu co prawda nie mo¿na
by³o sprzedawaæ, ale osoby z odpowiedni¹ akredytacj¹ ten alkohol spo¿ywa³y. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To mo¿e pan senator Cimoszewicz teraz.
Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê. Akurat dobrze, ¿e
w tym bloku pytañ…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To znaczy
w tym „alkoholowym”, jak rozumiem, tak?)
Nie tylko. Dobrze, ¿e po pierwszym pytaniu senatora Szewiñskiego.
Panie Ministrze, chcê powiedzieæ, ¿e bardzo pana szanujê jako dobrego gliniarza, ale dzisiaj nie
jest pan dla mnie przekonuj¹cy w swoich wyjaœnieniach dotycz¹cych tej sprawy sprzeda¿y alkoholu. Pan tutaj ca³y czas usi³owa³ nas przekonaæ,
¿e bêdzie sprzeda¿, ale tak naprawdê oni nie napij¹ siê czy nie upij¹ siê, bo tego alkoholu bêdzie

ma³o, a pijanemu lub nieletniemu w ogóle go nie
sprzedadz¹. Wie pan, ja mam wra¿enie – z zachowaniem szacunku dla uczuæ religijnych – ¿e nawet gdyby to zakonnice sprzedawa³y, to te¿ by
sprzedawa³y, ile siê da, bo przecie¿ rozumiem, ¿e
to siê robi po to, ¿eby coœ z tego by³o, po to, ¿eby
zarobiæ. I niech pan nie przekonuje, ¿e to jest pod
kontrol¹. Zapewniam pana, ¿e Polak potrafi. Bêd¹
sprzedawali to w dwu-, trzylitrowych woreczkach
foliowych – wystarczy, ¿eby siê upiæ i narozrabiaæ.
A po co ci ludzie maj¹ piæ alkohol, je¿eli nie po to,
¿eby siê upiæ? Przynajmniej 90% z nich. Ja rozumiem, ¿e cz³owiek pije, ¿eby siê nie upiæ, kiedy pije
dobre wino, ale ktoœ, kto pije litrami piwo na stadionie czy przed stadionem, robi to w zupe³nie
oczywistym celu. Po co wiêc rz¹d wrêcz oœmiesza
siê, prezentuj¹c tê propozycjê?
I teraz jeszcze nawi¹¿ê do pytania senatora
Szewiñskiego. Czy czasem nie jest to prawda, ¿e
chodzi o umowê z UEFA i o zaci¹gniête zobowi¹zania? Jeœli to jest prawda, to powiedzia³bym, ¿e to
skandal, dlatego ¿e rz¹d nie mia³ prawa zaci¹gn¹æ
tego typu zobowi¹zañ w imieniu parlamentu.
I jest skandalem tolerowanie takiej sytuacji – powtarzam: jeœli to jest prawda – ¿e mistrzostwa
œwiata mamy dlatego, ¿e zgadzamy siê na sprzeda¿ alkoholu na imprezach sportowych. I to jest
w moim odczuciu dodatkowy argument, ¿eby byæ
przeciw tej propozycji. A wiêc jakie s¹ rzeczywiste
przyczyny, dla których rz¹d po raz drugi w tej kadencji przychodzi z t¹ sam¹ skompromitowan¹
propozycj¹?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Nie widzia³em nigdzie takiego zobowi¹zania na
piœmie wobec UEFA. Prawd¹ jest, ¿e rzeczywiœcie
jednym z g³ównych sponsorów turnieju jest jeden
z browarów. Nie s¹dzê, ¿eby takie zobowi¹zanie
by³o gdzieœ na piœmie i ¿eby rzeczywiœcie zosta³o
podjête. Ta propozycja rzeczywiœcie siê pojawia…
Alkohol nie poprawi poziomu bezpieczeñstwa, ale
napoje o niskiej zawartoœci alkoholu, wed³ug naszej oceny, tak¿e tego poziomu bezpieczeñstwa
nie pogorsz¹. To jest kwestia pewnego ucywilizowania zachowañ i mo¿liwoœci bawienia siê na imprezach masowych. Rzeczywiœcie bêd¹ pewne
problemy… Przecie¿ dzisiaj na wielu imprezach
masowych s¹ lo¿e VIP, w których jest nie tylko piwo – tutaj czynione s¹ ró¿ne wywody prawne, ¿eby
te strefy wy³¹czyæ spod obowi¹zywania ustawy.
Tu wiêc rzeczywiœcie bêdzie pewien problem, bo
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nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e UEFA oczekuje, i¿ na
turnieju bêdzie mo¿liwoœæ, ¿e tak powiem, bawienia siê wed³ug standardów, które UEFA uznaje
i na które tutaj polskie rz¹dy – podkreœlam: nie
ten rz¹d, tylko jeszcze wczeœniejsze rz¹dy – godzi³y siê, podpisuj¹c umowê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To w takim razie senatorowie Kaleta i Kieres.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê.
Panie Ministrze, to ju¿ mo¿e w debacie bêdê
mówi³ o tym, ¿e mnie pan równie¿ nie przekonuje
tymi swoimi argumentami. Powiem szczerze, ¿e
nawet mam takie poczucie, ¿e pan siê Ÿle czuje
w tej roli, w jakiej pan tu do nas przyszed³…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale to s¹ pytania teraz, pytania.)
Chwileczkê, Panie Marsza³ku, niech pan mi nie
przeszkadza.
…¿e pan po prostu w tej roli trochê Ÿle siê czuje.
Chcia³bym jeszcze dodaæ jedno do tych pytañ,
które zadali senator Szewiñski i senator Cimoszewicz. Czy by³y jakieœ naciski lobbingowe ze strony
polskich browarów, ¿eby taka ustawa zosta³a
wprowadzona?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I, proszê, pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, ja wracam – mówi¹c dzisiaj innym g³osem – do wczorajszej dyskusji na posiedzeniu komisji i do tych problemów, które wczoraj
poruszy³em, a mianowicie do wspólnego przygotowania przez polsk¹ ligê oraz Polski Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej zasad dotycz¹cych systemu bezpieczeñstwa. Ja pyta³em pana, czy te zasady ma przygotowaæ odrêbnie ka¿da z tych instytucji, czy mo¿e
wspólnie, czy te¿ jedna z tych instytucji ma przygotowaæ zasady, a druga – zatwierdziæ opinie. Czy
pañstwo w ci¹gu tych dwudziestu czterech godzin
prowadziliœcie jakieœ rozwa¿ania na ten temat?
I jeszcze te dwie moje w¹tpliwoœci natury konstytucyjnej, o których wczoraj mówi³em. Chodzi
mianowicie o police screening – pamiêta pan – o tê
opiniê policji, o to, czy policja ma zastrze¿enia, czy
te¿ nie ma zastrze¿eñ, jeœli chodzi o ubieganie siê
o okreœlon¹ funkcjê w UEFA. I druga kwestia, te¿
natury konstytucyjnej, dotycz¹ca tamtych ró¿nego rodzaju postêpowañ administracyjnych, które
w gruncie rzeczy nie maj¹, moim zdaniem, opar-
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cia w regulacjach konstytucyjnych. Czy by³a na
ten temat mowa w ci¹gu tych dwudziestu czterech godzin, czy te¿ ja pozostajê nadal sam z tymi
problemami?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê teraz o odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Jeœli chodzi o alkohol, nie by³o nacisków ani
polskich, ani zagranicznych browarów na etapie
przygotowywania ustawy. Tak¿e na mój zespó³,
który pracowa³ nad tym projektem w zakresie
ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych, nie
by³o nacisków. Autentycznie.
To jest taka próba, któr¹ tutaj dajemy przed
Wysok¹ Izbê, i to pañstwo bêdziecie rozstrzygaæ,
czy zdecydujemy siê na podawanie, na sprzeda¿
tych napojów o niskiej zawartoœci procentowej alkoholu, czy te¿ nie.
(Senator Piotr Kaleta: Ale my ju¿ siê zdecydowaliœmy.)
Trochê siê zmienia, jest trochê innych rozwi¹zañ, trochê poprawia siê bezpieczeñstwo chocia¿by na stadionach. To te¿ s¹ pewne wzorce
czerpane z wielu krajów Europy Zachodniej, gdzie
alkohol jest… Ja sam by³em na wielu stadionach,
czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, i tam to jest. To niekoniecznie jest… Czasami jest na stadionach, czasami na imprezach masowych. Bo nie chodzi tylko o stadiony. My patrzymy przez pryzmat stadionów, a to przecie¿ s¹
imprezy masowe. Jest jeszcze wiele, wiele innych
imprez, których bezpieczeñstwa ta ustawa dotyczy. Wysokie Izby zdecyduj¹, jakie bêdzie rozstrzygniêcie, a my bêdziemy to realizowaæ.
Jeœli chodzi o pytania pana senatora Kieresa
dotycz¹ce systemu identyfikacji, to dzisiaj mamy
taki oto problem, ¿e w aktualnie obowi¹zuj¹cej
ustawie jest obowi¹zek tworzenia zintegrowanego
kompatybilnego systemu identyfikacji kibiców.
Ten system polega na tym, ¿e ju¿ na etapie sprzeda¿y biletu wiemy, kto kupuje bilet, bo to s¹ bilety
imienne. I nie ma mo¿liwoœci, ¿eby taki bilet
sprzedaæ osobie objêtej zakazem stadionowym.
Nastêpnie na etapie wejœcia na stadion jest one
sprawdzany, powinien byæ sprawdzany, w czytniku elektronicznym. Chodzi o to, ¿eby nie wpuœciæ
osoby objêtej zakazami stadionowymi, jak równie¿ o to, ¿eby wiedzieæ, w jakim miejscu konkretna osoba powinna byæ w czasie imprezy masowej.
Bo je¿eli dojdzie do zak³ócenia porz¹dku, a bêdzie
zabezpieczony monitoring stadionowy, to bêdziemy mogli zidentyfikowaæ te osoby i poci¹gn¹æ je
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do odpowiedzialnoœci. W dzisiejszej ustawie jest
tak, ¿e ten zintegrowany system identyfikacji kibiców powinna stworzyæ ekstraklasa w porozumieniu z Polskim Zwi¹zkiem Pi³ki No¿nej. Dzisiaj
ka¿dy klub ekstraklasy dysponuje w³asnym systemem identyfikacji. W system zintegrowany,
w przypadku którego chodzi o to, ¿eby mo¿na by³o
odczytywaæ… identyfikowaæ równie¿ kibiców goœci, czyli dru¿yny przyjezdnej, w³¹czy³o siê tylko
szeœæ klubów.
W propozycjach planujemy pewne doprecyzowanie tego systemu identyfikacji, poniewa¿ ekstraklasa i Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej nie by³y
w stanie zagwarantowaæ nam, ¿e razem zbuduj¹
ten system, dogadaæ siê w tej kwestii. Tak wiêc
chcemy, ¿eby ekstraklasa w trybie stosunkowo
szybkim zrobi³a to, co do niej nale¿y. Je¿eli tego
nie zrobi, czyli nie wymusi na klubach, które s¹,
graj¹ w ekstraklasie… Wówczas stadion nie bêdzie spe³nia³ wymogu bezpieczeñstwa. I my bêdziemy mogli stwierdziæ, ¿e on nie spe³nia tych
wymogów i w zwi¹zku z tym bêdziemy mogli go nie
odebraæ. W ten sposób chcemy trochê zdyscyplinowaæ równie¿ kluby pi³karskie. Chodzi o to, ¿eby
one w³¹czy³y siê w ten system. W dalszej perspektywie Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej bêdzie tworzy³
ten system dla pozosta³ych lig, równie¿ dla kibiców reprezentacji, ale tutaj zachowujemy taki element, ¿e oba te systemy bêd¹ pozwala³y na mo¿liwoœæ czytania… Elektroniczny czytnik powinien
identyfikowaæ kibiców w jednym i w drugim systemie po to, ¿eby zakazowcy stadionowi nie wchodzili na stadiony. My d³ugo, do koñca, procedowaliœmy nad tymi zapisami i wydaje siê nam, ¿e propozycje, które s¹ ju¿ na tym etapie koñcowym –
pewne propozycje pojawia³y siê jeszcze wczoraj –
pozwol¹ na to, ¿e ten system kompatybilnych systemów identyfikuj¹cych kibiców wreszcie powstanie i zacznie dzia³aæ. Jest tak¿e police screening, czyli uprawnienie, które chcemy daæ w tej
ustawie tylko na czas przygotowania i trwania samego turnieju. Polega³oby ono na tym, ¿e UEFA
jako organizator turnieju zwraca³aby siê do Polski, do policji, o stanowisko, czy dana osoba mo¿e
uzyskaæ akredytacjê na turniej fina³owy. UEFA
dostarcza³aby odpowiednie dane osobowe, a z naszej strony pada³aby tylko odpowiedŸ: tak lub nie.
Dalsze decyzje nale¿a³yby do UEFA, w³¹cza³yby
siê w to ewentualne roszczenia, je¿eliby siê takowe pojawi³y, czy konsekwencje… Chcemy tutaj
uciec od jakichkolwiek procesów karnych w stosunku do naszych organów. Niech UEFA w przypadku zaskar¿enia jej decyzji sama wyjaœnia swoje decyzje. Rzeczywiœcie takie uwagi… Generalny
Inspektorat Ochrony Danych Osobowych zwraca³
uwagê co do tego rozwi¹zania. Powiem tylko, ¿e
police screening funkcjonowa³ we wszystkich krajach przygotowuj¹cych du¿e turnieje europejskie.

Dla nas równie¿ bêdzie du¿o dodatkowej pracy
zwi¹zanej z tym, aby sprawdziæ i ustrzec siê przed
ewentualnym przyjazdem osób czy daniem akredytacji osobom, które nie by³yby po¿¹dane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Senatorowie Sepio³ i Massalski.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra Rapackiego? Nie ma.
Wobec tego zamykam listê.
Proszê bardzo.
(Senator Janusz Sepio³: Pan senator Cimoszewicz…)
Nie, jeszcze pytania senatorów Sepio³a i Massalskiego, dopiero potem pan zejdzie, Panie Ministrze. Spokojnie, jeszcze dwóch senatorów pyta.
Proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
Pan senator Cimoszewicz w swoim pytaniu zasugerowa³, jakoby konsumpcja innego alkoholu
ni¿ wino by³a motywowana jedynie chêci¹ upicia
siê. A ja chcia³bym zapytaæ, czy rz¹d zna jakieœ
badania albo ekspertyzy, z których wynika³oby,
¿e jedynym albo rozstrzygaj¹cym motywem konsumpcji piwa by³oby upicie siê?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pytanie pana senatora Massalskiego.

Senator Adam Massalski:
Ja mam wprost przeciwne pytanie. Pan minister by³ uprzejmy powiedzieæ, ¿e mo¿na sobie wyobraziæ, i¿ dwóch ludzi przed wejœciem na stadion
wypije pó³ litra czy ileœ tam mocnego alkoholu.
A moja wyobraŸnia idzie jeszcze dalej: co bêdzie,
jeœli oni na stadionie wypij¹ jeszcze ten niskoprocentowy alkohol? Pytam, bo pan minister ci¹gle
epatuje nas powiedzeniem, ¿e to jest niskoprocentowy alkohol. Ale ten alkohol, po zsumowaniu
z tym, co siê wczeœniej spo¿y³o, mo¿e daæ znacznie
wiêcej procent. To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. Czy na przyk³ad nie da³oby siê
w tej ustawie – tu zas³aniamy siê imprezami masowymi, tym, ¿e one bêd¹ poza stadionami – po
prostu powiedzieæ expressis verbis, ¿e na stadionach sportowych nie ma sprzeda¿y alkoholu? Jeœli chodzi o inne du¿e imprezy masowe, proszê
bardzo, mo¿e byæ, ale na stadionach sportowych
w czasie imprez sportowych… Bo mo¿na by siê tutaj znowu zas³aniaæ tym, ¿e na stadionach bêd¹
na przyk³ad do¿ynki. No, nie wiem, czy na do¿ynkach mo¿emy propagowaæ alkoholizm, ale je¿eli
ktoœ sobie ¿yczy, to mo¿na to widzieæ równie¿
w ten sposób. Tak wiêc mam pytanie, czy nie mo¿na by by³o tutaj wprowadziæ takiego rozró¿nienia?
Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, to by³y te dwa ostatnie pytania
do pana.
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Adam Rapacki:
Rzeczywiœcie nie podzielam pogl¹du, ¿e kibice
chodz¹ na mecze pi³karskie po to, ¿eby siê upiæ.
Ogromna wiêkszoœæ kibiców przychodzi po to, ¿eby dopingowaæ swoje dru¿yny, powtarzam:
ogromna wiêkszoœæ. Oczywiœcie jest pewien margines, patologia, ludzie, którzy przychodz¹ rozrabiaæ, a nie ogl¹daæ mecze. A kibice rzeczywiœcie
chc¹ siê bawiæ i zreszt¹, jak widaæ, czêsto bawi¹
siê coraz lepiej równie¿ na naszych stadionach.
Je¿eli chodzi o to dopicie piwem… To jest 3,5%.
Doros³y mê¿czyzna, ¿eby siê tym upiæ, musia³by
prawie ca³y mecz spêdziæ w strefie, w której jest
podawany alkohol. Ale przecie¿ ta strefa jest monitorowana, dozorowana i nie ma mowy… Mamy
skoncentrowane miejsce, w którym podaje siê alkohol, a wiêc ³atwiej jest kontrolowaæ to, czy dana
osoba jest ju¿ w stanie nietrzeŸwym. Je¿eli jest
nietrzeŸwa, to nie powinno sprzedawaæ siê jej alkoholu, przecie¿ jest ustawowy zakaz sprzedawania alkoholu nietrzeŸwym. Ju¿ dzisiaj na imprezach masowych obowi¹zuje zakaz wnoszenia, podawania, sprzedawania napojów alkoholowych.
Tutaj jest propozycja zrobienia pewnego wy³omu.
Wiem, ¿e nieprzekonanych nie przekonam, przekonanych – pewnie tak. Ci, którzy chodz¹ na mecze, wiedz¹, jak wygl¹da dzisiaj rzeczywistoœæ.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Rozumiem, ¿e pan minister Zbigniew Wrona
chcia³by zabraæ g³os.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Na pocz¹tku muszê wyraziæ pewien ¿al, ¿e tê
debatê zdominowa³a kwestia przeprowadzania
rozprawy z u¿yciem urz¹dzeñ technicznych.
Oczywiœcie w dalszej czêœci mojego wyst¹pienia
postaram siê przekonaæ w³aœnie tych nieprzekonanych pañstwa, a przynajmniej podaæ argumenty, jakie kierowa³y ministerstwem, które zaproponowa³o takie rozwi¹zanie. Wczeœniej jednak
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chcia³bym przypomnieæ, ¿e oprócz tej kwestii Ministerstwo Sprawiedliwoœci wprowadzi³o do tego
projektu, nad którym Wysoka Izba dzisiaj debatuje, tak wa¿ne rozwi¹zania dotycz¹ce nowych typów przestêpstw jak kradzie¿ czêœci infrastruktury, fa³szywe alarmy bombowe, czego do tej pory
nie by³o w kodeksie karnym. Ponadto wprowadzi³o mo¿liwoœæ wykonywania zakazu stadionowego
z u¿yciem systemu dozoru elektronicznego, jak
równie¿ kompetencje dla prokuratorów, prezesów s¹dów, komendantów Policji do zobowi¹zywania t³umaczy przysiêg³ych do zapewnienia dy¿urów w okresie tych imprez masowych. Zatem
jest tu wiele bardzo potrzebnych, po¿ytecznych
rozwi¹zañ.
Chcia³bym teraz przejœæ do tej kwestii, która
w pewnym sensie zdominowa³a tê debatê, czyli do
tak zwanej rozprawy odmiejscowionej, bo tak to
nale¿a³oby nazywaæ. Chcia³bym wyraziæ przekonanie, ¿e ten tryb procedowania nie narusza ¿adnych podstawowych gwarancji oskar¿onego.
Gdyby rzeczywiœcie narusza³, to by³bym ostatnim, który by popiera³ takie rozwi¹zanie. Mam
pe³n¹ œwiadomoœæ koniecznoœci zapewnienia
podstawowych gwarancji, takich jak zasada bezpoœrednioœci, rzetelnego procesu i prawa do obrony, bo przede wszystkim te trzy kwestie maj¹ znaczenie. Przywo³ywana tu opinia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego rzeczywiœcie, czego nie
ukrywamy, jest krytyczna wobec tej czêœci regulacji, ale minister sprawiedliwoœci g³êboko siê nie
zgadza z argumentami, które pada³y. Przypomnê,
¿e komisja kodyfikacyjna skupi³a siê g³ównie na
twierdzeniu, ¿e nie zosta³a w pe³ni zapewniona zasada bezpoœrednioœci, któr¹ rozumie w taki oto
sposób, ¿e oskar¿ony i s¹d musi byæ w tym samym pomieszczeniu, oddychaæ tym samym powietrzem. Uwa¿am, ¿e dla zapewnienia bezpoœrednioœci nie jest konieczne oddychanie tym samym powietrzem, jest tylko konieczne zapewnienie niezak³óconego, pe³nego przekazu obrazu
i dŸwiêku, w obie strony, pomiêdzy tym, kto przes³uchuje i prowadzi postêpowanie, a tym, kto zeznaje czy te¿ wystêpuje w roli oskar¿onego. Nie
jest równie¿ naruszona zasada prawa do obrony,
poniewa¿ wyraŸnie w tych przepisach jest powiedziane, ¿e obroñca, je¿eli jest ustanowiony, musi
byæ obecny w miejscu, gdzie jest oskar¿ony. Czyli
nie tam, gdzie jest s¹d, ale tam, gdzie oskar¿ony
wyjaœnia i zadaje pytania, bo mo¿e przecie¿ w toku postêpowania zadawaæ wszelkie pytania
i sk³adaæ wszelkie oœwiadczenia. W zwi¹zku z tym
nie jest równie¿ naruszona zasada rzetelnego procesu karnego, czyli art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. Ogólnie przywo³ane orzeczenia Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
które jakoby mia³yby wskazywaæ na niedopuszczalnoœæ tego œrodka, dotycz¹ spraw w³oskich,
zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹,
mafijn¹, z bardzo powa¿n¹ przestêpczoœci¹, oraz
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spraw rosyjskich – równie¿ powa¿nych przestêpstw. By³y poruszane miêdzy innymi kwestie
obecnoœci obroñcy. Wskazywano, ¿e chyba nie
jest w pe³ni zapewniona zasada prawa do obrony,
je¿eli obroñcy nie ma przy oskar¿onym, tylko jest
tam, gdzie s¹d, czyli w pewnej odleg³oœci. Tutaj
nale¿a³oby siê z tym zgodziæ. Dlatego wysuniêto
tezê o koniecznoœci wystêpowania w takiej sytuacji dwóch obroñców; je¿eli jeden jest przy s¹dzie,
to drugi powinien byæ przy oskar¿onym. Uwa¿amy, ¿e je¿eli jest zapewnienie – a ono jest w tym
projekcie – i¿ obroñca jest przy oskar¿onym, to ta
zasada jest w pe³ni zachowana.
Jeszcze inne kwestie budzi³y pewne niezrozumienie. Przypomnê, ¿e to, co proponujemy, czyli
mo¿liwoœæ, aby oskar¿ony nie by³ w tym samym
pomieszczeniu co s¹d, tylko na przyk³ad w izbie
zatrzymañ urz¹dzonej w obrêbie obiektu sportowego czy w jego pobli¿u, albo w izbie zatrzymañ
wyposa¿onej w pewne œrodki techniczne, na przyk³ad na policji, dotyczy wy³¹cznie spraw, które tocz¹ siê w postêpowaniu przyspieszonym. Wtedy
jest mo¿liwoœæ wymierzenia kary do dwóch lat pozbawienia wolnoœci, a je¿eli s¹d przewiduje mo¿liwoœæ wymierzenia surowszej kary, to jest zobligowany skierowaæ sprawê do trybu uproszczonego,
czyli zrezygnowaæ z tego trybu przyspieszonego.
W trybie przyspieszonym s¹ generalnie trzy sposoby procedowania. Jeden sposób to zatrzymanie
osoby podejrzanej i dostarczenie jej przez policjê
z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym do s¹du – wtedy sprawa musi siê zakoñczyæ w ci¹gu dwóch dób. W drugim odstêpuje
siê od tego dostarczenia fizycznie do s¹du, poprzestaje siê na wyznaczeniu terminu rozprawy
ze skutkiem wezwania na rozprawê i na pouczeniu o wszystkich konsekwencjach; wtedy rozprawa musi siê zakoñczyæ najpóŸniej w terminie
czternastu dni od momentu czynu. I wreszcie my
tu wprowadzamy trzeci sposób, który polega na
tym – przytoczê artyku³ opisuj¹cy sposób procedowania w tym trybie, art. 517b §2a – ¿e mo¿na
odst¹piæ od przymusowego doprowadzenia do
s¹du sprawcy ujêtego w warunkach okreœlonych
w §1, je¿eli zostanie zapewnione uczestniczenie
przez tego sprawcê we wszystkich czynnoœciach
s¹dowych, w których ma on prawo uczestniczyæ,
w szczególnoœci z³o¿enie przez niego wyjaœnieñ
z u¿yciem urz¹dzeñ technicznych umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie tych czynnoœci na odleg³oœæ, z jednoczesnym bezpoœrednim przekazem
obrazu i dŸwiêku. W takim wypadku z³o¿enie
wniosku o rozpoznanie sprawy jest równoznaczne z przekazaniem sprawcy do dyspozycji s¹du.
Dalsze przepisy mówi¹ o koniecznoœci zapewnienia obecnoœci obroñcy, je¿eli jest, i t³umacza, je¿eli jest potrzebny, w miejscu, gdzie przebywa ten
oskar¿ony. A nastêpne przepisy mówi¹, ¿e je¿eli

zachodzi koniecznoœæ przes³uchania w tym postêpowaniu œwiadków, to równie¿ oni maj¹ siê stawiæ w to miejsce, gdzie jest oskar¿ony. Czyli nie
ma takiej sytuacji, ¿e oskar¿ony jest w innym
miejscu ni¿ œwiadkowie, którzy na przyk³ad zeznaj¹ na jego niekorzyœæ; on widzi tych œwiadków.
Chcê tu przypomnieæ… Moje zdziwienie dotycz¹ce tak mocnych obaw co do tej instytucji wynika równie¿ st¹d, ¿e przecie¿ ju¿ od d³u¿szego czasu obowi¹zuje art. 177 §2 kodeksu postêpowania
karnego, który przewiduje przes³uchanie œwiadków na odleg³oœæ, i to œwiadków we wszystkich
mo¿liwych postêpowaniach, Wysoka Izbo.
W praktyce przepis by³ pomyœlany pod k¹tem
spraw – i rzeczywiœcie wtedy jest najczêœciej stosowany – ogromnie powa¿nych, zwi¹zanych
z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹, kiedy te zeznania œwiadków s¹ kluczowym dowodem, na podstawie którego nastêpuje skazanie oskar¿onego.
I nikt nie ma tu w¹tpliwoœci, ca³a doktryna wrêcz
bije brawo, bo to bardzo upraszcza postêpowanie.
Inaczej tych groŸnych przestêpców trzeba by³oby
bardzo pilnowaæ, zakuwaæ, transportowaæ, a to
umo¿liwia przes³uchiwanie bardzo ³atwe i tanie.
W dodatku ci ludzie czêsto s¹ uczestnikami nie jednego postêpowania, tylko wielu postêpowañ.
Gdybyœmy chcieli ich przes³uchiwaæ w normalnym trybie, to trzeba by³oby ich woziæ po ca³ej Polsce, co by potwornie skomplikowa³o sprawy oraz
wyd³u¿y³o i tak nie³atwe, a czasami rzeczywiœcie
d³ugotrwa³e postêpowania. Przypomnê, ¿e w tym
trybie, co wyraŸnie wynika z przepisów, mo¿e byæ
równie¿ przes³uchany œwiadek koronny. Chodzi
o kontrowersyjny dowód, co do którego… Kwestia
oceny wiarygodnoœci œwiadka koronnego rzeczywiœcie ma kluczowe znaczenie. I ten¿e œwiadek
koronny mo¿e sobie siedzieæ w zak³adzie karnym
i zeznawaæ, dawaæ dowód, który bêdzie podstaw¹
skazania, a oskar¿onego wcale przy nim nie bêdzie, nie bêdzie obserwowa³ go bezpoœrednio, nie
bêdzie oddycha³ tym samym powietrzem. Mo¿e
mu zadawaæ pytania, ale widzi tego œwiadka koronnego tylko na ekranie. Zatem, bior¹c pod uwagê choæby tak¹ sytuacjê, zdziwiony jestem, ¿e ta
instytucja budzi takie kontrowersje. Chcê tu podkreœliæ, ¿e w tym sposobie procedowania œwiadkowie, którzy by zeznawali, byliby w tym pomieszczeniu co oskar¿ony, czyli móg³by on widzieæ
wszystko, co siê dzieje i reagowaæ pytaniami, kierowanymi do œwiadka nie za poœrednictwem aparatury, tylko bezpoœrednio. Tak wiêc to poprawia
sytuacjê w stosunku do tego, co mo¿liwe jest na
podstawie obecnie obowi¹zuj¹cego art. 177, kiedy œwiadek jest gdzie indziej ni¿ oskar¿ony.
Dodatkowo chcê podkreœliæ – bo by³y tu pytania o kwestie bieg³ych – ¿e je¿eli w sprawie jest konieczne powo³anie bieg³ego, to mo¿na z prawdopodobieñstwem rzêdu 99,9% powiedzieæ, ¿e sprawa ta nie nadaje siê do trybu przyspieszonego, bo
wydanie opinii na ogó³ trwa d³u¿ej ni¿ czternaœcie
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dni. Teoretycznie jest to mo¿liwe, je¿eli nie zachodzi koniecznoœæ zatrzymania sprawcy, a bieg³y zobowi¹¿e siê, ¿e w ci¹gu czternastu dni przedstawi
kompletn¹ opiniê. Ale w praktyce, je¿eli pojawia
siê koniecznoœæ powo³ania bieg³ego, to raczej eliminuje to ten tryb postêpowania.
Co jest g³ównym dowodem w takiego typu sprawach? Oczywiœcie nagrania monitoringu stadionowego, a wiêc nie jest to tylko zeznanie œwiadków. Oczywiœcie, je¿eli jest taka koniecznoœæ, to
zeznania tych, którzy widzieli zajœcie. Czêsto mog¹ to byæ pracownicy s³u¿by porz¹dkowej, na
przyk³ad ci, którzy ujêli sprawcê wbiegaj¹cego na
murawê czy te¿ dokonuj¹cego jakiegoœ chuligañskiego czynu, uderzaj¹cego kogoœ, zachowuj¹cego siê agresywnie. To s¹ tego typu sprawy, sprawy
stosunkowo proste i drobne. To nie s¹ sprawy
grup zorganizowanych czy przestêpstw finansowych, czy powi¹zañ pomiêdzy grupami przestêpczymi. To s¹ indywidualne czyny, rejestrowane
przez aparaturê i przez tych, którzy s¹ obowi¹zani
do patrzenia czy, jak to siê mówi, dawania baczenia na to, co siê dzieje, czyli g³ównie przez s³u¿by
porz¹dkowe, no, mo¿e te¿ przez policjê w tym zakresie, o jakim mówi³ pan minister Rapacki.
I jeszcze jedno, Wysoka Izbo. Minister sprawiedliwoœci nie obiecuje sobie po tym trybie, ¿e on
bêdzie, nie wiem, g³ównym sposobem postêpowania. Po prostu dajemy dodatkow¹ mo¿liwoœæ, bo
w pewnych sytuacjach ta mo¿liwoœæ bêdzie zapewne bardzo przydatna. Ale to wcale nie oznacza,
¿e we wszystkich sprawach przestêpstw tego typu
– tych drobnych, chuligañskich czy te¿ porz¹dkowych, pope³nianych w czasie imprez masowych
– istnieje jakiœ oblig, czy wrêcz jakieœ prawo oskar¿onego. Absolutnie nie. Tu chodzi tylko o to, ¿e
pod wzglêdem dowodowym sprawa jest na tyle
prosta, ¿e wystarczy takie przes³uchanie w tym
trybie, i oczywiœcie, co wynika wprost z brzmienia
przepisu, technicznie zostanie zapewniona mo¿liwoœæ takiego prowadzenia sprawy. St¹d moja odpowiedŸ na jedno z pytañ.
Pani senator zwróci³a uwagê na to, ¿e imprezy
odbywaj¹ siê na ró¿nych obiektach, myœlimy tutaj
o Euro, ale przecie¿ s¹ ró¿ne obiekty. Oczywiœcie,
je¿eli obiekt nie bêdzie mia³ takiej mo¿liwoœci technicznej, to po prostu nie bêdzie siê z tego korzystaæ. Dalej, je¿eli policja uzna – bo to ona bêdzie
inicjatorem, bior¹c pod uwagê wszystkie okolicznoœci sprawy – ¿e istnieje taka mo¿liwoœæ, a s¹d nie
podzieli tego wniosku, to oczywiœcie decyduj¹cy
g³os ma s¹d. To s¹d zarz¹dza: proszê zatrzymaæ oskar¿onego i dostarczyæ fizycznie przed s¹d. Tu nie
ma takiej mo¿liwoœci, ¿ebyœmy byli skazani na ten
sposób postêpowania, bo przepisy nas do tego
zmuszaj¹ i my nie mo¿emy niczego zmieniæ. To
wszystko bêdzie zale¿a³o od oceny organów, najpierw policji, potem s¹du, do którego wp³ywa
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wniosek, no i wreszcie nie bez znaczenia bêdzie postawa samego oskar¿onego i jego obroñcy. Je¿eli
oskar¿ony w swoich wnioskach dowodowych,
w swoim oœwiadczeniu wska¿e mo¿liwoœæ czy
wrêcz za¿¹da prowadzenia sprawy w innym trybie,
a z przedstawionych dowodów bêdzie wynika³o, ¿e
nie s¹ to go³os³owne stwierdzenia gwoli przed³u¿ania procesu, obstrukcji procesowej, ¿e w tych s³owach rzeczywiœcie kryje siê pewna w¹tpliwoœæ co
do tego, jak przebiega³o zdarzenie, i s¹d podzieli tê
w¹tpliwoœæ, to oczywiœcie… Tak ¿e wp³yw oskar¿onego na sposób procedowania te¿ bêdzie istotny.
Wysoka Izbo, no, s¹ sprawy proste, wrêcz oczywiste, i s¹ takie sytuacje, gdy oskar¿ony przyznaje
siê do tego, co zrobi³, i nawet prosi o danie mo¿liwoœci wyboru: skazanie bez rozprawy albo, za
zgod¹ oskar¿onego, na rozprawie. Przypomnê, ¿e
z inicjatywy ministra sprawiedliwoœci do trybu
przyspieszonego, który funkcjonowa³, wprowadzono, bodaj¿e przed trzema laty, w³aœnie te dwie
mo¿liwoœci. Mo¿liwoœæ stosowania skazania bez
rozprawy, je¿eli oskar¿ony siê przyznaje i s¹d nie
ma w¹tpliwoœci – bo oczywiœcie nie chodzi o to, ¿eby siê przyznawa³ go³os³ownie za kogoœ innego –
czy te¿ mo¿liwoœæ skazania, za zgod¹ oskar¿onego, na rozprawie. Czy w tych sprawach równie¿
wydaje siê Wysokiej Izbie niedopuszczalne stosowanie tego trybu, który tu jest przewidziany?
Dzisiejsza technika daje ró¿ne mo¿liwoœci.
Rozwa¿aliœmy ró¿ne mo¿liwoœci techniczne i sytuacje faktyczne, które mog¹ nast¹piæ. Otó¿ wiemy – i tak planujemy to robiæ – ¿e bêdzie mo¿liwoœæ dzielenia ekranu. Na jednej czêœci ekranu
bêdzie wyœwietlany przebieg zdarzenia zarejestrowany przez monitoring stadionowy, a na drugiej
czêœci twarz oskar¿onego – na monitorze s¹du, albo sk³ad orzekaj¹cy – na monitorze, na który patrzy oskar¿ony przebywaj¹cy w innym pomieszczeniu. A wiêc to wszystko jest technicznie wykonalne i mo¿liwe. I bêdzie stosowane tylko w sytuacji, gdy bêd¹ odpowiednie mo¿liwoœci techniczne
i gdy s¹d podzieli opiniê, ¿e sprawa nie wymaga
doprowadzenia fizycznego oskar¿onego. A w sytuacji przerwy w rozprawie, która, przypominam,
jest mo¿liwa w razie zwolnienia zatrzymanego…
Po przerwie sprawa ju¿ nie mo¿e byæ kontynuowana w tym trybie, tylko oskar¿ony musi byæ doprowadzony przed s¹d.
Poza wzglêdami kosztowymi, zwi¹zanymi ze
sprawami oczywistymi, prostymi, gdy sam oskar¿ony nie chce rozprawy albo chce zakoñczyæ tê sytuacjê, za takim rozwi¹zaniem przemawiaj¹ jeszcze inne wzglêdy. To mog¹ byæ czasami kwestie
przewo¿enia przez miasto wielu oskar¿onych, co
mo¿e niekoniecznie dobrze wp³ywaæ na zachowanie pozosta³ych kibiców, którzy uczestnicz¹ czy
uczestniczyli w imprezie. To jest kwestia oczywiœcie organizowania konwojów, czasu postêpowania. Oceniamy, ¿e w przypadku spraw prostych te
procedury mo¿na bêdzie skoñczyæ w dwie godzi-
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ny, podkreœlam, je¿eli bêdzie to prosta sprawa
i nie bêdzie koniecznoœci konwojowania i przewo¿enia oskar¿onego.
I jeszcze jedna kwestia z tym zwi¹zana. Planujemy takie pilota¿owe przeprowadzanie tych rozpraw niezw³ocznie po wejœciu w ¿ycie tej ustawy.
Prawdopodobnie bêdzie to w paŸdzierniku – taki
jest plan, choæ oczywiœcie to zale¿y od tego, kiedy
te przepisy wejd¹ w ¿ycie. Ten pilota¿ bêdzie przeprowadzany w Poznaniu.
W pytaniach by³a podnoszona jeszcze kwestia
przygotowania do elektronicznego monitorowania wykonywania zakazu stadionowego. Chcê
pañstwa poinformowaæ, ¿e w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, w³aœciwie przy s³u¿bie wiêziennej, na
mocy zarz¹dzenia ministra dzia³a biuro do spraw
monitoringu elektronicznego, którym kieruje pan
genera³ Nasi³owski. To biuro jest technicznie
przygotowane do tego, aby od 1 stycznia 2012 r.
ca³y teren kraju by³ objêty mo¿liwoœci¹ wykonywania zakazu stadionowego z u¿yciem monitoringu elektronicznego.
I na koniec mo¿e jeszcze kwestie wyposa¿eniowe. Otó¿ wszystkie s¹dy okrêgowe s¹ wyposa¿one
w aparaturê do przes³uchiwania na odleg³oœæ.
Czêœæ tej aparatury jest przenoœna, jest mo¿liwoœæ przenoszenia tego do s¹dów rejonowych. S¹
te¿ prowadzone rozmowy z inwestorami obiektów
sportowych na Euro w sprawie zapewnienia wyposa¿enia tych pomieszczeñ, w których ewentualnie mogliby byæ umieszczani zatrzymani
w czasie tych imprez chuligani stadionowi. Panie
Marsza³ku, Wysoki Senacie, dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Chcia³bym w tym momencie zmieniæ porz¹dek
obrad: przerwaæ rozpatrywanie tego punktu i rozpatrzyæ punkt drugi. A po zakoñczeniu rozpatrywania punktu drugiego wrócimy do tego punktu,
jako ¿e w dalszym ci¹gu bêd¹ jeszcze pytania do
pana ministra.
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Kolejne pytania do pana ministra w sprawie tego punktu i dyskusja – a do dyskusji zapisa³o siê
chyba piêæ osób – bêd¹ mia³y miejsce po zakoñczeniu rozpatrywania punktu drugiego.
Panie Marsza³ku, proszê o przejêcie przewodnictwa.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Krótka przerwa techniczna.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 18
do godziny 14 minut 24)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porz¹dku obrad: informacja na temat badania okolicznoœci i przyczyn katastrofy samolotu
Tu-154M pod Smoleñskiem z 10 kwietnia 2010 r.,
z uwzglêdnieniem uwag zawartych w koñcowym
raporcie Komisji Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego.
Pragnê powitaæ obecnych na posiedzeniu Senatu pana ministra Jerzego Millera, przewodnicz¹cego Komisji Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego, oraz pana genera³a
Krzysztofa Parulskiego, zastêpcê prokuratora generalnego, naczelnego prokuratora wojskowego.
Proszê pana ministra Jerzego Millera o zabranie g³osu i przedstawienie informacji.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W pi¹tek Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego zakoñczy³a swoje
badanie wypadku, który mia³ miejsce 10 kwietnia
zesz³ego roku w okolicach lotniska Smoleñsk
Pó³nocny – wypadku samolotu Tu-154M, numer
boczny 101, wypadku ze skutkiem œmiertelnym
wszystkich cz³onków za³ogi i wszystkich pasa¿erów.
Zdajê sobie sprawê, ¿e od pi¹tku ta tematyka
jest obecna bardzo czêsto na ekranach telewizorów i na ³amach prasy, w zwi¹zku z tym nie bêdê
przedstawia³ ca³ego wywodu. Zdajê sobie sprawê,
¿e powtarza³bym siê. Pañstwo na pewno te wszystkie nasze argumenty poznali. Dlatego pozwol¹
pañstwo, ¿e ograniczê siê do kilku stwierdzeñ dla
nas podstawowych.
Pierwsza sprawa. Po 10 kwietnia podawanych
by³o do publicznej wiadomoœci wiele hipotez
o przebiegu zdarzeñ. Wiêkszoœæ tych hipotez zosta³a w naszym badaniu obalona, poniewa¿ nie
znajduje ona ¿adnego uzasadnienia w materiale
dowodowym. Analiza dokumentów nie prowadzi
do potwierdzenia tych¿e hipotez. Przyczyn¹ wypadku, któr¹ sformu³owaliœmy, jest obni¿enie toru lotu samolotu poni¿ej dozwolonej œcie¿ki schodzenia, zni¿ania, w wyniku czego samolot zderzy³
siê z przeszkod¹ terenow¹, z drzewem, z brzoz¹.
Utraci³ mniej wiêcej jedn¹ trzeci¹ lewego skrzyd³a, skutkiem czego za³oga utraci³a mo¿liwoœæ sterowania dalsz¹ trajektori¹ lotu. Samolot wpad³
w obrót lewoskrêtny i zderzy³ siê z ziemi¹. Krytycznym momentem by³o zderzenie siê samolotu
z drzewem – od tego momentu wszystko, co siê
dzia³o, nie by³o ju¿ pod kontrol¹, a by³o wynikiem
praw fizyki. Samolot w momencie zderzenia mia³
prêdkoœæ oko³o 280 km/h. Wszyscy zdajemy so-
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bie sprawê, ¿e w takiej sytuacji nie mog³o nie dojœæ
do zderzenia.
Dlaczego za³oga znalaz³a siê poni¿ej œcie¿ki
schodzenia? Otó¿ dostawszy informacjê o warunkach atmosferycznych uniemo¿liwiaj¹cych l¹dowanie na lotnisku Smoleñsk Pó³nocny, za³oga
podjê³a próbê uzyskania od dysponenta lotu
wskazania, jakie zapasowe lotnisko wybraæ, które
lotnisko wybraæ, aby by³o ono mo¿liwie wygodne
dla dysponenta z punktu widzenia celu lotu, czyli
przyjazdu na uroczystoœci do Katynia. Poniewa¿
tej decyzji nie by³o, za³oga wykona³a czynnoœæ,
która jest czynnoœci¹ w pe³ni bezpieczn¹. Poziom
minimalnej wysokoœci to nie jest poziom wysokoœci ryzykownej. W ten sposób okreœla siê minimaln¹ wysokoœæ pozbawion¹ ryzyka incydentu
lotniczego. Minimum ma wyznaczony samolot…
Przepraszam, minimum wyznacza siê dla samolotu, dla lotniska i dla za³ogi. W tym przypadku to
minimum wynosi³o 100 m.
Czêœæ dyskutuj¹cych w Polsce od kwietnia zesz³ego roku zarzuca³a nam opiesza³oœæ w pracy
i sugerowa³a, ¿e wynik naszych badañ powinien
byæ gotowy o wiele wczeœniej. Ale nam bardzo zale¿a³o na tym, aby mo¿na by³o odpowiedzieæ na
pytanie, czy za³oga pierwotnie chcia³a zejœæ do wysokoœci 100 m, póŸniej zaœ zmieni³a decyzjê, czy
te¿ wykonywa³a swoj¹ decyzjê, nie zmieniaj¹c jej
tu¿ przed zderzeniem z ziemi¹.
Jesteœmy przekonani, na podstawie analizy
rozmów w kabinie i porównania zarejestrowanych parametrów lotu, ¿e za³oga nie zmieni³a decyzji i na wysokoœci 100 m dowódca za³ogi wyda³
komendê: „odchodzimy na drugi…” – tyle potrafimy odczytaæ, krótko mówi¹c: odchodzimy na drugi kr¹g. Ta komenda zosta³a skwitowana przez
drugiego pilota, zgodnie z regulaminem lotniczym: odchodzimy. I to jest kluczowa kwestia,
dlatego ¿e rozpatruj¹c przyczyny, trzeba wiedzieæ,
czy za³oga chcia³a l¹dowaæ, czy te¿ nie. Otó¿ nie
chcia³a l¹dowaæ. Chcia³a zobaczyæ na wysokoœci
100 m, czy nawi¹¿e kontakt wzrokowy z ziemi¹.
Nie mia³a szansy go nawi¹zaæ, poniewa¿ w tym
momencie widzialnoœæ pionowa wynosi³a 20 m.
I dlatego podjê³a decyzjê „odchodzimy”.
Niestety nawigator pos³ugiwa³ siê z³ym wysokoœciomierzem. Wysokoœciomierz barometryczny
mierzy wysokoœæ samolotu nad drog¹ startow¹,
wysokoœciomierz radiowy wysy³a zaœ fale elektromagnetyczne i mierzy chwilow¹ wysokoœæ nad terenem, nad którym przelatuje samolot. Poniewa¿
przed lotniskiem w Smoleñsku Pó³nocnym, przy
podejœciu z tego kierunku, jest zag³êbienie terenu, to nawigator odczytywa³ 100 m, a by³o tylko
49 m. Nawigator chcia³ odczytywaæ dobrze, co do
tego nie mamy w¹tpliwoœci. Za plecami sta³ dowódca Si³ Powietrznych i odczytywa³ z w³aœciwego
wysokoœciomierza: 100 m… Przepraszam, odczy-
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tywa³ wysokoœæ z w³aœciwego wysokoœciomierza:
pierwsza – 250, druga – 100. Nie by³ jednak s³yszany, poniewa¿ w tym samym czasie – to te¿ wiemy z rejestratora – by³ ju¿ uruchomiony system
ostrzegania o niebezpiecznym zbli¿aniu siê do ziemi, czyli TAWS. W zwi¹zku z tym najpierw rozleg³
siê komunikat „terrain ahead”, a póŸniej „pull
up”. Jakby ktoœ z pañstwa tego pos³ucha³, to wiedzia³by, ¿e za³oga, która mia³a na uszach s³uchawki, nie by³a w stanie us³yszeæ dowódcy Si³
Powietrznych. Tak wiêc to, co s³yszeli w s³uchawkach, to by³ komunikat nawigatora. I na wysokoœci 100 m – podanej przez nawigatora – pad³a komenda „odchodzimy”.
My wczoraj s³uchaliœmy konferencji prasowej
MAK i pana Morozowa, który dalej twierdzi, ¿e polska za³oga chcia³a wyl¹dowaæ. Usprawiedliwia go
tylko to, ¿e Rosjanie zakoñczyli analizê nagrania
g³osowego o wiele wczeœniej ni¿ my i nie znaj¹ naszych odczytów. Dlatego zreszt¹ pad³a nasza oferta, aby wspólnie usi¹œæ do analizy tych dokumentów, które posiadamy i które s¹ niepodwa¿alne, po
to miêdzy innymi, ¿eby udowodniæ, co za³oga naprawdê chcia³a zrobiæ 10 kwietnia zesz³ego roku.
Druga bardzo wa¿na kwestia z tych ostatnich
chwil to brak wspó³pracy pomiêdzy dwoma partnerami, którzy mog¹ pozwoliæ sobie na pewne
odstêpstwa od zasad dobrej wspó³pracy wtedy,
kiedy jest znakomita widocznoœæ, bo dowódca po
prostu widzi, gdzie l¹duje, ma przed sob¹ widok
drogi startowej. W sytuacji, kiedy ta widocznoœæ
jest tak niewielka, dowódca jest skazany na odczyt przyrz¹dów i na pomoc partnera na ziemi,
a jest nim kieruj¹cy stref¹ l¹dowania. Kieruj¹cy
stref¹ l¹dowania podawa³ uspokajaj¹ce komunikaty. Mówiê „uspokajaj¹ce”, bo takie jest moje odczucie. Komunikat „jesteœ na kursie, jesteœ na
œcie¿ce” moim zdaniem jest uspokajaj¹cy. Brak
tej wspó³pracy spowodowa³, ¿e dowódca za³ogi nie
dosta³ równie¿ komendy „horyzont”, rosyjskiej
komendy, która mówi tyle samo co „odchodzimy”.
Taka komenda powinna paœæ najpóŸniej w momencie, kiedy tor lotu przeci¹³ œcie¿kê schodzenia. Bo mo¿na jeszcze tolerowaæ, ¿e za³oga znajduje siê nieco ponad œcie¿k¹, ale nie wolno siê
zgadzaæ na to, ¿eby za³oga by³a pod œcie¿k¹, bo to
jest strefa najwy¿szego ryzyka. Taka komenda
pad³a, ale o wiele – o dziesiêæ sekund – za póŸno.
I takie jest odczytanie przez nas kluczowych
elementów, które potwierdzaj¹, po pierwsze, ¿e
za³oga chcia³a sprawdziæ, czy nawi¹¿e kontakt
wzrokowy z ziemi¹ na minimalnej dozwolonej wysokoœci, czyli na wysokoœci 100 m; po drugie, ¿e
przez pomylenie wysokoœciomierzy zesz³a na niebezpiecznie ma³¹ wysokoœæ 49 m; po trzecie, ¿e
kontroler strefy l¹dowania nie potrafi³ byæ partnerem, który by skorygowa³ b³¹d za³ogi; po czwarte,
¿e zniszczenie przez pieñ brzozy skrzyd³a na tak
du¿ej d³ugoœci spowodowa³o utratê sterownoœci
samolotu.
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Przedstawiliœmy propozycjê poprawy tej sytuacji. Jako pierwszoplanowe uznaliœmy kwestie
szkolenia. Za³oga by³a przyzwyczajona do l¹dowania na lotniskach wyposa¿onych w system naprowadzania, tak zwany ILS. Znakomita wiêkszoœæ l¹dowañ odby³a siê z wykorzystaniem tego
systemu. Na tym lotnisku jednak ILS nie by³o. Za³oga w procesie szkolenia bardzo rzadko szkoli³a
siê w l¹dowaniu w trudnych warunkach atmosferycznych. Tych uchybieñ jest przytoczonych wiêcej w naszym raporcie, nie chcê ich tu szczegó³owo wymieniaæ. Konkluzja jest taka: je¿eli chcemy
zadbaæ o bezpieczeñstwo naszych lotów, to musimy byæ bardzo rygorystyczni w przestrzeganiu
procedur szkolenia, ich regularnoœci, i musimy
prowadziæ tak¿e szkolenie w trudnych warunkach atmosferycznych, gdy regu³y tego wymagaj¹, a nie w takich warunkach atmosferycznych,
jakie w danym momencie panuj¹, przypisuj¹c to
szkolenie warunkom trudniejszym.
Nie da siê szkoliæ pilotów w zakresie zachowania w krytycznych warunkach bez stosowania
symulatorów. Piloci w swoim slangu mówi¹, ¿e
musz¹ kilka razy rozbiæ siê na symulatorze, ¿eby
nauczyli siê bezpiecznie zachowaæ w danej sytuacji. Niestety kilka lat wczeœniej zaniechano
æwiczeñ na symulatorze. Wydaje mi siê, ¿e æwiczenie na symulatorze w Moskwie jest lepsze ni¿
obra¿anie siê na to, ¿e ten symulator jest w Moskwie. Æwiczenie, które by³o na symulatorze wykonywane, by³o tylko æwiczeniem poremontowym, które ma zupe³nie inny cel. Kiedy samolot
wraca³ z remontu… W ramach zakoñczenia prac
remontowych równie¿ æwiczono na symulatorze.
I to jest podstawowa œcie¿ka postêpowania, jak¹
proponujemy. Komisja nie ma prawa niczego wymagaæ, komisja ma prawo i obowi¹zek zaproponowaæ.
Druga kwestia to kwestia przeci¹¿enia
36. pu³ku zadaniami. ¯eby æwiczyæ, ¿eby szkoliæ,
trzeba mieæ na to czas. Nie da siê regularnie szkoliæ, je¿eli pojawia siê kolejny wylot, który zaburza
cykl szkolenia.
Trzecia rzecz. Pozwoliliœmy sobie skierowaæ do
Federacji Rosyjskiej rówie¿ zalecenie, aby uregulowaæ kwestie formalne, które naszym zdaniem
powinny byæ jednoznacznie. Chodzi o to, co do kogo nale¿y i w jakiej sytuacji.
Panie Marsza³ku, jestem tutaj dzisiaj w obecnoœci cz³onków komisji. Ten raport powsta³ tylko
dziêki umiejêtnoœciom i wysi³kowi pañstwa,
w zwi¹zku z czym, je¿eli pan marsza³ek pozwoli,
chcia³bym odpowiadaæ na pañstwa pytania
wspólnie z cz³onkami komisji, którzy s¹ o wiele
lepszymi specjalistami w zakresie lotnictwa, organizacji lotów i szkolenia. Chcia³bym równie¿
pañstwu pokazaæ, z jak dobrymi wspó³pracownikami przysz³o mi siê zmierzyæ z tym zadaniem

i dlaczego mówiê z dum¹, ¿e mia³em zaszczyt kierowaæ tym zespo³em. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Teraz proszê o zabranie g³osu zastêpcê prokuratora generalnego, naczelnego prokuratora wojskowego, pana Krzysztofa Parulskiego. Po tym
wyst¹pieniu bêd¹ pytania, najpierw do pana ministra i cz³onków komisji, a potem do pana prokuratora.
Proszê bardzo, Panie Prokuratorze.

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Krzysztof Parulski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu prokuratora generalnego chcia³bym
podziêkowaæ za zaproszenie na posiedzenie Senatu, którego przedmiotem jest wys³uchanie informacji o postêpach œledztwa w sprawie katastrofy
samolotu Tu-154M nr 101 w Smoleñsku z dnia
10 kwietnia.
Pan prokurator generalny Andrzej Seremet
upowa¿ni³ mnie oraz pana pu³kownika Ireneusza
Szel¹ga, szefa Wojskowej Prokuratury Okrêgowej
w Warszawie, do przekazania ogólnej informacji
o œledztwie prowadzonym przez Wojskow¹ Prokuraturê Okrêgow¹ w Warszawie.
Tytu³em uporz¹dkowania pragnê przypomnieæ, i¿ zgodnie z art. 10e ust. 3 znowelizowanej
ustawy o prokuraturze w relacjach z w³adz¹ wykonawcz¹, a tak¿e z innymi organami w³adzy
publicznej, istnieje ustawowy zakaz przekazywania przez prokuraturê informacji pochodz¹cych
z konkretnego postêpowania karnego. W wy¿ej
wymienionym przepisie stwierdzono expressis
verbis, ¿e ¿¹danie od prokuratora generalnego
przedstawienia informacji na okreœlony temat
zwi¹zany ze strze¿eniem praworz¹dnoœci oraz
czuwaniem nad œciganiem przestêpstwie nie mo¿e dotyczyæ przedstawienia informacji o biegu postêpowania w konkretnej sprawie. Przypominaj¹c
stanowisko, które mia³em przyjemnoœæ zaprezentowaæ pañstwu na piêædziesi¹tym siódmym posiedzeniu Senatu w dniu 8 czerwca ubieg³ego roku, odwo³uj¹c siê do jego teoretycznego rozwiniêcia, a jednoczeœnie nie trac¹c z pola widzenia
uwarunkowañ spo³ecznych dotycz¹cych niniejszego postêpowania karnego oraz kieruj¹c siê
stanowiskiem prokuratora generalnego, uprzejmie informujê o podstawowych zagadnieniach
zwi¹zanych z prowadzonym przez prokuraturê
wojskow¹ œledztwem.
Poczynaj¹c od spraw natury ogólnej… Œledztwo jest w toku, jest przed³u¿one przez prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej, która nadzoruje to postêpowanie, do 10 paŸdziernika
2011 r. Czynnoœci œledcze realizowane s¹ przez
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oœmioosobowy zespó³ prokuratorów Wojskowej
Prokuratury Okrêgowej w Warszawie pod nadzorem zastêpcy wojskowego prokuratora okrêgowego. Prace s¹ weryfikowane, jak równie¿ weryfikowane i odrzucane s¹ wersje œledcze przyjête w pocz¹tkowym etapie œledztwa.
W toku prowadzonego postêpowania wy³¹czono dwa istotne w¹tki do odrêbnego prowadzenia.
Przypomnê, ¿e postanowieniem z dnia 25 marca
tego roku wy³¹czono materia³y w sprawie podejrzenia pope³nienia przestêpstwa okreœlonego
w art. 174 §1 kodeksu karnego przez cz³onków za³ogi samolotu Jak-40 podczas l¹dowania w dniu
10 kwietnia 2010 r. w Smoleñsku. Wy³¹czone postêpowanie prowadzone jest w trybie œledztwa
w Wojskowej Prokuraturze Okrêgowej w Warszawie. Drugie œledztwo równie¿ zosta³o wy³¹czone
w marcu. Konkretnie 29 marca tego roku wydano
postanowienie o wy³¹czeniu materia³ów do odrêbnego postêpowania i przekazaniu wed³ug w³aœciwoœci sprawy czynów funkcjonariuszy publicznych niebêd¹cych ¿o³nierzami w czynnej s³u¿bie
wojskowej, zaistnia³ych w okresie od wrzeœnia
2009 r. do dnia 10 kwietnia 2010 r., polegaj¹cych
na niedope³nieniu obowi¹zków s³u¿bowych dotycz¹cych czynnoœci realizowanych miêdzy innymi
przez Kancelariê Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej i inne organa w³adzy pañstwowej zwi¹zanych z przygotowaniem i realizacj¹ przelotu
w dniu 7 kwietnia i 10 kwietnia 2010 r., a które to
zachowania mog³y nosiæ znamiona niedope³nienie obowi¹zków s³u¿bowych, czyli w zakresie
art. 231 §1 kodeksu karnego. Podkreœlê, ¿e to œledztwo prowadzone jest przez Prokuraturê Okrêgow¹ Warszawa Praga w Warszawie.
Jeœli chodzi o aktualny stan œledztwa prowadzonego przez prokuraturê wojskow¹… Œledztwo
zamyka siê obecnie w dwustu szeœædziesiêciu
czterech tomach akt, w tym dwieœcie tomów akt
jest jawne, a szeœædziesi¹t cztery tomy stanowi¹
akta wydzielone, niejawne. Do wczoraj przes³uchano dziewiêæset dwudziestu œwiadków, zasiêgniêto trzydziestu czterech opinii, uzyskaliœmy do
tej pory dwadzieœcia osiem opinii.
W dniu 15 lipca wp³ynê³a do prokuratury opinia instytucji specjalistycznej, firmy ATM PP Sp.
z o.o. obejmuj¹ca deszyfracjê i analizê, w tym analizê porównawcz¹, kopi zapisów pochodz¹cych
z rejestratorów parametrycznych MSRP-64 M£P
i MSRP-64 KBN, a tak¿e rejestratora ATM-QAR
z kaset¹ pamiêci. Bli¿sze wnisoki w tym zakresie
przedstawiliœmy na konferencji prasowej w dniu
26 lipca.
Kolejn¹ opiniê otrzymaliœmy w dniu 25 lipca.
Jest to opinia z Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, dotycz¹ca badania telefonów komórkowych nale¿¹cych do ofiar katastrofy. Trwa analiza
tej bardzo szczegó³owej opinii.
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W dniu 29 lipca Wojskowa Prokuratura Okrêgowa w Warszawie wyst¹pi³a do przewodnicz¹cego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego o przekazanie protoko³u koñcowego, protoko³u z prac komisji, za³¹czników
i wszystkich materia³ów, dokumentów oraz
przedmiotów znajduj¹cych siê w dyspozycji komisji, a maj¹cych zwi¹zek z przedmiotowym postêpowaniem. Po zakoñczeniu analizy raportu Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa
Pañstwowego podjêta zostanie decyzja o potrzebie dalszych czynnoœci procesowych i ich ewentualnym zakresie.
W toku œledztwa zgromadzono zdecydowan¹
wiêkszoœæ zaplanowanych do uzyskania dokumentów. W ostatnim okresie skupiliœmy siê równie¿ na procesowej weryfikacji procesu szkolenia
za³ogi samolotu Tu-154. ¯andarmeria Wojskowa
na polecenie prokuratury zabezpieczy³a
w 36. Specjalnym Pu³ku Lotnictwa Transportowego szereg dokumentów, w tym miêdzy innymi
orygina³y pu³kowych i eskadrowych ksi¹¿ek rozkazów dziennych, zakresów obowi¹zków oraz
karty opisu stanowisk dowódczych, ksi¹¿ki ewidencji lotów 1. eskadry lotniczej i osobiste dzienniki lotów pilotów tego pu³ku. Z odpowiednich instytucji, takich jak Polska Agencja ¯eglugi Powietrznej oraz Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „Porty
Lotnicze”, otrzymaliœmy zestawienia lotów samolotów Tu-154 i Jak-40. Nadto wyst¹piono do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie o komunikaty dotycz¹ce stanu pogody
w okreœlonych dniach na lotniskach w czasie wykonywania lotów, w tym szczególnie lotów egzaminacyjnych. Analiza tych dokumentów pozwoli
na ocenê procesu uzyskania przez cz³onków za³ogi samolotu Tu-154M uprawnieñ i dopuszczeñ do
wykonywania lotów oraz ich wa¿noœci, przewidzianych w dokumentach, w tym szczególnie
w „Regulaminie lotów lotnictwa Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej”, RL-2006. To jest ten
ostatni obowi¹zuj¹cy regulamin lotów.
Na bie¿¹co uzyskiwana jest dokumentacja medyczna ofiar katastrofy, dotycz¹ca w szczególnoœci przebytych zabiegów operacyjnych oraz urazów pozostawiaj¹cych trwa³e œlady na ciele, w celu przygotowania materia³u niezbêdnego do wydania opinii przez powo³any zespó³ bieg³ych lekarzy s¹dowych.
Wrócê jeszcze na moment do sygnalizowanych
na wstêpie opinii. Oczekujemy na szeœæ istotnych
opinii. Trzy z nich to opinie fonoskopijne, o które
zwróciliœmy siê do Instytutu Ekspertyz S¹dowych
w Krakowie. Ta, która wzbudza najwiêcej zainteresowania i emocji, to opinia w zakresie badania
kopii nagrania pok³adowego rejestratora dŸwiêków MARS-BM samolotu Tu-154M. Zak³adamy,
¿e bêdzie to opinia o najwy¿szym poziomie jakoœci
odczytu, deszyfracji informacji, które zosta³y zarejestrowane na tym rejestratorze. Kolejne opinie
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fonoskopijne dotycz¹ badania kopii nagrania pok³adowego rejestratora rozmów samolotu Jak-40,
a tak¿e badania nagrania zawartego na kopii nagrania urz¹dzenia obiektywnej kontroli lotu pracy grupy kierowania lotami lotniska Smoleñsk
Pó³nocny.
Drug¹ grup¹ opinii, na które czekamy z Instytutu Ekspertyz S¹dowych, s¹ ekspertyzy obejmuj¹ce profilowanie genetyczne materia³u pobranego w trakcie sekcjonowania zw³ok ofiar katastrofy. I, co istotne, oczekujemy weryfikacji identyfikacji genetycznej dokonanej w ramach badañ genetycznych przeprowadzonych przez specjalistów powo³anych przez Komitet Œledczy Federacji
Rosyjskiej w pierwszych dniach po katastrofie.
Powo³aliœmy tak¿e zespó³ bieg³ych psychologów, którzy maj¹ nam odtworzyæ sylwetki psychologiczne cz³onków za³ogi, osób nie¿yj¹cych.
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji pracuje nad logicznym uporz¹dkowaniem
plików na zabezpieczonych noœnikach elektronicznych z zapisami rozmów pomiêdzy wie¿¹ Wojskowego Portu Lotniczego Okêcie a innymi s³u¿bami i podmiotami oraz wykonaniem transkrypcji stenogramów tych¿e rozmów.
Na bie¿¹co t³umaczymy dokumenty, które
otrzymujemy w jêzykach obcych. W ca³oœci przet³umaczono materia³y z poprzedniej partii dokumentów przekazanych przez stronê rosyjsk¹.
W chwili obecnej t³umaczymy instrukcjê u¿ytkowania samolotu Tu-154M w locie, któr¹ otrzymaliœmy z 36. Specjalnego Pu³ku Lotnictwa Transportowego. T³umaczymy tak¿e, z jêzyka angielskiego, dokumentacjê z badañ urz¹dzeñ TAWS –
tu chodzi o system ostrzegania o niebezpiecznym
zbli¿aniu siê do ziemi – i FMS, czyli systemu zarz¹dzania lotem, które zosta³y przeprowadzone
w USA, a które otrzymaliœmy od Komisji Badania
Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego.
Na nasze potrzeby pracuj¹ równie¿ inne organy. Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego weryfikuje na bie¿¹co wersje, które pojawiaj¹ siê wokó³
tej sprawy. Tak¿e Komenda G³ówna ¯andarmerii
Wojskowej na bie¿¹co wykonuje czynnoœci zlecone, takie jak zabezpieczenie dokumentów czy oglêdziny przedmiotów. Myœlimy, ¿e Komenda G³ówna ¯andarmerii Wojskowej we wrzeœniu sfinalizuje kwestie zwi¹zane z rzeczami ofiar. Chodzi tu
konkretnie o ostatni¹ partiê rzeczy, które zosta³y
przywiezione z zak³adu medycyny s¹dowej
w Moskwie, a które wymaga³y dezynfekcji. Te rzeczy po licznych perypetiach natury administracyjnej zosta³y ju¿ zdezynfekowane i myœlê, ¿e we
wrzeœniu ¿andarmeria, która wykonuje zlecenie
w tym zakresie, bêdzie mog³a udostêpniæ je osobom bliskim zmar³ym.
Kolejne istotne w naszym postêpowaniu zagadnienie to kwestia pomocy prawnych, zarówno

tych, o które wystêpujemy, jak i tych, które realizujemy. Te, które realizujemy, dotycz¹ wniosków
ze strony rosyjskiej.
Je¿eli chodzi o wnioski skierowane, to skierowaliœmy dziewiêæ takich wniosków do Federacji
Rosyjskiej. One s¹ w czêœci wykonane, w czêœci jeszcze wymagaj¹ wykonania. To novum w tym zakresie, chcia³bym wiêc szanownych pañstwa poinformowaæ, ¿e w dniu 27 lipca do Wojskowej Prokuratury Okrêgowej w Warszawie wp³ynê³y z Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej kolejne
materia³y. S¹ to cztery tomy akt z realizacji przez
Komitet Œledczy Federacji Rosyjskiej wniosków
o udzielenie pomocy prawnej. Przekazane materia³y zawieraj¹ dokumenty z czynnoœci procesowych, oglêdzin wraku samolotu Tu-154 oraz kolejnych, uzupe³niaj¹cych oglêdzin miejsca katastrofy, w tym oglêdzin z udzia³em naszych archeologów.
Jak wynika z dotychczasowej analizy ju¿ otrzymanych materia³ów, strona rosyjska nie przekaza³a jeszcze ca³oœci dokumentacji dotycz¹cej
identyfikacji i sekcji zw³ok ofiar katastrofy. Oczekujemy, ¿e te materia³y bêd¹ w szeœciu tomach,
które od pewnego czasu s¹ analizowane w Prokuraturze Generalnej Federacji Rosyjskiej. Wed³ug
ich procedury czynnoœæ ta musi poprzedzaæ przekazanie materia³ów stronie polskiej.
W zakresie realizowania wniosków o pomoc
prawn¹ wyst¹piliœmy do Królestwa Danii z jednym wnioskiem, który nastêpnie uzupe³nialiœmy,
poszerzaliœmy. On zosta³ zrealizowany. W dniu
28 lipca do Wojskowej Prokuratury Okrêgowej
w Warszawie wp³ynê³y materia³y z realizacji przez
w³aœciwe organy Królestwa Danii wniosku o pomoc prawn¹. Materia³y te podlegaæ bêd¹ t³umaczeniu, jednak¿e ju¿ ich wstêpna analiza wskazuje, ¿e wyjaœniono wszystkie okolicznoœci o charakterze technicznym, objête skierowanym
wnioskiem. Tu chodzi³o o telefon satelitarny.
Kolejna grupa to wnioski do Republiki Bia³orusi. Trzy takie wnioski skierowaliœmy i zosta³y ju¿
one zrealizowane w ca³oœci.
Wyst¹piliœmy równie¿ z jednym wnioskiem do
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nastêpnie uzupe³nialiœmy ten wniosek, by³a wymiana korespondencji. Uznaliœmy ten wniosek za wykonany
w ca³oœci, pomimo ¿e w czêœci istotnej nie zosta³
zrealizowany przez stronê amerykañsk¹.
W dniu 1 sierpnia, a wiêc dwa dni temu, skierowaliœmy do Federacji Rosyjskiej poprzez Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej Prokuratury
Generalnej kolejny wniosek o udzielenie pomocy
prawnej. Wniosek ten obejmuje postulat o przeprowadzenie w obecnoœci polskich bieg³ych, specjalistów i prokuratorów, oglêdzin i badania wraku oraz wielu urz¹dzeñ i agregatów samolotu
Tu-154M. Wskazaæ nale¿y, ¿e ustalenie zakresu
tych czynnoœci nie by³o mo¿liwe przed uzyskaniem opinii firmy ATM PP oraz bez zapoznania siê
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z raportem koñcowym Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego.
Chcê równie¿ zasygnalizowaæ, ¿e niebawem do
Komitetu Œledczego Federacji Rosyjskiej zostanie
skierowany kolejny wniosek, który bêdzie zawiera³ postulat przes³uchania w obecnoœci polskich
prokuratorów kilkunastu œwiadków; przy czym
zakres podmiotowy i przedmiotowy przes³uchañ
oraz termin skierowania wniosku bêdzie uzale¿niony przede wszystkim od otrzymania dokumentów od strony rosyjskiej – ju¿ o nie wyst¹piliœmy,
ale dotychczas ich nam nie przekazano.
Podsumujê swoje wyst¹pienie. Otó¿ chcia³em
zasygnalizowaæ, ¿e obecnie prowadzone s¹ oglêdziny i szczegó³owa analiza oraz weryfikacja zgromadzonego materia³u dowodowego, jeœli chodzi
o prawid³owoœæ uzyskania przez cz³onków za³ogi
Tu-154M – tej, która uczestniczy³a w katastrofie –
uprawnieñ i dopuszczenia do wykonywania lotów
i ich wa¿noœæ. W tej chwili skupiamy siê na tych
zagadnieniach formalnoprawnych i na tym tle
planujemy przedstawienie pierwszych zarzutów
w sprawie.
Prokuratorzy prowadz¹cy œledztwo skompletowali równie¿ zespó³ bieg³ych w celu wydania kompleksowej opinii o przyczynach i przebiegu katastrofy samolotu Tu-154M. Ustalany jest sk³ad
grupy bieg³ych i specjalistów, którzy braliby
udzia³ w czynnoœciach badawczych i procesowych – jeœli chodzi o wrak samolotu oraz jego
urz¹dzenia, agregaty – czas niezbêdny na przeprowadzenie tych czynnoœci, a tak¿e wykaz niezbêdnego sprzêtu specjalistycznego, który planujemy zabraæ do Smoleñska, aby przeprowadziæ
w sposób miarodajny te prace; planujemy przeprowadziæ te czynnoœci we wrzeœniu i miêdzy innymi tego dotyczy nasza bie¿¹ca wspó³praca z komitetem œledczym. Dziêkujê za uwagê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Gra¿yna Sztark)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê pana prokuratora o pozostanie
na mównicy.
Ja zaproponujê nastêpuj¹c¹ konwencjê: poniewa¿ na pewno jest wiele pytañ, to przyjmiemy
zasadê, ¿e bêdziecie pañstwo je zadawali, a pan
prokurator bêdzie odpowiada³.
Panie Ministrze, je¿eli pan móg³by notowaæ te
pytania, to ja potem zaprosi³abym pana na mównicê, ¿eby udzieli³ pan odpowiedzi. Dobrze? Mo¿emy przyj¹æ tak¹ konwencjê?
Bardzo proszê, do pytañ zg³osili siê...
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja mam tylko pytanie…)
Ale...
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Senator Piotr Andrzejewski:
Czyli rozumiem, ¿e ekspertem... Chodzi mi o to,
jak mam zadawaæ pytania. Rozumiem, ¿e ekspertem od komisji pana Millera jest pan prokurator.
Tak?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Ale ja zaraz panu...
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Nie, nie s³ucha³eœ.)
(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie, nie prokurator.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Przecie¿ my zadajemy pytania dotycz¹ce raportu pana Millera.)
Panie Senatorze, upowa¿nionymi przedstawicielami rz¹du s¹ pan prokurator i pan minister.
(G³osy z sali: Nie, nie…)
(Poruszenie na sali)
(Senator Ryszard Bender: Chyba odwrotnie…)
Dobrze, odwrotnie. Zatem s¹ nimi pan minister
Miller i pan prokurator. Je¿eli pañstwo wol¹, to
podziêkujê...
(Poruszenie na sali)
Ale¿ proszê pañstwa… Czy pozwolicie pañstwo,
¿ebyœmy zaczêli procedurê zadawania pytañ? Je¿eli pañstwu nie odpowiada taka formu³a, to...
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja proponujê inn¹
formu³ê – ¿eby odpowiada³ pan Miller wraz z ca³ym zespo³em, bo dotyczy to raportu Millera. Postêpowanie pana prokuratora jest w toku, objête
w du¿ej mierze...)
Przeszliœmy obecnie do zadawania pytañ…

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Krzysztof Parulski:
Pani Marsza³ek!
Je¿eli móg³bym coœ zasygnalizowaæ… Faktycznie stanowisko pana senatora jest zasadne, bowiem to komisja pana ministra Millera zakoñczy³a swoje prace; nasze czynnoœci s¹ w trakcie, nawet nie oœmielê siê prognozowaæ, kiedy zakoñczymy nasze œledztwo. Pan minister Miller ma tê
przewagê nade mn¹, ¿e mo¿e mówiæ pe³n¹ piersi¹
o zakoñczonych ustaleniach, zakoñczonych pracach swojej komisji, ja si³¹ rzeczy jestem zmuszony do daleko posuniêtej powœci¹gliwoœci. Zatem
gdybym musia³ siê wypowiedzieæ na temat tych
zagadnieñ, które s¹ przedmiotem prowadzonego
postêpowania, s¹ gdzieœ, ¿e tak powiem, na pograniczu, wybiegaj¹ poza materiê rozstrzygniêt¹
przez komisjê pana ministra Millera, to proszê
bardzo.
Chcia³bym jeszcze raz zasygnalizowaæ, ¿e ja
traktujê swoje wyst¹pienie niejako incydentalnie,
przy okazji zaprezentowania dorobku komisji pana ministra Jerzego Millera.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Prokuratorze.
Je¿eli bêd¹ jeszcze pytania…
Zatem zapraszam na mównicê pana ministra
Millera.
Bardzo proszê wpisywaæ siê na listê pytaj¹cych. Obecnie do pytañ zapisali siê pañstwo senatorowie: Majkowski, Bender, Gruszka, Ortyl,
Piotrowicz, Dobkowski, Pañczyk-Pozdziej, Dajczak, Rulewski.
Bardzo proszê, pan senator Majkowski.
(Senator Krzysztof Majkowski: Mo¿na ju¿, Pani
Marsza³ek?)
Ale¿ bardzo proszê o zadanie pytania. Bêdzie
siê to odbywa³o w bloku po trzy. Bardzo proszê.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: To bardzo
proszê skoñczyæ, ale nie...)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Bez
przesady...)
Czy zachowanie z 12 kwietnia by³o honorowe?
Chodzi mi o to, ¿e wobec takiej katastrofy ani pan,
ani minister Klich nie zrezygnowaliœcie z zajmowanych stanowisk. Ma³o tego, pok³osiem tej decyzji by³o to, ¿e miêdzy innymi pan genera³ Janicki, odpowiedzialny miêdzy innymi za bezpieczeñstwo prezydenta, zosta³ awansowany na stopieñ
generalski. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bender, bardzo proszê.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Ministrze, chcia³bym zadaæ trzy pytania.
Pierwsze pytanie. Pañska komisja stwierdzi³a,
¿e lot z 10 kwietnia kwalifikowany by³ jako lot wojskowy. Dlaczego wiêc podczas wyjaœniania przyczyn tej katastrofy przyjêto konwencjê, ¿e jest to
lot cywilny?
Drugie pytanie. Panie Ministrze, jak wszyscy
wiemy, 7 kwietnia, na trzy dni przed katastrof¹,
odby³ siê inny lot, w którym uczestniczy³ pan
premier Tusk. Wtedy sk³ad za³ogi by³ zupe³nie
inny. W zwi¹zku z tym mam pytanie, kto zadecydowa³ o tym, ¿eby zmieniæ sk³ad za³ogi – wczeœniej ustalony dla lotu z 10 kwietnia? Raportu
pokaza³, ¿e za³oga podejmowa³a czynnoœci niezsynchronizowane, po prostu nie by³a zgrana.
Zatem po co by³a decyzja o zmianie sk³adu tej
za³ogi?
I trzecie pytanie. Panie Ministrze, myœlê, ¿e bêdê wyrazicielem uczuæ wiêkszoœci obecnych na tej
sali, tych wszystkich osób, które odwo³uj¹ siê do
sztandaru Solidarnoœci. Chcia³bym zacytowaæ –
oczywiœcie w kontekœcie pytania – zwrotkê pieœni
pana Jana Pietrzaka z 1980 r. „¯eby Polska by³a
Polsk¹”. Tam s¹ takie s³owa: „Matki, ¿ony w mrocznych izbach wyszywa³y na sztandarach has³o
«Honor i Ojczyzna» – i rusza³a w pole wiara”. Czy
pan uwa¿a, Panie Ministrze, ¿e zachowanie zarówno pana, jak i ministra Klicha by³o zachowaniem honorowym? Mam na myœli takie pojêcie
honoru, o jakim mówimy w kontekœcie sztandarów...
(Poruszenie na sali)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze...)
Ale moment, ja nie skoñczy³em.
Chodzi mi o to, czy nie sk³adaj¹c...
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze, wykracza pan poza zakres...)
Ale ja nie skoñczy³em pytania, Pani Marsza³ek.
Bardzo proszê o pozwolenie na dokoñczenie pytania.

Senator Ryszard Bender:
Panie Ministrze, wiadomo zapewne panu, ¿e do
dzisiaj wielu Polaków – a mo¿na by rzec wiêkszoœæ
– ci¹gle nie ma pewnoœci co do katastrofy gibraltarskiej. Ci¹gle pada pytanie, czy to by³a zwyk³a
katastrofa, czy zamach. Up³ynê³o tyle lat, a problemy istniej¹. A przecie¿ by³y przeprowadzane
badania historyczne, kwerendy archiwalne. Ci¹gle jednak ocieramy siê o tê kwestiê, o to zapytanie,
którego nie mo¿emy oddaliæ, bo ci¹gle brakuje
nam odpowiedzi: tak lub nie. Ale tym siê zajmujemy. Czy pañska komisja – z tego, co wiemy, bo
niewiele dot¹d wiemy z podanych przez media informacji, ca³kowicie wyeliminowa³a hipotezê, która przez wielu, nie ukrywajmy, jest ujmowana, ¿e
to by³ zamach, i co o tym œwiadczy? Czy nie nale¿a³by i nie nale¿y przede wszystkim znaleŸæ mocne argumenty, wykazuj¹ce, ¿e to nie by³ zamach,
po to, abyœmy mogli rzeczywiœcie dyskutowaæ
o tych faktach, nie boj¹c siê, ¿e istnieje jakieœ drugie czy trzecie dno? Skoñczy³em.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mam trzy pytania. Wskaza³
pan w trajektorii lotu, pokaza³ pan, jak dosz³o do
tego wypadku. Ja mam pytanie, czy to, co pan
przedstawi³, zosta³o wypracowane przez komisjê,
czy to jest wersja MAK? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy kart podejœcia. Czy karty podejœcia 7 kwietnia i 10 kwietnia 2010 r. by³y identyczne? Je¿eli nie, to czym siê ró¿ni³y i dlaczego.
Trzecie pytanie. Wspomnia³ pan w przed³o¿eniu,
które pan nam przedstawi³, o uchybieniach
w szkoleniu. Czy analizowano ponad dwieœcie
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pism obecnie genera³a Czabana, który wskazywa³
na to, ¿e s¹ problemy w szkoleniu, z paliwem, i informowa³ o tym zwierzchników? Do kogo te pisma
dotar³y? Czy analizowaliœcie, na którym etapie
one siê zatrzyma³y, ¿e nie by³y realizowane? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze, proszê o udzielenie odpowiedzi.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Sprawa pierwsza: podstawa prawna funkcjonowania komisji. Podstaw¹ prawn¹ jest polskie
prawo, dok³adnie ustawa – Prawo lotnicze,
a w zwi¹zku z tym wszystkie elementy naszego postêpowania s¹ oparte na polskim prawie. Wed³ug
polskiego prawa lot odbywa³ siê wojskowym samolotem z wojskow¹ za³og¹ z wojskowego lotniska na wojskowe lotnisko. Wed³ug prawa rosyjskiego – a w postêpowaniu prowadzonym przez
MAK, zgodnie z zasad¹, ¿e obowi¹zuje prawo gospodarza, obowi¹zuje prawo rosyjskie – samolot
nie wykonywa³ lotu wojskowego, tylko wykonywa³
lot samolotem kraju trzeciego. Uprawnienia, mo¿e inaczej, nie uprawnienia, relacje pomiêdzy
stronami uczestnicz¹cymi w locie s¹ ró¿ne w lotnictwie pañstwowym rosyjskim i w lotnictwie
z udzia³em statków powietrznych kraju trzeciego.
Druga kwestia, kwestia sk³adu za³ogi. Sk³ad
za³ogi zarówno 7 kwietnia, jak i 10 kwietnia ustanawia³ dowódca swoim rozkazem.
Co do zachowania w kontekœcie has³a „Honor
i Ojczyzna” pozwolê sobie odpowiedzieæ w sposób
bardziej zawi³y. Z tego, co rozumiem, odnosi siê
pan, o mojej osobie myœl¹c, do Biura Ochrony
Rz¹du, bo nie przypuszczam, ¿eby myœla³ pan
o panu ministrze Bogdanie Klichu. W zwi¹zku
z tym zdefiniujmy sobie obowi¹zki Biura Ochrony
Rz¹du 10 kwietnia. Obowi¹zkiem by³o bezpiecznie, bez zagro¿enia przemoc¹ fizyczn¹ przewieŸæ
osoby chronione, w tym przypadku prezydenta
i by³ego prezydenta na uchodŸstwie, na teren lotniska wojskowego Warszawa Okêcie. To po pierwsze. Po drugie, sprawdziæ, czy wœród pasa¿erów
lotu nie ma osób, które mog¹ zagra¿aæ tym osobom na pok³adzie samolotu, czy na pok³adzie samolotu nie ma materia³ów, które gro¿¹ tym osobom w trakcie przelotu. Dalej. Bezpiecznie odebraæ spod trapu samolotu po wyl¹dowaniu na lotnisku Smoleñsk Pó³nocny, dowieŸæ na teren uro-
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czystoœci w Katyniu, zadbaæ o bezpieczeñstwo na
terenie Katynia, z powrotem odwieŸæ na lotnisko
Smoleñsk Pó³nocny i po wyl¹dowaniu na lotnisku
wojskowym Warszawa Okêcie zapewniæ bezpieczny powrót obu panów prezydentów we wskazane
miejsce. Je¿eli pan uwa¿a, ¿e któraœ z tych czynnoœci zosta³a wykonana z naruszeniem bezpieczeñstwa tych dwóch ochranianych osób, to rzeczywiœcie wrócimy do tego tematu. Je¿eli nie, to
oczekujê, ¿e uzgodnimy, co to znaczy „Honor i Ojczyzna” w naszym rozumieniu, bo mo¿liwe, ¿e
mówimy o czymœ innym.
Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Bendera,
to powiem, ¿e nie porównywa³bym wypadku lotniczego, o którym mówimy, z katastrof¹ gibraltarsk¹, poniewa¿ technika rejestracji parametrów lotu bardzo siê rozwinê³a. O ile nasza wiedza
o tamtym wypadku lotniczym nie jest wielka,
o tyle zdarzenia zarejestrowane w kokpicie oraz
parametry lotu s¹ na tyle jednoznaczne, ¿e nie
trzeba siê domyœlaæ, wystarczy to po prostu przeanalizowaæ.
(Senator Ryszard Bender: Tak ma³o podajecie
nam informacji.)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Panie Senatorze, dodatkowo bêdzie mo¿na…
(Senator Ryszard Bender: …skoro taka du¿a
jest wiedza.)
Panie Senatorze. Bardzo proszê ponownie zapisaæ siê do g³osu, a na pewno go udzielê.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê bardzo.
Korzystaj¹c z tej wiedzy, przeprowadziliœmy
analizê wszystkich okolicznoœci, które wyst¹pi³y
w trakcie lotu. Z tych okolicznoœci wyraŸnie wynika, ¿e nie by³o ¿adnej ingerencji si³ trzecich i jakakolwiek hipoteza o zamachu jest niczym nieuzasadniona, nie jest ona oparta na ¿adnych przes³ankach faktycznych.
Pan senator Gruszka pyta³ o trojektoriê, o to,
czy to jest trojektoria opracowana przez komisjê,
czy przez MAK. Spieszê pañstwa poinformowaæ,
¿e to jest raport Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego dotycz¹cy wypadku samolotu Tu-154M numer boczny 101,
a nie skrót czy omówienie raportu jakiegokolwiek
organu Federacji Rosyjskiej. Co wiêcej, nasz raport nie odnosi siê do raportu rosyjskiego, poniewa¿ nie jest polemik¹ z jakimkolwiek innym dokumentem, jest on samodzielnym dokumentem,
podsumowuj¹cym kilkanaœcie miesiêcy ¿mudnych prac nie tylko komisji, ale równie¿ ekspertów, którzy pracowali na potrzeby komisji.
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Co do kart podejœcia z 7 kwietnia i z 10 kwietnia
powiem, ¿e karty podejœcia by³y identyczne, zosta³y one dostarczone przez ambasadê Polski
w Moskwie. Inna sprawa, ¿e by³y nieaktualne, ale
dotyczy to zarówno tej z 7 kwietnia, jak i tej
z 10 kwietnia.
Korespondencja genera³a Czabana nie by³a
przedmiotem analizy, poniewa¿ myœmy nie zastanawiali siê nad tym, dlaczego program szkolenia
nie by³ realizowany, tylko nad tym, czy by³ realizowany, czy nie by³ realizowany. My nie jesteœmy organem, który ma orzekaæ o winie czy te¿ o obiektywnych okolicznoœciach, które staj¹ na przeszkodzie zrealizowania takiego czy innego programu.
Myœmy mieli zastanowiæ siê nad tym, czy szkolenie by³o prowadzone tak, aby doprowadzi³o do
skutku, a tym skutkiem powinna byæ umiejêtnoœæ zachowania siê w warunkach, które za³oga
napotka³a w trakcie tego lotu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Nastêpny do zadania pytañ zapisa³ siê pan senator Ortyl, potem senator Piotrowicz i senator
Dobkowski. To jest nastêpna trójka.
Bardzo proszê, pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Pan prokurator, myœlê, ¿e pan równie¿,
stwierdza, ¿e raport i prace komisji s¹ zakoñczone. Ja siê bardzo tym niepokojê, dlatego ¿e jestem œwiadom tego, i¿ nie wykonano wielu czynnoœci sprawdzaj¹cych, kontrolnych, brakuje
wielu urz¹dzeñ, brakuje wielu badañ tych
urz¹dzeñ, wspomnê o autopilocie, wspomnê
o radarze lotniskowym. Pytanie jest takie: co dalej? Dlaczego uznaje siê prace komisji za zakoñczone, skoro nie ma do tego podstaw? Tak jest
przynajmniej w moim odczuciu. Po prostu powinno byæ zapisane, ¿e wtedy gdy bêd¹ te mo¿liwoœci, prace komisji zostan¹ wznowione i raport
zostanie dokoñczony. Ja siê bojê, ¿e to jest po
prostu z³y fina³ tego raportu.
Mam drugie pytanie, zwi¹zane z trajektori¹ lotu. Przede wszystkim chcia³bym wiedzieæ, je¿eli to
nie jest tajemnica, kto ustala³ trajektoriê tych
ostatnich piêciu tysiêcy… Jakimi parametrami
siê pos³ugiwano i sk¹d te dane by³y czerpane?
Chcê te¿ zapytaæ, czy pan minister czasami nie
pomyli³ siê, mówi¹c, ¿e samolot po uderzeniu
w brzozê prawym skrzyd³em…
(Przewodnicz¹cy Komisji Badania Wypadków
Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego Jerzy Miller:
Lewym skrzyd³em.)

…dozna³ obrotu…
(Senator Edmund Wittbrodt: Lewym, lewym
skrzyd³em.)
A, lewym. Dobrze, to w porz¹dku.
Chcê prosiæ te¿ o jakiœ komentarz zwi¹zany
z wznoszeniem siê tego samolotu po kolizji
z brzoz¹.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze!
Pytañ ciœnie siê bardzo wiele, ale od czegoœ muszê zacz¹æ. Zacznê od kwestii zasadniczych i podstawowych.
Bez w¹tpienia mieliœmy do czynienia z najwiêksz¹ katastrof¹ nie tylko w dziejach Polski, ale te¿,
jak myœlê, w dziejach Europy. We wszystkich krajach, gdy wydarzy siê coœ tak tragicznego…
(Senator Rafa³ Muchacki: Nie wydarzy siê!)
(Senator Piotr Wach: Nie wydarzy siê.)
…s¹ ludzie, którzy ponosz¹ odpowiedzialnoœæ
co najmniej polityczn¹. Polska równie¿ trzyma³a
te standardy do pewnego czasu. Przypomnê, ¿e
gdy cz³owiek odebra³ sobie ¿ycie w celi zak³adu
karnego, odwo³ano ministra sprawiedliwoœci.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze, przypomnê, ¿e teraz jesteœmy…)
Ja mam minutê, Pani Marsza³ek…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Ja wiem…)
…i muszê wprowadziæ…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Nie, nie, oœwiadczenie bêdzie móg³ pan z³o¿yæ potem. Bardzo
proszê o zadawanie pytañ. Dobrze?)
Ja zmierzam do pytania, a mam minutê…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: No wiêc w³aœnie.)
…której nie przekroczy³em. Proszê mi nie przerywaæ, bo to o wiele d³u¿ej trwa.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: A wiêc bardzo
proszê.)
(Senator Grzegorz Banaœ: Pani marsza³ek przeszkadza.)
Dlatego chcia³bym zapytaæ… Skoro w raporcie
stwierdza siê, ¿e po stronie polskiej dopuszczono
siê wielu nieprawid³owoœci, to pytam, pod jaki resort, pod którego ministra podlega³y s³u¿by, które
dopuœci³y siê nieprawid³owoœci, i dlaczego, mimo
up³ywu pó³tora roku, do tej pory nikt nie poniós³
odpowiedzialnoœci politycznej, bo trudno nazwaæ
poniesieniem odpowiedzialnoœci odwo³anie pana
ministra Klicha po up³ywie pó³tora roku.
I drugie pytanie natury zasadniczej. Wspomnia³ pan minister, co nale¿a³o do obowi¹zków
BOR – bezpiecznie przewieŸæ ochranianych pasa-

82. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2011 r.
(senator S. Piotrowicz)
¿erów z jednego miejsca na drugie. W pe³ni siê
z tym zgadzam, ale moje pytanie zmierza do ustalenia tego, jakie czynnoœci w tym celu winni wczeœniej wykonaæ funkcjonariusze BOR i czy tych
czynnoœci dokonali.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobkowski

Senator Wies³aw Dobkowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan minister powiedzia³, ¿e po zderzeniu
z brzoz¹ samolot straci³ sterownoœæ, obróci³ siê
i uderzy³ w ziemi¹. Czy komisja stwierdzi³a œlady
uderzenia tego samolotu w ziemiê? Bo masa 80 t,
która lecia³a z prêdkoœci¹ 280 km/h… Po zderzeniu z ziemi¹ powinny byæ g³êbokie œlady.
Drugie pytanie. Pan minister stwierdzi³, ¿e
w wyniku zderzenia skrzyd³a samolotu z brzoz¹
samolot w ci¹gu dwóch sekund obróci³ siê plecami w dó³ i zderzy³ siê z ziemi¹. Czy jest mo¿liwe,
aby tak du¿a masa, 80 t, o prêdkoœci 280 km/h,
a wiêc maj¹ca bardzo du¿y moment pêdu, du¿¹
energiê kinetyczn¹ i bezw³adnoœæ, mog³a zostaæ
obrócona przez brzozê, która wa¿y poni¿ej tony?
Czy komisja ma stosowne obliczenia ekspertów fizyków, którzy potwierdzaj¹ tak¹ mo¿liwoœæ?
I jeszcze jedno pytanie. Tu¿ po katastrofie nie
by³o ¿adnego wiêkszego po¿aru, tam by³y tylko
ma³e dopalaj¹ce siê szcz¹tki. W wypadku takich
katastrof… Podobna katastrofa by³a w Lesie Kabackim i tam, z tego, co wiem, by³ potê¿ny po¿ar
paliwa. Czy komisja zbada³a, ile paliwa zatankowano, ile spali³ samolot podczas lotu i jaki by³ zapas w momencie tej katastrofy? Dlaczego nie by³o
potê¿nego po¿aru? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze, proszê uprzejmie.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, jeœli chodzi o w³aœciwy moment wydania raportu koñcowego i protoko³u badania wypadku lotniczego, zgodnie z prawem, zawsze mo¿na wznowiæ badanie wypadku lotniczego, gdy wychodz¹ na jaw okolicznoœci, które nie
by³y znane w momencie zakoñczenia raportu, a s¹
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istotne dla sprawy. Taka jest praktyka miêdzynarodowa. Ale nie mo¿na w nieskoñczonoœæ prowadziæ badañ, bo efektem pracy komisji ma byæ
ustrze¿enie przed podobnym wypadkiem w przysz³oœci, a nie badanie dla badania. W którymœ momencie dochodzi siê do takiego rezultatu, ¿e wiadomo, i¿ nie pope³nia siê b³êdu diagnozy. Z tej diagnozy nale¿y wyci¹gn¹æ odpowiednie wnioski zapobiegawcze na przysz³oœæ. Dlatego komisja nie
dozna ¿adnej ujmy na honorze, je¿eli, na przyk³ad, strona rosyjska ujawni zapis z rejestratorów, z urz¹dzenia radiolokacyjnego z lotniska
Smoleñsk Pó³nocny i odnoœnie do nierozstrzygniêtego w badaniu dylematu, co by³o przyczyn¹
takiego, a nie innego komunikatu dla za³ogi – czy
to by³ b³¹d urz¹dzenia, czy to by³y niskie kwalifikacje osoby – sformu³uje siê aneks jednoznacznie
stwierdzaj¹cy, ¿e przyczyn¹ b³êdnego komunikatu by³a, na przyk³ad, awaria urz¹dzeñ.
Je¿eli chodzi o trajektoriê lotu, to stworzyli j¹
cz³onkowie… To znaczy stworzyli przez odpowiednie liczenie na podstawie praw kinematyki i skutków napotykania przez samolot przeszkód terenowych o takich, a nie innych parametrach, które
to przeszkody zosta³y podczas pobytu w Smoleñsku od 10 do 21 kwietnia jednoznacznie zidentyfikowane. A wiêc cz³onkowie komisji… Sk¹d parametry? S¹ trzy rejestratory, które rejestruj¹ parametry lotu. One rzeczywiœcie s¹ rejestratorami
niezale¿nymi. Jeden z nich jest polskiej produkcji… Ten polskiej produkcji zosta³ odczytany
w Polsce, poniewa¿ ¿aden z Rosjan nie jest w stanie go odczytaæ – on jest zaszyfrowany. Wszystkie
trzy rejestratory podaj¹ identyczne parametry lotu, wiêc prawdopodobieñstwo pomy³ki jest w³aœciwie zerowe. Wszystkie te parametry by³y wystarczaj¹ce do wyznaczenia trajektorii lotu.
To, ¿e po zderzeniu z brzoz¹ samolot siê wznosi³, to nie jest ¿adnym zaskoczeniem, poniewa¿
w momencie kolizji samolot ju¿ by³ w fazie wznoszenia siê. Jeœli wzi¹æ pod uwagê tê energiê, któr¹
niesie samolot, wprawdzie wtedy ju¿ nie osiemdziesiêciotonowy, ale niewiele l¿ejszy, poruszaj¹cy siê z prêdkoœci¹ 280 km/h, to rzeczywiœcie od
momentu zderzenia z brzoz¹ do momentu zderzenia z ziemi¹ by³ równie¿ odcinek wznoszenia siê.
Ca³a trajektoria lotu jest narysowana w raporcie.
Mogê tylko pañstwu… Aha, ja mam wersjê dla
przewodnicz¹cego, czyli kulaw¹, bez za³¹cznika
graficznego. W ka¿dym razie mog¹ pañstwo przeœledziæ krok po kroku czy sekunda po sekundzie
zmiany trajektorii lotu.
Pod jaki resort podlega³y stosowne s³u¿by…
Zalecenia skierowaliœmy do wszystkich, którzy
naszym zdaniem mog¹ poprzez swoje dzia³anie
zwiêkszyæ bezpieczeñstwo lotów, nie tylko samolotem Tu-154.
Jakie czynnoœci powinni wykonaæ funkcjonariusze Biura Ochrony Rz¹du… Przykro mi bardzo, ale to jest zestaw niejawny. I chyba nikt siê
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(przewodnicz¹cy J. Miller)
temu nie dziwi, poniewa¿ trudno, ¿eby funkcjonariusz BOR mówi³, jakie czynnoœci ma wykonaæ,
chroni¹c osobê przed przemoc¹ fizyczn¹. Ale jest
to bardzo dok³adnie sprecyzowane, co nale¿y do
ka¿dego z nich. Pamiêtajmy, ¿e w katastrofie zginê³o tak¿e dziewiêcioro funkcjonariuszy BOR, tak
¿e to nie by³a jedna osoba. Co do tego rachunku
dynamiki, to samolot wa¿y³ oko³o 80 t i lecia³
z prêdkoœci¹ 280km/h. I co powinien zaobserwowaæ ktoœ, kto bada miejsce wypadku lotniczego?
Przede wszystkim proszê rozró¿niæ lot, który ³¹czy
siê z obrotem na grzbiet… Przytacza pan wspomnienie z Lasu Kabackiego, ale tam samolot siê
nie obraca³, a tu siê obróci³. Nikt nie buduje samolotu w ten sposób, ¿e najbardziej wytrzyma³y
jest grzbiet, wrêcz odwrotnie, to spód samolotu
ma byæ wytrzyma³y. Grzbiet, niestety, nie jest wytrzyma³y, w zwi¹zku z tym taki stan zniszczenia
samolotu wynika³ miêdzy innymi z tego lewoskrêtnego obrotu.
Jeœli zaœ chodzi o zniszczenia na ziemi, to teren
by³ tam mocno podmok³y, a w zwi¹zku z tym by³
bardzo elastyczny, by³ takim t³umikiem. Przepraszam za to, ¿e zaczynam wchodziæ ju¿ w ¿argon techniczny, ale teren wyt³umi³ uderzenie dosyæ
skutecznie. A przy okazji zosta³ st³umiony po¿ar,
poniewa¿ paliwo – te pozosta³e 11 t paliwa – rozrzedzi³a woda, która tam siê znajdowa³a, w zwi¹zku z czym powsta³a mieszanka w sumie niepalna.
Bo gdyby to by³ grunt twardy, suchy, to prawdopodobnie mielibyœmy jeszcze do czynienia z po¿arem. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Senatorów wed³ug nastêpuj¹cej kolejnoœci:
Pañczyk-Pozdziej, Dajczak i Rulewski, bardzo
proszê o zadawanie pytañ.
Pani senator Pañczyk-Pozdziej, bardzo proszê.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, jaka jest zale¿noœæ czy
wspó³zale¿noœæ miêdzy regulaminem, którego
musi przestrzegaæ pilot, a ewentualnym rozkazem zwierzchnika, który móg³by zostaæ wydany
w trakcie tego feralnego lotu? Wielokrotnie bowiem sugerowano, ¿e w kokpicie by³ genera³ B³asik, co mog³o zdecydowaæ o tych fatalnych skutkach. Co w takiej sytuacji ma robiæ pilot, co jest
wa¿niejsze – oczywiœcie hipotetycznie, bo nie mamy pewnoœci, jak tam by³o – rozkaz czy regulamin? To jest pierwsza sprawa.
Druga. O ile godzin, oczywiœcie plus minus,
opóŸni³aby siê uroczystoœæ w Katyniu, gdyby
skierowano samolot na, powiedzmy, bezpiecz-

niejsze najbli¿sze lotnisko, to znaczy tam, gdzie
po prostu nie by³o mg³y? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Poniewa¿ nie widzê pana senatora Dajczaka,
bardzo proszê, teraz pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Myœlê, Panie Ministrze, ¿e komisja bada³a stan
przygotowañ do wylotu, do wyjazdu do Katynia
równie¿ od strony Kancelarii Prezydenta RP. Interesuje mnie to, czy w tych staraniach, w tych pracach brano pod uwagê bezpieczeñstwo lotu
w sensie tego, ¿e s¹ to pasa¿erowie o znacz¹cych
pozycjach w pañstwie i czy znano tam instrukcjê
wynikaj¹c¹ z poprzedniego wypadku, samolotu
CASA. Po drugie, czy by³ przewidziany – co jest
zwyk³¹ praktyk¹ – wariant obejœciowy, zak³adaj¹cy, ¿e na skutek ró¿nych przyczyn nie dojdzie
o tej godzinie czy nawet tego dnia, do wizyty?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Klima.

Senator Maciej Klima:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Mam trzy pytania. Pierwsze pytanie: kto i kiedy dokona³ rekonesansu lotniska w Smoleñsku?
Chodzi mi o instytucje i ewentualnie o nazwiska
i stanowiska tych osób, które dokona³y rekonesansu pod wzglêdem wyposa¿enia tego lotniska
i jego stanu technicznego. To jest pierwsze pytanie.
Chodzi mi te¿ o ostatni remont samolotu
Tu–154M i usterki, jakie wyst¹pi³y w nim po remoncie. Bardzo bym prosi³ o doœæ dok³adn¹ informacjê.
I trzecie pytanie. Dotyczy ono tego…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê bardzo. Jeszcze pytanie?)
Tak jest.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Bardzo proszê.)
Ju¿, momencik.
…Czy i kiedy otrzymamy szcz¹tki samolotu
z Rosji. Pytam o to, bo ta sytuacja jest doœæ znamienna. Czy prokuratura mia³a mo¿liwoœæ zbadania tego samolotu, czy komisja mia³a mo¿liwoœæ zbadania jego szcz¹tków, które s¹ na terenie
Rosji?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.
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Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê bardzo.
Regulamin mówi jednoznacznie: na pok³adzie
samolotu jest tylko jeden, który ma ca³¹ w³adzê
w swoich rêkach, to jest dowódca za³ogi. Ale ¿ycie
mówi inaczej – wszyscy pamiêtamy incydent gruziñski i konsekwencje, jakie poniós³ dowódca za³ogi. W zwi¹zku z tym odpowiadam, ¿e regulamin
mówi, ¿e dowódca za³ogi rozkazuje wszystkim, bez
wzglêdu na ich stanowisko i stopieñ wojskowy.
Jeœli chodzi o opóŸnienie siê uroczystoœci w Katyniu, gdyby zdecydowano siê odejœæ na lotnisko
zapasowe, to wiemy, ¿e za³oga by³a nieprzygotowana, bo myœla³a, ¿e mo¿e wyl¹dowaæ w Witebsku. Wtedy to spóŸnienie by³oby najmniejsze.
Wiadomo jednak te¿, ¿e to lotnisko by³o zamkniête. W zwi¹zku z czym prawdopodobnie wybrano
by Miñsk, to lotnisko jest w odleg³oœci bodaj¿e
247 km w stosunku do… ju¿ nie pamiêtam czy
Smoleñska, czy Katynia, ale to jest niewielka odleg³oœæ. Alternatyw¹ by³o te¿ Wnukowo, lotnisko
w Moskwie, to te¿ jest porównywalna odleg³oœæ,
choæ nieco wiêcej. Nie potrafiê tego przeliczyæ na
godziny.
Jeœli chodzi o przygotowanie pod wzglêdem wyci¹gniêcia wniosków z wypadku lotniczego samolotu CASA, to by³ to jeden z trudniejszych momentów pracy komisji, komisja bowiem ustali³a, ¿e
wnioski z poprzedniego badania, zalecenia –
a czêœæ cz³onków komisji mia³o okazjê pracowaæ
równie¿ przy analizie tamtego wypadku – pozosta³y na papierze, nie zosta³y wdro¿one w ¿ycie.
Jeœli chodzi o to, czy by³ znany ten inny scenariusz, to powinna go mieæ Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja nie bada³a, czy
taki scenariusz by³ i co nale¿a³o zrobiæ w przypadku, gdyby nie by³o warunków atmosferycznych do
wylotu z Warszawy lub te¿ mo¿liwoœci l¹dowania
w takiej odleg³oœci od Katynia, aby uroczystoœæ
mog³a siê odbyæ w zaplanowanym dniu.
Rekonesans lotniska w tym przypadku mia³
obowi¹zek wykonaæ 36. pu³k lotnictwa transportu…
(G³os z sali: Specjalny Pu³k Lotnictwa Transportowego.)
Przepraszam, ale ju¿ tu mam pi¹t¹ godzinê dzisiaj, bo by³em od 11.00 w Sejmie.
36. Specjalny Pu³k Lotnictwa Transportowego…
(Senator Piotr Kaleta: Mo¿e jutro od rana…)
…ma obowi¹zek wykonaæ…
(Poruszenie na sali)
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Panie Senatorze!
(Poruszenie na sali)
Panie Senatorze, czy chcemy us³yszeæ odpowiedzi, czy po prostu nam sprawia przyjemnoœæ…
Bardzo proszê, Panie Ministrze, o kontynuowanie.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Panie Ministrze,
przepraszam.)
(Poruszenie na sali)
Panie Senatorze, pozwólmy panu ministrowi
udzieliæ odpowiedzi. Dobrze?
(G³os z sali: Stasiu, grzecznie.)
Nasi przyjaciele te¿ zginêli. Dobrze?
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Na 36. Specjalnym Pu³ku Lotnictwa Transportowego ci¹¿y³by obowi¹zek wykonania rekonesansu, gdyby to lotnisko nie mia³o przyzwolenia
na przyjmowanie lotów specjalnych. Rosjanie wykonali oblot – przepraszam, mogê siê pomyliæ
– bodaj¿e 23 marca, a z dokumentów, które zosta³y przedstawione cz³onkom komisji…
(G³os z sali: 25 marca)
25 marca, przepraszam. Tak?
…A z dokumentu, który przedstawili po
10 kwietnia wynika, ¿e dnia 5 kwietnia ubieg³ego
roku zosta³a wydana decyzja o dopuszczeniu lotniska do wykonania lotów specjalnych 7
i 10 kwietnia.
Jeœli chodzi o usterki Tu-154M po remoncie, to
powiem, ¿e by³yby one przedmiotem bardzo drobiazgowej analizy, gdyby 10 kwietnia zawiod³a
maszyna. Statek powietrzny do czasu zderzenia
skrzyd³a z brzoz¹, jak wynika z odczytu wszystkich parametrów lotu, nie wykazywa³ najmniejszej usterki technicznej. W zwi¹zku z tym sugestia, ¿e remont móg³ w jakikolwiek sposób negatywnie zawa¿yæ na stanie technicznym, jest niczym
nieuzasadniona.
Na pytanie o to, kiedy otrzymamy szcz¹tki samolotu, pozwolê sobie nie odpowiadaæ. To jest pytanie do pana genera³a. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pani¹ senator
Alicjê Zaj¹c. Nastêpni s¹ panowie senatorowie Sidorowicz i Kaleta.
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Alicja Zaj¹c:
Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Panie Senatorze!
(Senator Piotr Kaleta: Tyle czasu czekaliœmy.)

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Powiedzia³ pan, ¿e komisja zakoñczy³a pracê,
ale powiedzia³ pan te¿, ¿e bêd¹ sk³adane oferty do-

38

82. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2011 r.

(senator A. Zaj¹c)
tycz¹ce procedowania wspólnie z Rosjanami.
W pana wypowiedzi pad³o równie¿ ciekawe
stwierdzenie, odnotowa³am to sobie, ¿e kontroler
lotu nie by³ partnerem dla za³ogi. Przypomnia³o
mi siê jedno ze spotkañ… przypomnia³a mi siê wypowiedŸ pani minister Kopacz: uwierzy³am Rosjanom. I moje pierwsze pytania s¹ takie. Czy ta oferta, któr¹ skierujemy do Rosjan, bêdzie traktowana jako oferta partnerów? I czy w sprawie smoleñskiej mo¿emy wierzyæ Rosjanom?
Mam te¿ kolejne pytanie. Chodzi o ostatnie
dwadzieœcia cia³, których identyfikacja by³a mo¿liwa tylko dziêki badaniom DNA. W ostatnich
dniach uzyskaliœmy informacjê medialn¹ – dlatego proszê pana ministra o potwierdzenie – ¿e procedury dotycz¹ce identyfikacji tych cia³ odby³y siê
bez udzia³u kogokolwiek ze strony polskiej.
I nastêpne pytanie. Czy rodziny odzyskaj¹ telefony i aparaty fotograficzne, które, jak wiemy
z wielokrotnie udzielanych informacji, s¹ w posiadaniu ABW?
Mam jeszcze pytanie do prokuratora Parulskiego. Dlaczego dopiero teraz powo³ano zespó³
bieg³ych, skoro prokuratora wojskowa tyle miesiêcy proceduje nad tym przypadkiem?
Mam jeszcze jedno pytanie, natury technicznej, ale mo¿e zadam je któremuœ z cz³onków komisji póŸniej, czyli wtedy, kiedy przejdziemy ju¿
do szczegó³ów technicznych, w oparciu o raport
komisji… Czy mo¿e teraz…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Bardzo proszê, pan minister jest upowa¿niony do udzielenia
odpowiedzi.)
Chodzi o tak¹ sprawê. Strona 214 raportu, za³¹cznik nr 4 „Geometria zderzenia samolotu”.
Jest tutaj pkt 6 – koniec zapisu na rejestratorze
QAR. Nie wiem, czy prawid³owo czytam, bo nie
znam tego nazewnictwa. Godzina 06:41:05,5 – jesteœmy na wysokoœci radiowej 17. Zderzenie z ziemi¹ – godzina 06:41:07,5. Jesteœmy na wysokoœci
0. Dlaczego koniec zapisu jest na wysokoœci
17 m., a nie w momencie uderzenia o ziemiê?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Mam pytanie. Czy pan prokurator notuje pytania kierowane do niego?
Bardzo proszê, pan senator Sidorowicz.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Ministrze, chcia³bym zadaæ pytanie
o wartoœæ dowodow¹ i wiarygodnoœæ tych materia³ów, na których pracowa³a komisja, bo to jest
kwestionowane. Czy te materia³y jako kopie, a nie
orygina³y… Jak¹ one maja wartoœæ dowodow¹?

Bardzo proszê o odpowiedŸ. To samo pytanie mia³em zadaæ panu prokuratorowi, ale skoro pan
jest… To bardzo proszê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, pierwsza sprawa. W nawi¹zaniu do pytania senator Pañczyk-Pozdziej, która
sugerowa³a, ja przynajmniej tak odebra³em to
pytanie… To pytanie dotyczy³o ewentualnych
nacisków, które mog³y byæ wywierane w kabinie
pilota. W czasie swojej pierwszej, wstêpnej wypowiedzi stwierdzi³ pan, ¿e piloci, osoby, które obs³ugiwa³y Tu-154, mia³y za³o¿one na uszy s³uchawki. Jak wobec tego ocenia pan tak¹ mo¿liwoœæ, ¿e przez genera³a B³asika mog³a byæ wywierana presja?
Kolejna kwestia dotyczy zamachu. Ja nie twierdzê, ¿e to by³ zamach, ale takie hipotezy równie¿
siê pojawiaj¹ i w zwi¹zku z tym chcia³bym dopytaæ: na jakiej podstawie mo¿e pan wykluczyæ
z pe³n¹ œwiadomoœci¹, ¿e nie by³o jakiejœ innej,
bardzo dwuznacznej sytuacji, tak to nazwijmy,
skoro ani komisja, ani – z tego, co mi wiadomo –
prokuratura nie mia³y wgl¹du do najbardziej istotnego materia³u dowodowego, jakim jest wrak?
I od razu, niejako z automatu przechodzê do kolejnego pytania: czy w ogóle ktoœ z cz³onków pana
komisji by³ w miejscu, gdzie w tej chwili sk³adowany jest wrak? Je¿eli nie, to oczywiste powstaje
kolejne pytanie, o to, dlaczego tak by³o, skoro, jak
mi siê wydaje, pewne dzia³ania komisja mog³a podejmowaæ równolegle. To, co robiliœcie pañstwo
chocia¿by z lotami testowymi… Nie wiem, dlaczego w zwi¹zku z tym nie pojawi³a siê kwestia dotycz¹ca wizji lokalnej na tym sk³adowisku.
I jeszcze, skoro ju¿ zabieram g³os, to w tej turze
pytañ chcia³bym zapytaæ, czy Kancelaria Prezydenta… Czy pan prezydent mia³ bezpoœredni¹
mo¿liwoœæ wp³ywania równie¿ na to, kto powinien
znaleŸæ siê w jego najbli¿szym otoczeniu, jeœli
chodzi o funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz¹du?
Czy pada³y takie sugestie ze strony kancelarii prezydenta? Ja nie pytam tylko i wy³¹cznie o kwestiê
wizyty w Smoleñsku, w Katyniu, ale tak¿e o to, jak
by³o wczeœniej. Czy takie sugestie by³y przedstawiane? Jeœli tak, to czy ewentualnie by³y spe³niane, a je¿eli nie, to kto odmawia³ spe³nienia takich
próœb, takich propozycji?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.
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Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê bardzo.
Pierwsza sprawa – kwestia wspó³pracy z Rosjanami. Komisja zakoñczy³a prace w pi¹tek w zesz³ym tygodniu, tym niemniej dzisiaj obecna jest
po³owa sk³adu, cz³onków komisji, bo uwa¿amy, i¿
nasze zadanie, mimo ¿e formalnie zakoñczone,
nie jest zakoñczone. Chyba byliby pañstwo ma³o
wyrozumiali, gdybym powiedzia³: przepraszam
bardzo, zaproszony jest przewodnicz¹cy komisji,
a ja od pi¹tku nie jestem ju¿ przewodnicz¹cym komisji. My uwa¿amy, ¿e nasze zadanie skoñczymy
wtedy, gdy skorzystamy z ka¿dej szansy uzupe³nienia naszej wiedzy dotycz¹cej zdarzeñ istotnych dla wypadku z dnia 10 kwietnia. Wczoraj
rozmawia³em z panem ministrem Igorem Lewitinem, który zg³osi³ mi bardzo podobne w¹tpliwoœci, poniewa¿ komisja rosyjska te¿ zosta³a rozwi¹zana, choæ nie teraz, tylko w styczniu. Ale uzgodniliœmy, ¿e nam nie chodzi o to, aby spotyka³y
siê organy oficjalne, nas interesuje to, ¿eby dla
Rosjan te¿ by³o oczywiste, ¿e dowódca za³ogi powiedzia³: odchodzimy na drugi. I mnie naprawdê
nie interesuje, czy pani Anodina dowie siê o tym,
czy te¿ nie. Chcê tylko, ¿eby wiedzia³ o tym oficjalny przedstawiciel – oficjalny nie w znaczeniu wysokiej rangi, a desygnowany do spotkania ze stron¹ polsk¹ – Federacji Rosyjskiej, który wróci do
Moskwy i powie: nie dyskutujmy, oni maj¹ racjê –
naprawdê to powie.
Proszê pañstwa, czêsto jestem pytany a to
o podstawê prawn¹, a to czy dobrze siê czuliœmy
w takich lub innych rolach. My podeszliœmy do
swojego zadania inaczej. To nie jest kwestia pracy
doktorskiej, to jest kwestia odpowiedzi, co tak naprawdê siê sta³o. I mo¿e akurat pani najtrudniej
mi to mówiæ.
Kontroler w tym dniu nie by³ partnerem dla za³ogi. Ale ja nie jestem od tego, ¿eby go os¹dzaæ, ja
naprawdê nie wiem, jaki sprzêt mia³ przed sob¹
na pulpicie. Pan genera³ te¿ prawdopodobnie nie
bêdzie mia³ tego zadania, dlatego ¿e od tego jest
prokuratura rosyjska. To by³ funkcjonariusz pañstwa rosyjskiego i tam bêdzie ten w¹tek na pewno
rozstrzygany. Ale to nie usprawiedliwia³oby mnie
w jakikolwiek sposób, gdybym nie chcia³ pozyskaæ rosyjskiego przedstawiciela do dalszej dyskusji o tym wypadku lotniczym. I chyba pañstwo podzielaj¹ ten punkt widzenia.
Jeœli chodzi o procedury identyfikacji cia³, to
dla komisji naturalne by³o, ¿e nie powinniœmy naruszaæ prywatnoœci tam, gdzie to nie jest zadaniem komisji, bo nic nie wnosi do identyfikacji
przyczyny. I dlatego my siê skupiliœmy na cz³onkach za³ogi, bo o nich musieliœmy wiedzieæ wiêcej,
ni¿ nawet byliœmy sk³onni powiedzieæ otoczeniu.
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Musieliœmy byæ do koñca przekonani, ¿e byli
w tym miejscu, w takiej pozycji i tak¹ czynnoœæ
wykonywali. I tylko to usprawiedliwia nasze wtargniêcie w bardzo osobiste kwestie. Pozosta³ych…
przepraszam. Dowódca Si³ Powietrznych, mimo
¿e nie by³ cz³onkiem za³ogi, poniewa¿ przebywa³
w kokpicie, te¿ by³ objêty naszym badaniem.
Jeœli chodzi o telefony komórkowe, to one s¹
w posiadaniu prokuratury wojskowej, tak ¿e pytanie, jak rozumiem, przejmie pan genera³.
Na stronie 214 rzeczywiœcie jest takie stwierdzenie, bo to jest zapis z rejestratora… Proszê
mnie ewentualnie poprawiæ, ale to chyba chodzi
o TAWS…
(G³os z sali: Nie, nie TAWS, eksploatacyjny.)
A, eksploatacyjny, tak.
Proszê pañstwa, rejestrator zapisuje, ale jeszcze do tego szyfruje. W zwi¹zku z tym to jest coœ
takiego: mierzy siê, przetrzymuje siê w pamiêci,
szyfruje siê i zapisuje siê. I dalej. W zwi¹zku z tym
jest naturalna zw³oka pomiêdzy pomiarem a zapisem. I to jest naprawdê ostatni zapis – proszê
mnie ewentualnie poprawiæ – ten pó³torej sekundy przed zderzeniem z ziemi¹. Co by wynika³o
z przeliczenia czysto matematycznego? ¯e samolot porusza³by siê z prêdkoœci¹ pionow¹ 60 m/s,
gdyby to by³a prawda. W zwi¹zku z tym to jest po
prostu naturalna zw³oka w zapisie w stosunku do
momentu pomiaru. I przy wyznaczaniu przez nas
trajektorii wszystko to uwzglêdniliœmy. Proszê
w zwi¹zku z tym przyj¹æ, ¿e nic szczególnego na
tej wysokoœci 17 m siê nie sta³o. Samolot rzeczywiœcie by³ na tej wysokoœci 15, 17 m, po czym zacz¹³ gwa³townie zni¿aæ swój tor. Ale to nie jest ¿adna szczególna wysokoœæ czy szczególne miejsce.
Pan senator Sidorowicz pyta³ o to, czy wiarygodne s¹ dane, które mamy, skoro nie pochodz¹
z orygina³u, tylko z kopii.
Proszê pañstwa, wszyscy na œwiecie badaj¹ kopiê, a nie orygina³. Orygina³ jest ostatni¹ pamiêci¹, do której mo¿na siê odwo³aæ, gdy w czasie odczytu zepsuje siê tê kopiê. No, ró¿ne przypadki techniczne siê zdarzaj¹. W zwi¹zku z tym po otwarciu rejestratora robi siê kopiê, orygina³ siê chowa
do sejfu, a na kopii przeprowadza siê wszystkie
badania.
I jak to wygl¹da³o w naszym przypadku? Rejestrator zapisu dŸwiêków zosta³ znaleziony na lotnisku Smoleñsk Pó³nocny i wspólnie opieczêtowany przez strony polsk¹ i rosyjsk¹, wspólnie
przewieziony do Moskwy, wspólnie umieszczony
w sejfie, sejf zosta³ opieczêtowany polskimi i rosyjskimi pieczêciami, póŸniej wspólnie wyci¹gniêto ten orygina³ z sejfu, wspólnie wykonano kopie i znowu wspólnie umieszczono orygina³ w sejfie i go opieczêtowano polskimi i rosyjskimi pieczêciami. W zwi¹zku z tym to nie jest tak, ¿e my
mogliœmy kiedykolwiek, gdybyœmy nawet chcieli,
coœ tam dopisaæ czy coœ uj¹æ czy ¿e tak¹ sam¹
operacjê mogli wykonaæ Rosjanie. To jest po pro-
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stu fizycznie niemo¿liwe. Z tego, co wiem, Instytut
Ekspertyz S¹dowych robi³ porównanie kopii, któr¹ posiadamy, z orygina³em. Ja nie jestem w posiadaniu tej ekspertyzy, ale je¿eli pan genera³ bêdzie móg³ pomóc w odpowiedzi na to pytanie, to
bêdê wdziêczny.
Jeœli chodzi o naciski w kabinie pilota, obecnoœæ genera³a B³asika… przepraszam, powinienem mówiæ: dowódcy Si³ Powietrznych, to proszê
pañstwa, to te¿ by³ wa¿ny element naszego badania i te¿ przed³u¿a³ to badanie, ale dla nas by³o
kluczowe, jak¹ rolê odgrywa³ dowódca Si³ Powietrznych w kokpicie. Na pewno go tam nie powinno
byæ, poniewa¿ kokpit od momentu rozpoczêcia zni¿ania jest tylko dla za³ogi, drzwi powinny byæ zamkniête i nikt nie powinien wchodziæ do œrodka.
To jest ta zasada cichego kokpitu, jest tyle do roboty… przepraszam, tyle do wykonania, ¿e nie powinno tam byæ nikogo, kto nie pomaga, i nawet jak
nie przeszkadza, to sama obecnoœæ rozprasza. Zadaliœmy sobie trud, ¿eby siê dowiedzieæ, co robi³.
Po pierwsze, przywita³ siê ze wszystkimi cz³onkami za³ogi, w zwi¹zku z czym nie jest tak, ¿e sta³,
mówi³ i cz³onkowie za³ogi nie wiedzieli, ¿e stoi.
Nie, przywita³ siê, a oni odpowiedzieli na powitanie dowódcy Si³ Powietrznych.
Po drugie, rzeczywiœcie sta³ za plecami – to, ¿e
sta³, wiemy z analiz ju¿ po wypadku — i pos³ugiwa³ siê w³aœciwym wysokoœciomierzem, odczytuj¹c wysokoœæ nad poziomem lotniska. Nawigator,
który siedzia³ nieco bli¿ej, odczytywa³ wysokoœæ
z wysokoœciomierza radiowego, i tak jak mówiê,
prawdopodobnie w ogóle nie s³ysza³, co mówi genera³. W ka¿dym razie genera³ odczytywa³ i oprócz
odczytywania ¿adnego innego dŸwiêku nie ma zarejestrowanego.
I charakterystyczna wypowiedŸ na wysokoœci
oko³o 60 m – wed³ug wysokoœciomierza barometrycznego, tego, który sam odczytywa³ – „nic nie
widaæ”. To, co teraz powiem, to jest tylko hipoteza,
któr¹ mo¿na uznaæ za pochopn¹ lub uzasadnion¹. Poniewa¿ minimum na Okêciu wynosi 60 m,
mo¿liwe, ¿e to by³o takie odruchowe: zeszliœmy do
tego minimum. Bo jeszcze jedno: genera³ wszed³
tak póŸno do kokpitu, ¿e nie by³ obecny przy podejmowaniu decyzji, ¿e minimum to 100 m. Wiêc
brak reakcji na to, ¿e przeszli 100 m, te¿ jest w jakiœ sposób zrozumia³y.
Ja pañstwu dziœ, teraz mówiê wiêcej, ni¿ jest
zapisane w raporcie, bo w raporcie unikaliœmy tego typu stwierdzeñ. Poniewa¿ mogê bezpoœrednio
z pañstwem rozmawiaæ, mogê powiedzieæ o naszych dyskusjach, ale niezakoñczonych konkluzj¹ na piœmie. Po zejœciu do domniemanego minimum stwierdzi³: nic nie widzimy. Dowódca tu¿ po
tym podj¹³ decyzjê: odchodzimy na drugi, ale nie
dlatego, ¿e us³ysza³ genera³a, tylko dlatego, ¿e nawigator w tym momencie odczyta³: 100. Ta ró¿ni-

ca miêdzy 65 a 100 wynika³a w³aœnie z tego obni¿enia terenu: dla genera³a by³o ju¿ tylko 65, a dla
nawigatora, który siê pos³ugiwa³ radiowysokoœciomierzem – a¿ 100.
A w zwi¹zku z tym, odpowiadaj¹c panu wprost,
powiem, ¿e jak siê tak przeœledzi wszystkie s³owa
wypowiadane przez dowódcê Si³ Powietrznych
i reakcje za³ogi, to mo¿na powiedzieæ, ¿e to by³a
obecnoœæ bierna, ale do tego trzeba dodaæ tê analizê psychologiczn¹. Ka¿dy z nas inaczej znosi
prze³o¿onego za plecami i to jest normalne.
(Senator Jan Dobrzyñski: Ja znoszê dobrze.)
Pan senator mo¿e jest odporny, a ja nieodporny
i nie ma jednej odpowiedzi, jaki bêdzie wp³yw, je¿eli nasz prze³o¿ony stanie nam za plecami, gdy
wykonujemy wa¿ne zadanie.
(Senator Jan Dobrzyñski: No wiêc w³aœnie, dlaczego tam sta³?)
W zwi¹zku z tym zada³ pan trudne pytanie…
(Senat Ryszard Bender: Czasami pewniej mo¿e
siê czuæ.)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze!)
Zada³ pan trudne pytanie, na które chcia³em
bardzo g³êboko odpowiedzieæ, g³êboko w takim
znaczeniu, ¿e chcia³em powiedzieæ, co towarzyszy³o obecnoœci dowódcy Si³ Powietrznych i na ile
to mia³o wp³yw na dzia³anie. Na pewno nie by³o
¿adnej komendy czy polecenia: l¹duj, schodzimy
albo tego typu.
Na jakiej podstawie wykluczamy zamach? Samolot jest tak oprzyrz¹dowany w czujniki, ¿e nie
da siê wykonaæ jakiejœ czynnoœci obcej niezauwa¿enie, tak ¿eby ¿aden z tych czujników tego
nie zarejestrowa³. Drganie siê rejestruje, temperaturê siê rejestruje, ciœnienie siê rejestruje, g³os
siê rejestruje, wszystko siê rejestruje. Nie da siê
wykonaæ zamachu na samolot w locie tak, ¿eby
nikt nie krzykn¹³, ¿eby ¿adna temperatura siê
nie podnios³a, ciœnienie nie wzros³o itd. ¯aden
rejestrator nie zarejestrowa³ ¿adnego takiego elementu.
I druga sprawa. Efektem zamachu musia³aby
byæ zmiana trajektorii lotu. Nie ma ¿adnej zmiany, wszystko jest z dok³adnoœci¹ modelu matematycznego, tak jakby to by³a naprawdê taka
analiza, w skrócie mówi¹c, kolokwialnie, akademicka.
Wgl¹d do wraku. Proszê pañstwa, cz³onkowie
komisji 10–21 kwietnia byli na terenie lotniska
Smoleñsk i w pierwszych trzech dniach bez ¿adnego skrêpowania robili wszystkie badania, które chcieli, miêdzy innymi wraku. W zwi¹zku z tym
to nie jest kwestia zdjêæ satelitarnych, czy nie
wiem, zawierzenia komuœ, to jest kwestia osobistego kontaktu z wrakiem.
Jeœli chodzi o sk³ad osobowy funkcjonariuszy
BOR, którzy ochraniali prezydenta Lecha Kaczyñskiego, to chyba nie jestem upowa¿niony do
dyskusji na temat doboru tych osób i udzia³u pa-

82. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2011 r.
(przewodnicz¹cy J. Miller)
na prezydenta w decyzji szefa Biura Ochrony
Rz¹du.
(Senator Piotr Kaleta: Nie o to pyta³em.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie
o to pyta³.)
Tak? To ja nie zrozumia³em pytania.
(Senator Piotr Kaleta: Mo¿na, Pani Marsza³ek?)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

to nie s¹ akurat ci, którzy powinni byæ w tej komisji. I czy mo¿e pan powiedzieæ, wed³ug jakiego klucza czy wed³ug jakich kompetencji dobiera³ pan
cz³onków tej komisji?
I drugie pytanie, takie bardzo specjalistyczne.
Jestem lekarzem, widzia³em wiele wypadków
i ofiar tych wypadków. Protoko³y sekcji zw³ok s¹
tajne. Czy mo¿e pan chocia¿ ogólnie powiedzieæ,
jakie dominowa³y obra¿enia, które spowodowa³y
œmieræ tych osób, i czy by³y one jednakowe w ka¿dej czêœci tego samolotu? Dziêkujê.

Proszê ponownie zadaæ pytanie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Senator Piotr Kaleta:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka.

Ja pyta³em, czy pan prezydent mia³ tak¹ mo¿liwoœæ. Ja nie pytam o to, czy on dobiera³… jak wygl¹da³y kwestie personalne, tylko o to, czy pan
prezydent mia³ mo¿liwoœæ wskazania takich oficerów, co do których chcia³, ¿eby byli przy jego boku.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Proszê pañstwa, jako osoba ochraniana mogê
powiedzieæ, ¿e propozycja jest sk³adana przez szefa Biura Ochrony Rz¹du. Je¿eli osoba ochraniana
ma istotne uwagi co do pracy funkcjonariusza
Biura Ochrony Rz¹du, to zg³asza siê do szefa Biura Ochrony Rz¹du. Nie da siê chroniæ osoby, która
nie chce byæ ochraniana przez dan¹ osobê…
(Senator Alicja Zaj¹c: …albo nie ma zaufania.)
…albo nie ma do niej zaufania, to jest chyba
normalne.
Jednak ¿adnych szczegó³ów nie chcê przytaczaæ, bo mówilibyœmy o osobach nie¿yj¹cych.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Zanim oddam g³os panom senatorom Krasce,
Ryszce i Paszkowskiemu, poproszê pañstwa albo
o wy³¹czenie telefonów komórkowych, albo o œciszenie, bo nam naprawdê przeszkadzaj¹.
Bardzo proszê, pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze!
Obecnie w mediach toczy siê dyskusja na temat sk³adu pana komisji. Czy mo¿e pan powiedzieæ, czy ci cz³onkowie komisji, którzy s¹ u pana
w tej komisji i zakoñczyli pracê, to byli specjaliœci
najwy¿szych lotów w danej dziedzinie? Wielu specjalistów od wypadków lotniczych mówi nam, ¿e
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Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, trzy krótkie pytania.
Kto odpowiada za brak rosyjskiego nawigatora
na pok³adzie tego feralnego samolotu i za konsekwencje tego? I dalszy ci¹g tego pytania. Czy ta rezygnacja z nawigatora by³a skutkiem nieobecnoœci tego nawigatora w dniu 7 kwietnia, kiedy premier Tusk lecia³ do Smoleñska?
Drugie pytanie. Czy s³u¿by specjalne przed
10 kwietnia otrzyma³y ostrze¿enie o mo¿liwoœci
porwania statku powietrznego? Bo o tym te¿
gdzieœ czyta³em.
I trzecie pytanie. Czy dostarczone za³odze
Tu-154M w dniu 10 kwietnia karty podejœcia
zawiera³y fa³szywe dane radionawigacyjne?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze!
Pan powiedzia³, ¿e te dokumenty, powiedzmy,
nie s¹ najwa¿niejsze, jakby odwo³uje siê pan do dobrej woli Rosjan, czego przyk³ady mieliœmy w ostatnich dniach, kiedy odby³a siê specjalna konferencja
przedstawicieli MAK, którzy powiedzieli, ¿e ten raport, pana raport, jest wewnêtrzn¹ spraw¹ Polski.
I ja mam tak¹ kwestiê, bo pewnie pañstwo… pan jako minister na pewno tê kwestiê zna. Czy w œwietle
tych ustaleñ, które zosta³y dokonane miêdzy premierami Polski i Rosji, raport MAK jest tym dokumentem, który strony, podejmuj¹c pewne rozstrzygniêcia odnoœnie do procedury ustalania przyczyn wypadku, uzna³y za dokument oficjalny?
I kwestia z tym siê wi¹¿¹ca. By³y zapowiedzi
formu³owane przez pana premiera po og³oszeniu
raportu MAK, ¿e bêdzie uruchamiana procedura
przed Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ Lotnictwa Cy-
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wilnego itd. Chcia³bym zapytaæ, czy w tym zakresie
bêd¹ czy s¹ podejmowanej jakieœ kroki i czy bêdzie
uruchamiana jakaœ procedura, je¿eli w najbli¿szym czasie nie uda siê jakoœ przekonaæ Rosjan.
Druga kwestia, która mnie interesuje, wi¹¿e siê
z tym, ¿e w zale¿noœci od statusu lotu interpretowano rolê, powiedzmy, wie¿y kontrolnej. W przypadku lotu wojskowego – tak to by³o przekazywane – ocenia³o siê, ¿e ta rola to, powiedzmy, naprowadzanie i decydowanie, mo¿na powiedzieæ, o pewnych mo¿liwoœciach samolotu. W przypadku lotu cywilnego ta rola jest bardziej, nazwijmy to,
partnerska. Czy pan lub te¿ komisja jest w stanie
jest oceniæ – w œwietle tego, co pañstwo ustalali,
w œwietle tego, co wynika³o z ró¿nych zapisów
przebiegu rozmów miêdzy za³og¹ a wie¿¹ kontroln¹ – jak, subiektywnie, za³oga traktowa³a swój
lot? I jeszcze: jakie relacje w tym zakresie, subiektywnie, utrzymywa³a z wie¿¹ kontroln¹? To te¿
jest, moim zdaniem, istotne dla odzwierciedlenia,
ustalenia tego, co siê sta³o.
Trzecia kwestia wi¹¿e siê – bo pan tutaj mówi³
o odpowiedzialnoœci, i to zosta³o wyakcentowane –
ze spraw¹ pewnych nieprawid³owoœci w zakresie
36. pu³ku specjalnego, spraw wojskowych itd.
Z tym ¿e ta planowana wizyta mia³a oczywiœcie swoj¹ historiê – by³y ró¿nego rodzaju relacje i czynnoœci
podejmowane przez wiele ministerstw, kancelarii…
Czy pañstwo dokonywaliœcie w tym zakresie ustaleñ? I jakie ewentualnie wnioski z tego wyp³ywaj¹?
I czwarta sprawa. Wracaj¹c ju¿ tutaj…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Bardzo proszê ju¿…)
Tak, to ju¿ ostatnia sprawa.
Wracam do kwestii BOR, bo w tej sprawie jest
du¿o nieporozumieñ, które – mo¿na to wprost powiedzieæ – w jakiœ sposób na panu siê skupiaj¹.
Chcia³bym zapytaæ: jaka by³a rola BOR na tym
lotnisku w Smoleñsku? I jak w ogóle prezydent
mia³ byæ przetransportowany ze Smoleñska, z tego lotniska, na uroczystoœci w Katyniu? Dzisiaj
na przyk³ad od osoby, wydaje siê, miarodajnej us³yszeliœmy, ¿e samolotem I³, tym, który nie wyl¹dowa³, mia³ byæ przetransportowany samochód
pancerny dla pana prezydenta. Nie wiem, czy to
jest prawda, czy nie, ale pan pewnie o tym wie. Ja
bym chcia³ wyjaœniæ, jak prezydent mia³ byæ
transportowany i ochraniany od momentu wyl¹dowania do momentu przyjazdu na uroczystoœæ. Bo funkcjonariusze BOR, z tego, co wiem –
tak by³o przekazywane – byli na…

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Panie Senatorze, pan ju¿ zada³ pytanie.
(Senator Bohdan Paszkowski: Dobrze, ale…)
Pan minister naprawdê ju¿ rozumie. Bardzo
wiêc…

(Senator Bohdan Paszkowski: Ale, Panie Ministrze, jeszcze jedno pytanie. Bo…)
(G³osy z sali: No nie! Ile?)
Panie Senatorze…
(Senator Bohdan Paszkowski: W zwiêz³oœci…
Dobrze. Ale wytrzymajcie.)
To ju¿ jest dziesi¹ta minuta.
(Senator S³awomir Sadowski: Niech bêdzie
w nastêpnej kolejce.)
Panie Senatorze, chwileczkê. Je¿eli to jest ostatnie pytanie, ale tylko pytanie…
(Senator Bohdan Paszkowski: Tak.)
…a nie rozwijanie tematu, to bardzo proszê.
Ostatnie pytanie.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ostatnie pytanie wi¹¿e siê z tak¹ kwesti¹: czy
nie uwa¿a pan jednak za niestosowne, ¿eby wystêpowaæ z wnioskiem o nadanie stopnia genera³a
dywizji panu Janickiemu w kontekœcie tego, co
mówi³…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Ale to nie dotyczy raportu, no naprawdê…)
…co mówi w odniesieniu do swojej roli…
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ale to czas na
pytania, a nie na komentarze.)
…w przygotowaniu wizyty w Smoleñsku…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê.
Dziêkujê. To nie dotyczy wypadku…)
Szczególnie ¿e w pierwszych dniach nie potrafi³
nawet okreœliæ, czy to by³ lot prywatny, czy nie
prywatny itd.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Po pierwsze, cz³onkowie komisji nie s¹ osobami
przypadkowymi. S¹ dobrani wed³ug klucza – profesjonalizmu. Reprezentuj¹ Komisjê Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego
i Pañstwow¹ Komisjê Badania Wypadków Lotniczych, zajmuj¹c¹ siê wypadkami lotnictwa cywilnego. Po drugie, reprezentuj¹ te specjalnoœci, które s¹ w tym przypadku szczególnie istotne – jak na
przyk³ad meteorologia, prawo miêdzynarodowe –
s¹ te¿ pracownikami Polskich Linii Lotniczych
„Lot”. Krótko mówi¹c, nie podzielam pogl¹du, ¿e
to jest zestaw ludzi, którzy reprezentuj¹ niewystarczaj¹cy poziom wiedzy, umiejêtnoœci i determinacji w szukaniu rozwi¹zania wszystkich pytañ, które przed komisj¹ by³y postawione. Rów-
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nie¿ raport koñcowy, który jest pañstwu znany,
a który zosta³ przeczytany na œwiecie przez podobne komisje – niektóre ju¿ wyrazi³y swoj¹ opiniê –
daleko odbiega od pañskich podejrzeñ o niefachowoœæ cz³onków komisji.
Jeœli chodzi o obra¿enia, to, jak powiedzia³em,
obra¿enia cz³onków za³ogi interesowa³y nas ze
wzglêdu na czynn¹ rolê za³ogi w podejmowaniu
decyzji i wykonaniu decyzji, które decydowa³y
o locie statku powietrznego. Nie analizowaliœmy
tego, co naszym zdaniem nie jest konieczne, a narusza prywatnoœæ. W zwi¹zku z tym nie potrafiê
odpowiedzieæ na pytanie, czy w tej strefie samolotu lub innej obra¿enia by³y ciê¿sze albo l¿ejsze.
Zreszt¹ powiem szczerze, ¿e nawet gdybym wiedzia³, to raczej nie zmusi³by mnie pan do tego, ¿ebym o tym powiedzia³.
(Senator Ryszard Bender: Tajemnica.)
Nie, nie tajemnica. Jest ogólna zasada, ¿e nie
wchodzi siê w sferê prywatnoœci, dopóki nie ma
siê wystarczaj¹cej podstawy tej ciekawoœci. A ja
nie widzê ¿adnej podstawy do wnikania w sprawê
obra¿eñ kogokolwiek, kto nie mia³ ¿adnego wp³ywu na…
(Senator Ryszard Bender: Ale to, czy w trumnie
le¿y bliska osoba, czy…)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze Bender! Bardzo proszê.)
Jeœli chodzi o s³u¿by specjalne i æwiczenie takiego czy innego elementu, to – ze wzglêdu na
podmiot, który mia³bym opisywaæ – nie zdziwi
pañstwa, ¿e nie bêdê siê wypowiada³ na temat
programów æwiczeñ s³u¿b specjalnych.
Lider. Obecnoœæ lidera nie jest wariantem, ale,
wed³ug rosyjskiego prawa lotniczego, obowi¹zkiem. Bez obecnoœci lidera na pok³adzie nie wolno
wlecieæ do rosyjskiej przestrzeni powietrznej, je¿eli
l¹duje siê na lotnisku wojskowym. To nie jest prawo nowe, nie z 2010 r., tylko obowi¹zuje od dawien
dawna. Ale z rzadka by³o stosowane. Poniewa¿ jest
to prawo rosyjskie, to tym, kto powinien zadbaæ
o jego przestrzeganie, by³a przede wszystkim Federacja Rosyjska. Nie powinna byæ wydana zgoda na
przylot, skoro nie wys³ano do Warszawy lidera.
Karty podejœcia by³y nie tyle fa³szywe, ile nieaktualne. Na tym lotnisku, które zosta³o wy³¹czone
z czynnego funkcjonowania w paŸdzierniku
2009 r., mo¿na by³o podejœæ tylko od strony
pó³nocnowschodniej. Nie da³o siê podejœæ od po³udniowego zachodu. Na karcie podejœcia oba podejœcia by³y aktualne. Myœlê, ¿e to chodzi o tê
kwestiê, czy by³a...
(Senator Czes³aw Ryszka: A 7 kwietnia jakie
by³o podejœcie?
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pan senator
zada³ pytanie…)
(Senator Czes³aw Ryszka: To by³o moje pytanie…)
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Ja do tego w³aœnie zmierzam.
Te karty podejœcia dostaliœmy via ambasada
polska w Moskwie… nie pamiêtam, 2 czy 3 kwietnia. Oczywiœcie te same karty by³y u¿ywane
7 kwietnia i 10 kwietnia. ¯adnych innych nie mieliœmy.
Pan senator Paszkowski pyta³ mnie o kilka rzeczy. Po pierwsze, Panie Senatorze, wszystko jedno, czy pan podziela nasz pogl¹d, ¿e nasz raport
jest dokumentem oficjalnym, czy te¿ nie. Dla nas
jest on wa¿ny, poniewa¿ odpowiada na pytania
dla nas istotne. I naprawdê jest dla nas drugorzêdne, czy ktokolwiek uzna, ¿e raport MAK jest wa¿niejszy czy mniej wa¿ny od naszego, dlatego ¿e
nas interesuje po prostu prawda o tym wypadku.
I tu siê bardzo g³êboko ró¿nimy.
Ja nie jestem akredytowanym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy komisji MAK.
To jest rola, któr¹ wykonywa³ pan Edmund Klich.
Proszê wiêc jego pytaæ, on jest w³aœciwym przedstawicielem Polski do dyskusji o raporcie MAK. Ja
w ogóle nie jestem stron¹ w dyskusji o raporcie
MAK, z jednym wyj¹tkiem – komisja po uzyskaniu
koñcowego projektu raportu rosyjskiego zosta³a
poproszona przez pana premiera, aby zechcia³a
przygotowaæ opiniê o tym projekcie. I jak pañstwo
pamiêtaj¹, w grudniu wys³aliœmy obszern¹ opiniê, która wskazywa³a na, naszym zdaniem, koniecznoœæ istotnego uzupe³nienia raportu rosyjskiego. W niektórych miejscach wyra¿aliœmy
wrêcz inny pogl¹d na temat zawartoœci tego projektu. To jest jedyne, co mnie ³¹czy z raportem
MAK. Nasz raport z nim nie rywalizuje, nie mamy
te¿ pretensji, ¿eby nasz mia³ byæ od tamtego wa¿niejszy. Ja chcê, ¿eby by³ prawdziwy, bo ja…
W momencie, kiedy wszyscy sk³adaliœmy podpisy
pod tym raportem, czuliœmy odpowiedzialnoœæ…
Gdybyœmy siê podpisali pod czymœ, co zosta³o zapisane pochopnie, to bym siê czu³ Ÿle. Je¿eli ktoœ
mi mówi, ¿e ten raport jest inny ni¿ raport MAK,
nie trafia to do mnie, nie uwa¿am tego za rzecz istotn¹ z punktu widzenia wartoœci naszego raportu.
Jeœli chodzi o pytanie o procedurê przed ICAO,
to proszê je skierowaæ do kogoœ innego, poniewa¿
komisja w ogóle nie zajmowa³a siê tym w¹tkiem.
Komisja nie jest stron¹ dla ICAO. Komisja dzia³a
na podstawie polskiego prawa i nie przygotowywa³a ¿adnego materia³u, który mia³by byæ kierowany do ICAO.
Jeœli chodzi o rolê grupy kierowania lotami, powiem tak: prawo rosyjskie, rozró¿niaj¹c loty wojskowe statków powietrznych rosyjskich i loty, bez
wzglêdu na to jakie one s¹, innych krajów, rzeczywiœcie nadaje prawo w³adcze grupie kierowania
lotami do decydowania za dowódcê za³ogi.
W zwi¹zku z tym b³¹d grupy kieruj¹cej lotami jest
oczywisty, jeœli chodzi o za³ogê i³a, bo to by³ wojskowy samolot, który zamierza³ l¹dowaæ na lotnisku w Smoleñsku. I jemu mo¿na by³o powie-
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dzieæ „odchodŸ do Moskwy, nie wyl¹dujesz tutaj”.
Reakcja by³a inna. Wiedz¹ pañstwo, ¿e i³ dwukrotnie podchodzi³ do l¹dowania, z czego raz tak niebezpiecznie, ¿e tylko cudem unikn¹³ wypadku lotniczego. I nawet wtedy grupa kierowania lotami
nie wys³a³a go do Moskwy, tylko jeszcze raz spróbowa³a naprowadziæ go na drogê startow¹. Ale to
wszystko w³aœnie dlatego, o czym pan wspomnia³,
¿e to by³a grupa rosyjska odpowiadaj¹ca za transport pana prezydenta ze Smoleñska do Katynia,
bo zgodnie z porozumieniem w wiêkszoœci przypadków gospodarz zapewnia transport osoby
chronionej miêdzy miejscami jej pobytu na terenie kraju gospodarza. Inna sytuacja nale¿y do
bardzo rzadkich wyj¹tków. W zwi¹zku z tym oni
byli bardzo zdeterminowani, czuli odpowiedzialnoœæ: prezydent wyl¹duje, a my jesteœmy nieprzygotowani. Jednak w ¿adnym przypadku nie
usprawiedliwia to grupy kieruj¹cej lotami. Sprawy bezpieczeñstwa przykryto wtedy – nie wiem,
jak to nazwaæ – punktualnoœci¹ dostawy sprzêtu
transportowego.
Jeœli chodzi o… Aha, ju¿ odpowiedzia³em, jaka
by³a rola BOR. Biuro Ochrony Rz¹du mia³o zapewniæ osobist¹ asystê panu prezydentowi korzystaj¹cemu ze œrodków transportu kraju gospodarza, w tym przypadku Federacji Rosyjskiej.
Co do roli kancelarii i innych resortów, jak rozumiem, w przygotowaniu wizyty, to jest ona opisana w czêœci dotycz¹cej przygotowania lotu – pocz¹wszy chyba, o ile pamiêtam, od stycznia
2010 r., przez wszystkie etapy, a skoñczywszy na
ostatnich decyzjach, które by³y wydane bodaj¿e 5
albo 6 kwietnia. Nie chcê przywo³ywaæ z pamiêci,
w raporcie jest to dosyæ szczegó³owo opisane.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Zanim przeka¿ê g³os pani senator Arciszewskiej-Mielewczyk, przeczytam listê oczekuj¹cych… Bardzo proszê, ja przeczytam i bêdziecie
pañstwo mogli zapisywaæ siê do zadawania pytañ.
Tak wiêc s¹ to: Arciszewska-Mielewczyk, Czelej,
Rotnicka, Banaœ, Piotrowicz, Gorczyca, Sadowski, Jurcewicz, Ortyl, Klima, Cichoñ, Muchacki,
Kogut, Pupa, Dajczak, Dobrzyñski, Dobkowski,
Bender, Majkowski.
Bardzo proszê, pani senator Arciszewska-Mielewczyk.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, czy prawd¹ jest, ¿e pan, czy raczej komisja, na czele której pan stoi, nie posiada-

³a czêœci dokumentacji dotycz¹cej sekcji zw³ok,
przez co nie potrafimy wyjaœniæ ró¿nic i sprzecznoœci odnoœnie do ich identyfikacji? To jest jedno
pytanie.
Pytanie drugie: co siê sta³o z nagraniem wideo
z wie¿y w Smoleñsku i z kim telefonicznie rozmawia³ pracownik wie¿y? Chodzi o rozmówcê, który
mia³ nakazaæ sprowadzenie samolotu na ziemiê.
Trzecie pytanie. Polska prokuratura oœwiadczy³a, ¿e na wysokoœci 15 do 17 m. przesta³o dzia³aæ zasilanie, tymczasem komisja, której pan
przewodniczy, utrzymuje, ¿e samolot by³ sprawny
do koñca. A wiêc gdzie le¿y prawda? Dlaczego
wrak samolotu nadal, i to w takich warunkach,
znajduje siê na terytorium Federacji Rosyjskiej?
Dlaczego nie podjêto skutecznych prób zabezpieczenia wraku?
Kolejne dwa pytania. Czy prawd¹ jest, ¿e strona polska zgodzi³a siê na destrukcjê wraku? Widzieliœmy rozbijanie wraku. Pan wtedy mówi³, ¿e
nic pan nie widzia³, nic panu nie wiadomo,
a tymczasem wszyscy mogli to obejrzeæ w telewizji. Dlaczego wtedy tak pan siê wypowiada³?
Proszê tylko nie mówiæ, ¿e pan tego nie widzia³
w telewizji.
I jeszcze szóste pytanie. Czy pana komisja,
a w szczególnoœci pan sam, jako przewodnicz¹cy, nie byliœcie i nie jesteœcie sêdzi¹ we w³asnej sprawie – panu przecie¿ podlega BOR. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszê, pan senator Czelej.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze, w dokumentacji medycznej
kilku ofiar katastrofy jest istotna ró¿nica miêdzy
dok³adn¹ godzin¹ katastrofy a godzin¹, w której
stwierdzono ich zgon. Prosi³bym o skomentowanie tej ró¿nicy, poniewa¿ ona w przypadku kilku
osób jest znacz¹co czy istotnie du¿a.
Drugie moje pytanie jest nastêpuj¹ce. Przez
wiele miesiêcy ubieg³ego roku trwa³a taka oszczercza kampania wobec dowódcy Si³ Powietrznych, genera³a B³asika. A z pana raportu nale¿y wnioskowaæ, ¿e gdyby piloci s³yszeli to, co mówi³ genera³, to mog³oby to byæ wrêcz zbawienne
dla tego lotu. W tym kontekœcie co najmniej nale¿¹ siê przeprosiny. Moje pytanie jest zaœ takie: czy
bêd¹ wyci¹gniête konsekwencje wobec tych osób,
które by³y inicjatorami tej haniebnej dla genera³a
kampanii?
I ostatnie pytanie. Jak pan s¹dzi, czy dla opinii
miêdzynarodowej… Jakie znaczenie dla opinii
miêdzynarodowej bêdzie mia³ pana raport? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Rotnicka, bardzo proszê.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Szanowny Panie Ministrze, jedn¹ z istotnych
spraw, przynajmniej z punktu widzenia spo³ecznego odbioru raportu sygnowanego pañskim nazwiskiem, jest ustalenie czy te¿ odpowiedŸ na pytanie, czy za³oga zamierza³a l¹dowaæ, czy mo¿e takiego zamiaru nie mia³a. Znam, powiedzmy, ustalenia, jakie pan poda³, i mam pytanie: dlaczego
Rosjanie nie znali tych koñcowych zapisów odnosz¹cych siê do tego momentu? Czy wynika³o to
z dodatkowych rejestratorów, do których komisja
mia³a dostêp? Czy Rosjanie nie potrafili tego odczytaæ, czy te¿ – byæ mo¿e – nie chcieli tego odczytaæ? To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie dotyczy szkoleñ. Oczywiœcie
czêœæ przyczyn katastrofy lotu do Smoleñska by³a
zwi¹zana z brakiem wyszkolenia czy niedostatecznym doszkoleniem za³ogi. Wspomnia³ pan, ¿e
parê lat temu, kilka lat wstecz, zaniechano tych
szkoleñ. Oczywiœcie to zaniechanie musia³o wyp³ywaæ z czyjegoœ polecenia, zarz¹dzenia, rozkazu. Co leg³o u podstaw zaniechania tych szkoleñ?
Czy mia³o to, powiedzmy, wymiar ekonomiczny,
czy by³a to, byæ mo¿e, niezgoda albo przyjêcie, ¿e
nie wypada, aby strona polska by³a szkolona
przez stronê rosyjsk¹? By³abym wdziêczna, gdyby
pan by³ uprzejmy odpowiedzieæ na to pytanie.
Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Ja ju¿ to mówi³em, a teraz tylko powtórzê: nie
zajmowaliœmy siê analiz¹ aktów zgonu osób, które nie by³y cz³onkami za³ogi.
Nastêpna sprawa. Nagranie wideo zosta³o
w Smoleñsku przekazane, zdaniem strony rosyjskiej, w rêce rosyjskiej prokuratury. Nastêpna informacja dotycz¹ca mo¿liwoœci zapoznania
siê z tym nagraniem by³a taka, ¿e nagrania nie
dokonano ze wzglêdu na usterkê techniczn¹
urz¹dzenia.
(Senator Czes³aw Ryszka: Zaciê³o siê.)
Trzecia sprawa. Zasilanie 15 czy 17 m nad ziemi¹… Ja ju¿ o tym mówi³em, teraz mogê tylko po-
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wtórzyæ. To nie jest tak, ¿e samolot by³ 15 czy 17 m
nad ziemi¹. To ostatnia wysokoœæ zarejestrowana
w rejestratorze ze wzglêdu na opóŸnienie zapisu
w stosunku do odczytu, wynikaj¹ca z szyfracji zapisu.
Wrak samolotu na terenie Federacji Rosyjskiej
nie jest w³asnoœci¹ komisji, w zwi¹zku z czym
w ¿aden sposób nie wp³ywa³a ona ani na miejsce
przechowywania wraku, ani na stan tego wraku.
Wykracza to poza kompetencje komisji.
A jeœli chodzi o to, czy jestem sêdzi¹ we w³asnej
sprawie, to w³aœnie w poprzedniej serii pytañ
skoñczy³em mówiæ o tej kwestii.
Biuro Ochrony Rz¹du mia³o inne czynnoœci ni¿
czynne uczestniczenie w przelocie samolotu miêdzy Warszaw¹ Okêcie a Smoleñskiem Pó³nocnym.
Jeœli chodzi o godziny zgonu, to jest tak samo,
mogê tylko powtarzaæ ca³y czas: nie analizowaliœmy wszystkich aktów zgonu, poniewa¿ naprawdê
nie mia³o to wp³ywu na przebieg lotu. A to oznacza, ¿e komisja nie powinna siê tym zajmowaæ.
Nikt z cz³onków komisji nie prowadzi³ równie¿
¿adnej oszczerczej kampanii przeciwko dowódcy
Si³ Powietrznych, w zwi¹zku z czym uwa¿am, ¿e to
pytanie skierowano pod z³y adres.
Znaczenie raportu dla opinii miêdzynarodowej.
Wiem, ¿e z raportem zapozna³y siê œrodowiska
profesjonalnie zwi¹zane z lotnictwem, jednak te
œrodowiska zazwyczaj nie komentuj¹ tego typu
raportów.
Za³oga z pewnoœci¹ nie zamierza³a l¹dowaæ.
Dowód, który przeprowadziliœmy, jest dowodem
twardym, jak to kolokwialnie nazywamy, czyli
opartym na zapisie, który nie jest zapisem cz³onków komisji, tylko zapisem specjalistów zawodowo odczytuj¹cych taœmy tego typu. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne przygotowuje tego
typu ekspertyzy dla prokuratur, dla s¹dów. I jest
to jedyna czynnoœæ, któr¹ wykonuj¹.
Dlaczego nam siê uda³o przeczytaæ, a Rosjanom – nie? £atwiej jest odcyfrowaæ nagranie w jêzyku ojczystym, nawet kiepskie, bo przynajmniej
wiadomo, jak posk³adaæ te pojedyncze… no, odg³osy, bo nawet nie mo¿na powiedzieæ, ¿e to s¹ sylaby. My z kolei mielibyœmy pewnie tak samo du¿o
trudnoœci podczas odczytywania g³osów rosyjskich, gdyby by³y one tak ma³o wyraziœcie zarejestrowane. Rosjanie zakoñczyli raport, po czym my
odebraliœmy ich ekspertyzy od Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego. Rosjanie do dzisiaj
nie maj¹ tego nagrania rozszyfrowanego. Zachêta
do wspólnych dyskusji dotyczy miêdzy innymi równie¿ wspólnej lektury tego odczytu.
Szkolenia to by³a s³aba strona 36. pu³ku przez
wiele, wiele lat. W zwi¹zku z tym nie chcia³bym ryzykowaæ, stawiaj¹c diagnozê, co by³o pierwszoplanow¹ przes³ank¹, a co bardziej poœledni¹. Jednak myœlê, ¿e i dzisiejszy dowódca 36. pu³ku,
i w ogóle dowództwo Si³ Powietrznych bardzo dok³adnie przeanalizuje materia³, który przygoto-
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waliœmy, poniewa¿ odkryliœmy nie tylko nieprzyk³adanie do tego w³aœciwej wagi, ale i fa³szowanie
dokumentów. W zwi¹zku z tym jestem przekonany, ¿e to bêdzie bardzo pieczo³owicie analizowane
i wnioski bêd¹ rych³o wyci¹gniête. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Banaœ… Nie widzê go.
Pan senator Piotrowicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, postaram siê szybko skoñczyæ.
Ile samolotów by³o przygotowanych do odlotu
z Okêcia, a ile powinno byæ?
Na jakiej podstawie stwierdzono, ¿e samolot
by³ sprawny technicznie, skoro komisja nie bada³a wraku?
Sk¹d wiadomo, ¿e za³oga pos³ugiwa³a siê z³ym
wysokoœciomierzem, skoro nawet postawa pana
genera³a B³asika œwiadczy o tym, ¿e piloci maj¹
doskona³e rozeznanie, jakim wysokoœciomierzem
nale¿y siê pos³ugiwaæ?
Dlaczego w czerwcu ubieg³ego roku, odpowiadaj¹c na zadawane tutaj usilnie pytania, pan minister zaprzecza³, ¿e to nie by³ lot wojskowy, mimo
¿e wszystkie fakty przemawia³y za tym? Dziœ pan
przyznaje, ¿e by³ to lot wojskowy.
Czy komisja dokona³a oglêdzin wraku?
Dlaczego strona polska zrezygnowa³a z lidera?
Czy komisja ma ekspertyzê dotycz¹c¹ urz¹dzenia automatycznego odejœcia? Czy ma ekspertyzê
œwiadcz¹c¹, ¿e to urz¹dzenie odpowiedzialne za
automatyczne odejœcie by³o sprawne? Czy jest taka ekspertyza? Bo stwierdzono, ¿e autopilot by³
sprawny. Czy jest taka ekspertyza? Kto tê ekspertyzê wykona³?
Dlaczego przeprowadzano eksperyment na
Tu-154M o numerze bocznym 102 na lotniskach
z ILS i bez ILS, skoro komisja ju¿ wczeœniej wiedzia³a, ¿e przycisk „Uhod” nie dzia³a na lotniskach
bez ILS?
Co siê sta³o z rejestratorem lotu K3-63? Czy go
odnaleziono? Rejestruje on parametry czasu, wysokoœci barometrycznej, prêdkoœci przyrz¹dowej
itd., itd. Jest to urz¹dzenie w skrzynce opancerzonej znajduj¹cej siê pod kad³ubem samolotu.
Dlaczego do raportu nie do³¹czono zdjêæ satelitarnych otrzymanych od Amerykanów? Co siê
w ogóle z tymi zdjêciami sta³o?
Dlaczego do raportu nie do³¹czono stenogramów z rozmów z kokpitu? Je¿eli by³o inaczej, to
bardzo proszê o odpowiedŸ.

Co pan minister s¹dzi na temat wypowiedzi Rosjan, ¿e pañski raport nie ma znaczenia prawnego?
(G³os z sali: Jest ju¿ trzydzieœci pytañ, powoli…)
Dlaczego do raportu nie do³¹czono wyników
badañ polskich archeologów?
Dlaczego do raportu do³¹czono zdjêcia z internetu? To te¿ œwiadczy o jakoœci prac. Chodzi
o zdjêcia dotycz¹ce samolotu, który uleg³ katastrofie.
Dlaczego pan premier mówi³ o tym, ¿e w przypadku rozbie¿noœci bêdziemy siê zwracali do arbitra¿u, a dziœ ta sprawa ju¿ upad³a, bo siê okaza³o,
¿e jest to niemo¿liwe? Dlaczego nie zbadano jakoœci remontu przeprowadzonego w Samarze? To na
razie tyle.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: To jeszcze nie
wszystkie pytania?)
Nie, nie wszystkie, oczywiœcie, ¿e nie wszystkie.
Spieszy³em siê, bo mog³em nie zd¹¿yæ. A to s¹ istotne pytania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Odnoszê wra¿enie, ¿e pan senator nie czyta³ raportu. Pozwolê sobie w zwi¹zku z tym odpowiedzieæ na tyle szybko, ¿eby pozostali nie musieli
wchodziæ w szczegó³y nieistotne dla przebiegu
zdarzeñ.
Sk¹d wiedzieliœmy, z jakiego wysokoœciomierza
korzystano? A no st¹d, ¿e wysokoœciomierze rejestruj¹ swoje odczyty na rejestratorze parametrów
lotu, wiêc nie jest ¿adn¹ filozofi¹ stwierdziæ, ¿e
o takiej i takiej godzinie jeden wysokoœciomierz
wskazywa³ jedn¹ wysokoœæ, a inny wysokoœciomierz wskazywa³ inn¹ wysokoœæ. Panie Senatorze, my wiemy, w którym miejscu siedzi który
cz³onek za³ogi, i wiemy, który ma w zasiêgu wzroku, a który jest niedostêpny… Gdyby pan chcia³
teraz z nami przeprowadziæ ca³¹ tê analizê, to musielibyœmy pana zaprosiæ na spotkanie, które by
trwa³o pewnie kilka godzin. Zadaje pan bardzo
szczegó³owe pytania, które nie maj¹ ¿adnego znaczenia z punktu widzenia wypadku lotniczego.
Dlaczego komisja dokona³a kontroli funkcjonowania takich czy innych urz¹dzeñ w czasie lotu
specjalnego? Komisja nie planowa³a i nie wykonywa³a lotu specjalnego po to, ¿eby kontrolowaæ cokolwiek, jeœli chodzi o urz¹dzenia. Komisja kontrolowa³a coœ innego, a mianowicie, czy za³oga po
podjêciu decyzji o odejœciu na drugi kr¹g mog³a
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wykonaæ to odejœcie, wykorzystuj¹c automatyczny pilot, czy te¿ nie. I przycisk, o którym pan mówi, w slangu nazywany przyciskiem „Uhod”, czyli
„odejœcie”, nie ma po³¹czenia z ¿adnym rejestratorem, a wiêc u¿ycie tego przycisku nie jest odzwierciedlone w ¿adnym z rejestratorów. Ale u¿ycie tego przycisku musi byæ poprzedzone przez u¿ycie
dwóch innych przycisków, co powoduje od³¹czenie stabilizacji pod³u¿nej, a to ju¿ rejestruje rejestrator parametrów lotu. W zwi¹zku z tym… Przepraszam. To wymaga pewnego komentarza…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Proszê, proszê.)
…je¿eli w ogóle ma byæ zrozumia³e. Automat
ma dwie sk³adowe. Po pierwsze, w pod³u¿nej osi,
po drugie, w poprzecznej osi. Chodzi o to, ¿eby siê
nie ko³ysa³ na boki i ¿eby siê nie ko³ysa³ w przód,
w ty³. ¯eby ten automat w³aœciwie funkcjonowa³,
musi byæ uruchomiony przez pilota podejmuj¹cego œwiadom¹ decyzjê. I w tych warunkach mo¿na
by³o uruchomiæ automatyczny pilot, wykorzystuj¹c pewn¹ sztuczkê, której nie by³o w instrukcji
obs³ugi.
My wcale nie chcieliœmy wykonywaæ lotu specjalnego, ale jak zapytaliœmy doœwiadczonych pilotów, czy umiej¹ odejœæ w automatycznym pilocie
bez ILS… ILS, o który pan pyta³, to jest urz¹dzenie
na ziemi, a nie w samolocie.To urz¹dzenie, powiem obrazowo, wytwarza œcie¿kê elektroniczn¹,
po której samolot ma zejœæ na próg drogi startowej. Z tym ¿e to lotnisko nie ma tego urz¹dzenia.
Bez tej elektronicznej pomocy mo¿na wyl¹dowaæ,
tylko trzeba zastosowaæ sztuczkê nieopisan¹ niestety w instrukcji tego samolotu. No wiêc myœleliœmy, ¿e mo¿e ta sztuczka, mimo ¿e nieopisana, zosta³a zastosowana. Ale œrodowisko zwi¹zane
z 36. pu³kiem nie by³o w stanie wykonaæ tej operacji. Z wyj¹tkiem dodatkowego uruchomienia dwóch
przycisków, co powoduje zerwanie pod³u¿nego stabilizatora… My po przeanalizowaniu tego, jak samolot siê zachowuje – po przeanalizowaniu nie na
papierze, tylko po tych trzech specjalnych lotach –
doszliœmy do konkluzji, ¿e w tym przypadku nie da³o siê odejœæ, poniewa¿ nie przyciœniêto tych dwóch
dodatkowych przycisków, co by zosta³o zarejestrowane. Problem nie polega na tym, ¿e coœ by³o uszkodzone. Po prostu nie da siê podejœæ, je¿eli nie ma
wspó³dzia³aj¹cego urz¹dzenia na ziemi, bo to wymaga wspó³dzia³ania obu stron. W zwi¹zku z tym
nie ma co badaæ. Urz¹dzenie by³o sprawne, bo przez
ca³¹ drogê automatyczny pilot funkcjonowa³. Przecie¿ po osi¹gniêciu odpowiedniej wysokoœci w Warszawie reszta trasy by³a wykonana na automatycznym pilocie i dopiero jak rozpoczynano zejœcie, wy³¹czono automatyczny pilot.
Co do lotu wojskowego, ju¿ mówi³em…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: To dlaczego
w czerwcu pan minister zaprzecza³?)
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Przed chwil¹ to t³umaczy³em. Mogê panu jeszcze raz to wyt³umaczyæ.
(G³osy z sali: Nie ma potrzeby, mo¿na to przeczytaæ w stenogramie.)
(Rozmowy na sali)
Zdjêcia satelitarne – te, które s¹ istotne z punktu widzenia naszej diagnozy – zosta³y zamieszczone. Ten raport i tak ma dosyæ du¿¹ objêtoœæ,
a to jest ta wersja, która ma byæ komunikatywna.
Oprócz tego raportu komisja sformu³owa³a protokó³ z oœmioma za³¹cznikami – i to jest dzie³o, które
w sumie ma tysi¹c dwieœcie kilkadziesi¹t stron.
Mo¿e pan szukaæ do woli i sprawdzaæ, czy jest tam
to, co by pan chcia³ widzieæ. U¿ywanie zdjêæ z internetu chyba nie jest z³ym rozwi¹zaniem. No je¿eli chcia³by pan znaæ, na przyk³ad, stan zachmurzenia czy warunki atmosferyczne nad Smoleñskiem siódmego, dziewi¹tego, dziesi¹tego, to jest
to dostêpne w internecie i…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: I wnêtrze kabiny
samolotu?)
Wnêtrze kabiny samolotu z dnia…
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, jak mi pañstwo powiedz¹,
o które konkretnie zdjêcie chodzi, to wtedy bêdziemy mogli rozmawiaæ.
A jeœli chodzi o arbitra¿, to komisja nie ma zamiaru wchodziæ w arbitra¿ z kimkolwiek, poniewa¿ wyda³a swój dokument i nie widzi drugiej
strony, która mia³aby z nami siê spieraæ o treœæ tego dokumentu.
Jakoœæ remontu w Samarze. Ju¿ o tym mówi³em, nie ma ¿adnych przes³anek do tego, by mówiæ, ¿e samolot jako statek powietrzny zawiód³.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gorczyca, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja by³em 7 kwietnia na lotnisku w Smoleñsku. Po wyl¹dowaniu zobaczy³em
lotnisko, które, ku mojemu zdziwieniu, nie przypomina³o praktycznie lotniska. Zachwaszczone,
zakrzaczone, poroœniête suchymi trawami do wysokoœci jednego metra, z chocho³ami odstraszaj¹cymi dzikie zwierzêta i ptaki, z lampami wisz¹cymi na drewnianych s³upach. No, to lotnisko
by³o wielokrotnie pokazywane w mediach. I pomyœla³em sobie wtedy, ¿e organizacja tego lotu
musi byæ szczególna, ¿e musi byæ zapasowe lotnisko, bo rzeczywiœcie trudno l¹dowaæ samolotem pasa¿erskim na takim lotnisku. I moje pytanie jest takie: czy komisja stwierdzi³a jakieœ istotne ró¿nice w organizacji lotów z 7 i 10 kwietnia
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ubieg³ego roku? Czy by³y jakieœ ró¿nice w ich organizacji? Czy jeden i drugi lot by³y podobnie zorganizowane? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

zwanego odejœcia, a wiêc moment, kiedy pilot
uruchamia, poci¹ga wolant… Czy by³aby szansa
unikniêcia tej katastrofy? To jest bardzo wa¿ne
pytanie, bo… Czy reakcja, w³aœnie jeœli chodzi
o odejœcie, takiego samolotu, powiedzmy, typu
embraer czy te¿ innego, jest szybsza ni¿ tupolewa?
I drugie pytanie. Czy w najbli¿szym czasie nast¹pi wymiana tych samolotów ? Dziêkujê bardzo.

Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Panie Senatorze, ¿adnej ró¿nicy, jeœli chodzi
o organizacjê… Szczegó³y przedstawia³ pan Maciej Lasek w sposób bardzo pogl¹dowy, stawiaj¹c
plusy i minusy przy odpowiednich czynnoœciach
przygotowawczych dotycz¹cych ca³ego lotu. Na
lotnisku polska strona nie wykonywa³a ¿adnych
czynnoœci chocia¿by dlatego, ¿e to jest teren wojskowy i obowi¹zuj¹ tam zasady pobytu na terenie
zamkniêtym. Ja rozmawia³em z panem prezydentem Aleksandrem Kwaœniewskim, który podzieli³
siê ze mn¹ uwagami na temat stanu tego lotniska
w czasie, kiedy on by³ prezydentem, i ju¿ wtedy
ten stan by³ op³akany. Od tego czasu l¹dowaliœmy
regularnie na tym lotnisku, bo jego jedyn¹ zalet¹
by³o to, ¿e by³o blisko Katynia. A stan techniczny,
jeœli chodzi o takie podejœcie niefachowe, pierwsze wra¿enie, od dawien dawna by³ uw³aczaj¹cy
randze, w jakiej w naszych podró¿ach byli oficjalni przedstawiciele pañstwa polskiego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sadowski, proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, od kilkunastu lat przewija siê
problem wymiany samolotów, z których korzystaj¹ premier, prezydent i inni przedstawiciele naszego pañstwa. Z ró¿nych wzglêdów, ekonomicznych, mo¿e medialnych, do takiej wymiany nie
dosz³o. Tak siê z³o¿y³o, ¿e 4 stycznia 2010 r. na posiedzeniu po³¹czonych komisji, miêdzy innymi
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, zapyta³em ministra Arabskiego,
kiedy rz¹d dokona wymiany samolotów, bo, nie
daj Bo¿e, zdarzy siê nieszczêœcie. Panie Ministrze,
chcia³bym zapytaæ, czy w sytuacji analogicznej
i hipotetycznej… Gdyby podró¿uj¹cy tym samolotem, œwiêtej pamiêci prezydent i inni, podró¿owali
na przyk³ad embraerem, to czy ten moment tak

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Proszê pañstwa, samolot Tu-154M nie jest samolotem niebezpiecznym, to nie jest z³y samolot.
Ta konstrukcja jest konstrukcj¹ naprawdê dobr¹,
ale jest on trudny w pilota¿u. To wymaga naprawdê du¿ych umiejêtnoœci. Jest to konstrukcja z lat
siedemdziesi¹tych… mo¿e jeszcze wczeœniejszych, szeœædziesi¹tych. Tak? W zwi¹zku z tym to
jest inna epoka. Ale dobra za³oga pos³uguje siê
tym samolotem w sposób nie tylko bezpieczny, ale
wrêcz komfortowy. Ten samolot nie by³ samolotem zaniedbanym, ten samolot by³ technicznie
bardzo sprawny i w zwi¹zku z tym trudno mi powiedzieæ, czy zamienienie go na samolot typu embraer cokolwiek by zmieni³o, czy te¿ nie. To jest
zajêcie nie dla przedstawiciela komisji. Myœmy siê
zajmowali konkretnym przypadkiem i wiemy, ¿e
w tym przypadku maszyna nie zawini³a. W zwi¹zku z tym nie mogê wyci¹gn¹æ nastêpuj¹cego
wniosku: gdyby kupiono inn¹ maszynê, to unikniêtoby wypadku. Ta maszyna, jako maszyna, nie
zawiod³a.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, postaram siê zadaæ konkretne
pytania i prosi³bym, je¿eli to by³oby mo¿liwe,
o konkretne odpowiedzi. Wracam do kwestii szkoleñ. Czy uda³oby siê ustaliæ datê zaprzestania
szkoleñ na symulatorach, je¿eli chodzi o ten typ
samolotów.
Drugie. W kontekœcie wypowiedzi, jak równie¿
pytañ, chcia³bym zapytaæ, czy na terenie Polski
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by³y szcz¹tki samolotu niezbêdne do tego, aby dokonaæ ustaleñ, które zosta³y poczynione przez komisjê.
Trzecie pytanie. Mówi³ pan o analizie psychologicznej i w pewnym sensie o jej wynikach. Moje
pytanie jest takie: czy analiza dotyczy³a ca³ej za³ogi, czy tylko pojedynczych osób?
I ostatnie pytanie, zwi¹zane z sugestiami czy
niektórymi tu padaj¹cymi pytaniami. Mam nadziejê, ¿e… Chcê powiedzieæ, ¿e pytania dotycz¹ce sygna³ów, i¿ w komisji pracuj¹ osoby, które nie powinny w niej byæ, z³ego fina³u tego projektu… Czy nie odnosi pan wra¿enia, ¿e bezpoœredni¹ konsekwencj¹ tego typu pytañ – mam
nadziejê, ¿e to jest niecelowe – jest podwa¿anie
pracy pañskiej i pañskiej komisji, a poœredni¹
jest uwiarygadnianie raportu Rosjan? Ja osobiœcie jestem przekonany co do dzia³añ komisji pod
pana przewodnictwem i dokonanych ustaleñ.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Proszê pañstwa, o ile pamiêtam, w 2004 r. wycofano symulatory z programu szkoleñ, ale proszê sprawdziæ tê datê, bo nie chcia³bym nikogo
wprowadziæ w b³¹d. Mówiê z pamiêci, a nie jest to
kluczowa data. Dlaczego ten symulator by³ tak
wa¿ny i dlaczego bardzo nas cieszy to, ¿e dzisiejszy dowódca si³ powietrznych zakontraktowa³
mo¿liwoœæ szkolenia w Moskwie? Niektórych
operacji nie da siê wykonaæ w realnych warunkach, bo s¹ zbyt ryzykowne. Tylko na symulatorze mo¿na na przyk³ad spróbowaæ, jak odejœæ
z 50 m, a nie ze 100 m. I chodzi nie o to, ¿eby przyzwyczaiæ do ³amania regulaminu, tylko o to, ¿eby
nawet w sytuacji, kiedy warunki zmuszaj¹ do zupe³nie skrajnego dzia³ania, mieæ wyrobione nawyki, jak siê zachowaæ. I ta rola symulatora jest
nie do zast¹pienia. I druga sprawa, która jest
bardzo istotna. Piloci maj¹ szkoliæ siê regularnie
w ró¿nych warunkach atmosferycznych, a tu
pech chce, ¿e ci¹gle jest s³oñce, nie ma ani zachmurzenia, ani mg³y, a szkoliæ siê trzeba. Na symulatorze mo¿na stworzyæ ka¿de warunki.
A w praktyce? W praktyce wpisywa³o siê inne warunki atmosferyczne, ni¿ by³y w rzeczywistoœci,
¿eby tylko spe³niæ wymogi formalne. W zwi¹zku
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z tym to nie jest kwestia oszczêdnoœci, tylko kwestia pytania, czy bezpieczeñstwo w lotnictwie naprawdê jest priorytetem. Jeœli jest priorytetem,
to nie pytamy o pieni¹dze. Kolejna kwestia dotyczy tego, jak czêsto muszê lataæ. Pañstwo wiedz¹, ¿e za³oga musi mieæ oœmiogodzinny odpoczynek. A je¿eli lot goni lot, to ledwo siê skompletuje za³ogê, tak ¿eby mieli po osiem godzin odpoczynku. Przecie¿ w czasie odpoczynku nie mo¿na
siê szkoliæ. Minie te osiem godzin i jest siê w nastêpnej za³odze i trzeba pilotowaæ nastêpny samolot. W zwi¹zku z tym ja siê bardzo cieszê, ¿e
komisja nie ma uprawnieñ prokuratury wojskowej, czyli nie orzeka o winie. Myœmy diagnozowali tylko to, co jest s³aboœci¹. Pan prokurator ma
o wiele wiêksze zadanie.
Analiza dotyczy³a ca³ej za³ogi. Ka¿dy cz³onek
za³ogi by³ poddany równie¿ analizie psychologicznej. To jest rutynowe badanie, które przechodzi w regularnych odstêpach czasu ka¿dy pilot
i ka¿dy nawigator, ka¿dy technik i ka¿da stewardesa.
Pan senator poruszy³ kwestiê bardzo istotn¹.
Mówimy o relacjach rosyjsko-polskich w kontekœcie tego badania. Proszê pañstwa, my siê nie obra¿amy, ale zdarzy³o mi siê dwa razy us³yszeæ
w Rosji takie s³owa: czy wy na pewno chcecie badaæ wypadek lotniczy, czy wy chcecie nam udowodniæ, ¿e myœmy ich zabili? To nie by³a rozmowa
oficjalna, bo w trakcie rozmowy oficjalnej takie
s³owa oczywiœcie nie padaj¹… Do wspó³pracy
w takiej sytuacji potrzebna jest bardzo silna motywacja, a nie tylko litera prawa. Te wszystkie niepowa¿ne hipotezy, które w Polsce by³y upowszechniane, naprawdê nie pomaga³y w stworzeniu
klimatu do wspó³pracy partnerskiej. Ja zdajê sobie sprawê z tego, ¿e w Polsce s¹ inne warunki
wolnoœci s³owa i ¿e Rosjanie mog¹ patrzeæ przez
pryzmat artyku³ów w prasie, które… No mo¿na
utrudniæ opublikowanie, ale… To nie jest ¿adne
wyt³umaczenie, gdy druga strona zastanawia siê:
dlaczego ja mam daæ kopiê nagrania, je¿eli oni odczytaj¹ na tym nagraniu to, co chc¹, a nie to, co
tam jest. Z takimi kuluarowymi sygna³ami siê
spotyka³em. Dziêkujê.
(Senator Ryszard Bender: Przecie¿ nie odczytaj¹ tego, co chc¹, jeœli tego tam nie ma…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ortyl, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, omawiaj¹c mo¿liwoœæ odejœcia
na automacie, u¿y³ pan sformu³owania „sztucz-
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ka”, ¿e ona nie by³a znana pilotom… W zwi¹zku
z tym pojawia siê pytanie, czy to by³ schemat dzia³ania, procedura, która by³a przewidziana przez producenta, czy po prostu by³a to mo¿liwoœæ, o której
nawet producent nie wiedzia³. Sformu³owanie
„sztuczka” tak¹ myœl mi nasuwa. Czasami tak jest,
¿e urz¹dzenie mo¿e wykonywaæ jakieœ inne czynnoœci, ale producent tego nie zaleca. Prawda? W zwi¹zku z tym nie opisuje tego w instrukcji. A je¿eli to nie
by³a sztuczka, to dlaczego nie pojawi³o siê to w instrukcji obs³ugi? Kto powinien to wpisaæ?
Wracaj¹c do trajektorii… Rozumiem, ¿e nasza
wersja trajektorii nie ró¿ni siê od rosyjskiej, bo tak
pan minister powiedzia³. Te parametry siê zgadza³y.
I jeszcze jedna sprawa. Praca nad raportem jest
zakoñczona na tym etapie, ale komisja nie jest
rozwi¹zana, jest gotowa, gdyby siê pojawi³y jakieœ
nowe dane, do… Tak po wypowiedziach pana ministra… Prosi³bym o potwierdzenie albo zanegowanie tego. Uwa¿am, ¿e hipotezy, o których pan
minister powiedzia³, ¿e przeszkadza³y w prowadzeniu postêpowania czy œledztwa, pojawia³y siê
nie tylko w Polsce. Hipotezy ró¿nej treœci pojawia³y siê równie¿ po stronie rosyjskiej, tak ¿e to nie
jest kwestia hipotez tylko u nas.
Wykorzystam moment i zapytam pana prokuratora Parulskiego o sprawê wykluczenia ze œledztwa pana prokuratora Pasionka. To jest bardzo
zagadkowa sprawa. Pan prokurator od pocz¹tku
pracowa³ przy tym œledztwie. Myœlê, ¿e jest to ze
szkod¹…
Prosi³bym jeszcze o potwierdzenie… Pan minister pos³u¿y³ siê danymi, które mówi³y o tym, ¿e
samolot mia³ pionow¹ prêdkoœæ upadania na poziomie 60 m/s. To dosyæ du¿a szybkoœæ. Nie chcê
siê tu wypowiadaæ, z jakiego powodu…
Kolejna rzecz. Czy fakt, ¿e jesteœmy cz³onkami
NATO, mia³ wp³yw na przebieg relacji po katastrofie? Czy my jako strona polska to wykorzystywaliœmy? Nie trzeba przypominaæ, ¿e w tej katastrofie kwiat naszego dowództwa, ¿e tak powiem,
poniós³ œmieræ i oczywiœcie prezydent Lech Kaczyñski jako zwierzchnik si³ zbrojnych.
I ostatnie pytanie. Kto fizycznie podj¹³ decyzjê
o tym, i kto by³ do tego uprawniony, ¿eby zastosowaæ konwencjê chicagowsk¹, a nie porozumienie
z 1993 r. miêdzy Polsk¹ i Rosj¹? Czy w ocenie pana ministra gdyby mia³o zastosowanie to porozumienie – a teraz wygl¹da na to, ¿e tak powinno byæ
– by³oby to lepsze w skutkach, je¿eli chodzi o prowadzone postêpowanie? Jaka w tym zakresie jest
ocena pana ministra?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, samolot by³ produkcji radzieckiej, a Rosjanie w swoim raporcie uznali, ¿e nie da
siê bez ILS skorzystaæ z automatycznego pilota.
W zwi¹zku z czym to nie by³o zaskoczenie dla nas,
to by³o przede wszystkim niedowierzanie po stronie rosyjskiej. Tylko dlatego zdecydowaliœmy siê
na lot specjalny, ¿eby sprawdziæ… Bez ¿adnych
domys³ów, chodzi³o o to, ¿eby to by³a prawda potwierdzona eksperymentem. Trzeba zastosowaæ
tak¹ w³aœnie sztuczkê. Je¿eli Rosjanie nie znaj¹
tej sztuczki, a eksploatuj¹ o wiele wiêcej samolotów Tu-154, to to naprawdê by³a sztuczka…
W zwi¹zku z tym to nie jest coœ, co mo¿na wprowadziæ do instrukcji obs³ugi. Ten samolot to wytrzyma³, ¿e tak powiem kolokwialnie.
Jeœli chodzi o trajektoriê, to wersja polsk¹ i rosyjska siê ró¿ni¹.
(G³os z sali: Ale…)
Nie, nie… Trajektoria rosyjska przyjmuje inn¹
œcie¿kê zejœcia. My – 2 stopnie 40 minut, a oni
3 stopnie 12 minut.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Jeszcze bardziej stromo…)
Tak ¿e to nie s¹ takie same trajektorie.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Ale parametr przekrzywienia…)
Czymœ innym s¹ parametry z rejestratorów,
które zosta³y odczytane, a czymœ innym jest trajektoria zejœcia. Ta, która wed³ug Rosjan jest prawid³owa, to jest zupe³nie inna œcie¿ka. My siê
opieramy na karcie podejœcia dla za³ogi, bo to jest
dokument, który oficjalnie mieliœmy. My jesteœmy
przyzwyczajeni do tego, ¿e kiedy za³oga dostaje
kartê podejœcia, to nie improwizuje, tylko wciela
j¹ w ¿ycie. Proszê przeczytaæ raport MAK, tam
jest: 3 stopnie 12 minut. Sk¹d takie dane? Tego
dotyczy jedna z uwag, któr¹ skierowaliœmy w grudniu pod adresem Rosjan. Tak ¿e nie, trajektornie
nie s¹ wspólne.
Komisja z mocy prawa zosta³a rozwi¹zana
w pi¹tek, bo w pi¹tek pan premier przyj¹³, zaakceptowa³ koñcowe dokumenty. Ja powiedzia³em o tym, ¿e dla nas to jest zbyt wa¿na sprawa,
abyœmy stwierdzili, ¿e my ju¿ nie mamy obowi¹zku pracowaæ, w zwi¹zku z tym to nie jest
nasz problem. My bêdziemy siê tym dalej zajmowaæ, je¿eli tylko bêdziemy uznawani za osoby,
które maj¹ kwalifikacje do tego, ¿eby siê w to anga¿owaæ.
Hipotezy rosyjskie… Tak zapisa³em, ale nie pamiêtam dok³adnie pytania, przepraszam…
(Senator W³adys³aw Ortyl: Czy…)
Tak, chodzi³o o to, ¿e równie¿ Rosjanie tworzyli
ró¿ne hipotezy… Ja sobie nie przypominam, przy-
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znam szczerze, ale chêtnie je poznam, bo mo¿e
coœ u³atwi¹.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Na
przyk³ad ¿e B³asik…)
Proszê?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: ¯e
B³asik by³ pijany…)
Proszê pañstwa, to nie jest…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: ¯e co?)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: ¯e B³asik by³ pijany. Ja tê informacjê dobrze pamiêtam.)
(G³os z sali: Co wy wszyscy tacy delikatni, przecie¿…)
Ja nie mówiê o treœci raportu, z któr¹ to treœci¹
dyskutowaliœmy.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale to
jest jakaœ koncepcja.)
Z t¹ koncepcj¹ zawart¹ w oficjalnym dokumencie polemizowaliœmy, na zasadzie ró¿nego wyniku
badañ… A tutaj chodzi o hipotezy, które s¹ traktowane jako hipotezy niewynikaj¹ce z badañ tylko
z ró¿nych pomys³ów.
Jeœli chodzi o prêdkoœæ 60 m/s, to jest to prêdkoœæ teoretyczna, która musia³aby wyst¹piæ, je¿eli byœmy przyjêli za dobr¹ monetê te 15 czy 17 m,
nie jako zapis zaszyfrowany, tylko rzeczywiœcie
ostatni zapis z lotu. Naprawdê by³o… równe
7 m/s? Nie wiem…
(Senator W³adys³aw Ortyl: Siedem.)
(G³os z sali: Siedemnaœcie.)
Nie, nie, nie, oko³o 6–7 m/s. Proszê…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Siedem.)
(Zastêpca Prokuratora Generalnego Krzysztof
Parulski: Opadanie, do momentu zderzenia
z brzoz¹, by³o z prêdkoœci¹ 7 m/s.)
Siedem.
(Senator W³adys³aw Ortyl: No w³aœnie.)
Tak.
(Senator W³adys³aw Ortyl: 7 a 6 m/s to jest ró¿nica.)
No wiêc dlatego mówiê, ¿e ta hipoteza o tych
15 m, o jakimœ zderzeniu na 15 czy 17 m zupe³nie
siê nie broni w³aœnie ze wzglêdu na to, ¿e parametry lotu s¹ zupe³nie inne.
Jeœli chodzi o NATO, to komisja siê tym oczywiœcie nie zajmowa³a.
Kwestia tego, czy konwencja chicagowska, czy
porozumienie. Ja tylko chcê zwróciæ uwagê na jedn¹ rzecz – pañstwo nie zadali tego pytania – dlaczego w grudniu sformu³owaliœmy dwadzieœcia
kilka stron naszych w¹tpliwoœci i naszych uwag
pod adresem Rosjan, ¿e nie dali nam dowodów,
dokumentów, a mimo to, pracuj¹c przez nastêpne miesi¹ce, postawiliœmy diagnozê. Sta³o siê tak,
poniewa¿ przez pierwsze trzy dni po 10 kwietnia
polscy oficerowie, bêd¹c tam na miejscu, i polscy
przedstawiciele komisji do badania wypadków
lotniczych cywilnych zgromadzili du¿¹ liczbê da-
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nych, które pozwoli³y nam, uzupe³niaj¹c to
w przeró¿ny sposób, doprowadziæ do fina³u, który
teraz mamy. A na jakiej podstawie tam byliœmy?
Konwencji.
I w zwi¹zku z tym to nie s¹… To znaczy ja nie jestem prawnikiem i nie ja podejmowa³em tê decyzjê, w zwi¹zku z tym mogê sobie pozwoliæ tutaj na
takie bardziej pragmatyczne podejœcie. Dla nas
bardzo liczy³o siê to, ¿e jesteœmy tam na miejscu,
¿e mo¿emy zrobiæ kopie, ¿e mo¿emy wejœæ i zrobiæ
pomiary, ¿e mo¿emy zrobiæ to czy tamto. To by³y –
patrz¹c z perspektywy na prace komisji – decyduj¹ce chwile. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Ministrze!
By³ ju¿ tutaj poruszany w¹tek obecnoœci pana
genera³a B³asika w kabinie pilotów i tych odczytów, które podawa³. Rozumiem, ¿e w ten sposób
jednoznacznie uciêliœmy spekulacje na temat
ewentualnych nacisków ze strony pana genera³a.
Chcia³bym, ¿eby pan te¿ uci¹³ w sposób jednoznaczny – o ile jest to oczywiœcie mo¿liwe – inne spekulacje, które siê pojawia³y, a dotycz¹ce co najmniej gwa³townej wymiany zdañ miêdzy kapitanem Protasiukiem a panem genera³em B³asikiem. W ró¿nych mediach wielokrotnie by³o to
bardzo szeroko i namiêtnie komentowane.
Chcia³bym pana ministra zapytaæ o jeszcze jedn¹ rzecz, mianowicie o zakres czynnoœci Biura
Ochrony Rz¹du. Czy w zakresie obchodu i sprawdzianu Biura Ochrony Rz¹du le¿y sprawdzanie –
no dotknijmy ju¿ dok³adnie tej sytuacji – lotniska,
na którym mia³ l¹dowaæ pan prezydent, i budynków? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dementujemy to, jakoby by³y jakiekolwiek dowody na to, ¿e dosz³o do k³ótni czy, nazwijmy to
tak, ostrej wymiany zdañ pomiêdzy dowódc¹ za³ogi a dowódc¹ si³ powietrznych. Nie ma ¿adnych
przes³anek do tego, aby tak¹ hipotezê postawiæ.
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Owszem, nagranie, które jest jedyne, nie jest
najlepszej jakoœci, bo wojskowa czêœæ Portu Lotniczego Warszawa-Okêcie jest wyposa¿ona
w doœæ archaiczn¹ kamerê, niemniej jednak nie
ma podstaw, aby uznaæ, ¿e taka ostra wymiana
zdañ by³a.
Jeœli chodzi o budynki, to by³yby one interesuj¹ce dla Biura Ochrony Rz¹du, gdyby pan prezydent mia³ siê do któregoœ z nich udaæ, bo miejsce
pobytu jest oczywiœcie sprawdzane. Nawet podczas wizyty papieskiej nikt nie sprawdza³ budynków le¿¹cych w jakiejœ niewielkiej odleg³oœci od
trasy przejazdu, bardziej dba³o siê o to, kto jest
w tym budynkach ni¿ o to, jaki jest ich stan. Tak
wiêc to nie wchodzi w zakres czynnoœci BOR.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz senator Klima.
Proszê bardzo.

Senator Maciej Klima:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Wrócê do swojego pytania, a ono jest konkretne: kiedy by³ ostatni remont Tu-154M i czy od remontu do tragicznego wypadku samolot Tu-154M
ulega³ awariom i jakim? To jest pierwsze pytanie.
I drugie. Kto decydowa³ o sk³adzie za³ogi i czy
prawd¹ jest, ¿e w ostatnim momencie przed wylotem zdecydowano doprowadziæ do zmiany w jej
sk³adzie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Jeœli chodzi o to, jakie by³y awarie od ostatniego remontu, to nie potrafiê odpowiedzieæ na to pytanie, w naszym raporcie nie ma takiej analizy.
Czy w którymœ z za³¹czników technicznych… Tak,
w za³¹czniku technicznym do protoko³u taka analiza jest.
Jeœli chodzi o drugie pytanie, to do danej operacji lotniczej za³ogê wyznacza dowódca. W tym
przypadku dosz³o do wymiany jednego z cz³onków
za³ogi ze wzglêdu na jego wylot do Stanów Zjednoczonych – nie pamiêtam nazwy lotniska – w zwi¹zku z tym nie by³oby wystarczaj¹co d³ugiego czasu
na odpoczynek miêdzy jednym i drugim wylotem.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, mam pytanie: co zadecydowa³o o tym, ¿e w czasie wizyty premierów Putina
i Tuska na lotnisku znajdowa³y siê specjalne
urz¹dzenia nawigacyjne, których jednak potem,
10 kwietnia, nie by³o? I dlaczego dla lotu pana
prezydenta Lecha Kaczyñskiego nie zosta³o wyznaczone lotnisko zapasowe? Dwa pytania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Nie mam pojêcia, o jakim specjalnym urz¹dzeniu nawigacyjnym pan senator mówi.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Mo¿e uzupe³niê. Nie znam siê na terminologii
technicznej, nie wiem, jak ono w skrócie siê nazywa, ale chodzi mi o urz¹dzenie w sposób bezpieczny naprowadzaj¹ce samolot. Wspomina³ pan minister o tym, ¿e takowego urz¹dzenia w³aœnie nie
by³o, a wiêc lot prezydencki nie móg³ korzystaæ
z tego¿ urz¹dzenia, czyli nie by³o tej owej wi¹zki
elektronicznej, która naprowadza³aby samolot na
lotnisko. Przynajmniej z oficjalnych bardzo licznych informacji medialnych wynika³o, ¿e trzy dni
wczeœniej by³o sprowadzone jakieœ urz¹dzenie
nawigacyjne, które potem zosta³o jednak zwiniête
i wywiezione. Tu mi kolega podpowiada…
Jak w skrócie nazywa siê to urz¹dzenie?
(Senator Wies³aw Dobkowski: ILS.)
Bodaj¿e ILS.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Panie Senatorze!
Przede wszystkim tego urz¹dzenia nie da siê
zamontowaæw trzy dni, bo samo strojenie
urz¹dzenia tego typu trwa tygodniami. To nie jest
tak, ¿e pan coœ przywiezie w walizce, postawi na
p³ycie lotniska i za godzinê samolot wyl¹duje, dla-
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tego ¿e ¿eby dostroiæ to urz¹dzenie, trzeba wykonaæ mnóstwo nalotów, bo inaczej zaprowadzi ono
pana w… z³e miejsce.
W zwi¹zku z tym proszê nie mówiæ, ¿e to jest oficjalna informacja. To jest jedna z tych pog³osek,
które, gdy przyje¿d¿a³em do Moskwy, bardzo mi
przeszkadza³y w tym, ¿eby znaleŸæ po drugiej stronie zrozumienie, ¿e rzeczywiœcie jestem zainteresowany realnymi warunkami i ¿e nie jestem rozkochany w jakiejœ dziwnej literaturze. To tyle, jeœli
chodzi o specjalne urz¹dzenia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Drugie pytanie dotyczy³o kwestii wyznaczenia
lotniska zapasowego. Na wstêpie swojego wyst¹pienia pan minister mówi³, ¿e takie lotnisko
nie by³o wyznaczone – o ile dobrze s³ysza³em,
a chyba siê nie przes³ysza³em.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Wrêcz przeciwnie, mówi³em o tym, ¿e by³y wyznaczone dwa lotniska, w Witebsku i w Miñsku,
szkoda tylko, ¿e jedno z wyznaczonych lotnisk zapasowych w tym dniu by³o nieczynne, ale wyznaczone by³y.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Tak, mniejsza o grê s³ów, chodzi nie o wyznaczenie, tylko o istnienie. Je¿eli bêdziemy tymi kategoriami… To tak jak z t¹ budk¹, która mia³a byæ
siedliskiem urz¹dzeñ nawigacyjnych. To te¿ zakrawa raczej na ponury ¿art, a nazwano to systemem nawigacji lotniska. Tak ¿e pos³ugujmy siê
realnymi bytami, a nie samymi nazwami.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Pos³uguj¹c siê realnymi bytami, powiem, ¿e by³y wyznaczone dwa lotniska zapasowe: Witebsk
i Miñsk.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Pan senator Muchacki.
Proszê bardzo.
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Senator Rafa³ Muchacki:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja muszê panu ministrowi powiedzieæ, ¿e w pana raporcie jedna rzecz mnie
ucieszy³a, je¿eli mo¿na powiedzieæ, ¿e coœ takiego
mo¿e cz³owieka ucieszyæ, bo przecie¿ ca³y naród
cierpia³ z powodu tej tragedii, a i my w Senacie po¿egnaliœmy naszych wspania³ych kolegów, których lubiliœmy i szanowaliœmy. Ja autentycznie
ba³em siê o to, ¿e to nasi piloci chcieli wyl¹dowaæ
w sposób nieodpowiedzialny. Pana raport, choæ
smutny, uspokoi³ mnie i upewni³ w tym, ¿e oni
chcieli odejœæ, ¿e jednak by³a komenda do odejœcia. To mnie bardzo usatysfakcjonowa³o, choæ
smutno, bo po prostu sta³o siê tak, jak siê sta³o.
Mnie interesuje to, czy w tej chwili zdarza siê
tak, ¿e te, powiedzmy, oficjalne loty s¹ z jakiegoœ
powodu opóŸniane, wylot nie nastêpuje o tej godzinie, o której powinnien nast¹piæ. Czy pana komisja coœ wie na ten temat, czy podjê³a jakieœ
dzia³ania? Mówi siê te¿ o tym, ¿e tak du¿a liczba
tak potrzebnych pañstwu ludzi, mo¿na powiedzieæ, z najwy¿szej pó³ki… Czy w dalszym ci¹gu
podejmowane s¹ decyzje o tym, ¿e tak wa¿ne osoby bior¹ udzia³ w jednym locie? Czy æwiczenia na
symulatorze ju¿… Pytam, bo z tego, co wiem, pan
minister powiedzia³, ¿e umowa jest ju¿ podpisana
i domyœlam siê, ¿e æwiczenia dla pilotów zosta³y
ju¿ wznowione. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, w czerwcu odby³o siê wspólne
posiedzenie rz¹dów Niemiec i Polski w Warszawie.
Pani Angela Merkel ze swoim rz¹dem przylecia³a
jednym samolotem. Gdy obejmowaliœmy prezydencjê, pan Barroso przylecia³ ze swoimi komisarzami, przylecieli jednym samolotem. W zwi¹zku
z tym trzeba stwierdziæ, ¿e nie ma takiej praktyki,
¿e przylatuje siê ró¿nymi samolotami, gdy reprezentuje siê wa¿n¹ instytucjê danego pañstwa czy
Unii Europejskiej. Nie. W zwi¹zku z tym nie potrafiê siê odnieœæ do kontekstu tego pytania, do tego,
czy oznak¹ bardzo du¿ego braku wyobraŸni by³o
to, ¿e w tym samolocie lecia³o dziewiêædziesi¹t
szeœæ osób o takim znaczeniu dla organów pañstwa polskiego.
Kwestia opóŸnieñ. Loty specjalne maj¹ to do
siebie, ¿e s¹ dostosowywane do dysponenta, gdy
dysponent z takich czy innych powodów nie zja-
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wia siê punktualnie na lotnisku. To oczywiœcie jeszcze bardziej komplikuje sytuacjê, jeœli chodzi
o przestrzeganie regulaminu, który stanowi
o tym, ile godzin powinno siê poœwiêcaæ na wypoczynek, bo te spóŸnienia powoduj¹, ¿e teoretycznie wystarczaj¹co d³ugi czas wypoczynku w praktyce siê skraca. To te¿ nie jest sytuacja, z któr¹
mamy do czynienia tylko i wy³¹cznie w Polsce, robimy takie rozpoznanie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Pupa.
Proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Ministrze, mam kilka pytañ. Chcia³bym
zapytaæ, czy strona polska bada³a pozosta³oœci
samolotu Tu-154M, uwzglêdniaj¹c celowe czy te¿
bezmyœlne niszczenie szcz¹tków samolotu.
Z tym pytaniem wi¹¿e siê kolejne. Czy rz¹d polski posiada symulacjê rozpadu samolotu stworzon¹ na podstawie aktualnej dokumentacji fotograficznej oraz deformacji samolotu powsta³ej
w czasie katastrofy?
Czy by³y powo³ane, logika powinna na to wskazywaæ, niezale¿ne od siebie zespo³y analityków
w celu wypracowania wniosków, które winny byæ
ze sob¹ skonfrontowane?
Jeszcze jedno pytanie. Dlaczego rz¹d polski
zrezygnowa³ ze wsparcia Stanów Zjednoczonych
i nie poprosi³ rz¹du amerykañskiego o pomoc
w przekazaniu informacji, tylko odwo³ano i ukarano prokuratora, który w dobrej wierze stara³ siê
uzyskaæ obiektywn¹ wiedzê?
I mo¿e jeszcze jedno. Jaka jest hipoteza, pogl¹d
na temat obecnoœci dowódcy Si³ Powietrznych
w kabinie tu¿ przed l¹dowaniem? Pan minister
zauwa¿y³, ¿e przed l¹dowaniem pan genera³… Jaka jest hipoteza, jaki jest pogl¹d? Myœlê, ¿e komisja musia³a siê nad tym zastanawiaæ, aby w solidny sposób wyjaœniæ przyczyny katastrofy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Jeœli chodzi o wrak, to – tak jak powiedzia³em
– cz³onkowie komisji badali wrak miêdzy 10

a 21 kwietnia. Wrak nie jest poddany w³aœcicielsko komisji, nigdy nie by³ i komisja nigdy nie podejmowa³a ¿adnych decyzji w sprawie wraku.
Jeœli chodzi o symulacjê rozpadu samolotu, to
mogê powiedzieæ, ¿e na podstawie obserwacji
w terenie i zdjêæ satelitarnych mamy nie symulacjê, tylko ogl¹d miejsc, w których znalaz³y siê poszczególne fragmenty konstrukcji samolotu po
wypadku.
Co do pomocy rz¹du Stanów Zjednoczonych, to
w zakresie, w jakim pomocy oczekiwaliœmy, ja
otrzymaliœmy.
Powód obecnoœci dowódcy Si³ Powietrznych.
Tak jak powiedzia³em, my mamy rejestratory
z kokpitu, nie mamy rejestratorów rozmów prowadzomnych poza kokpitem. W zwi¹zku z tym
wiemy, kiedy przyszed³ do kokpitu dowódca Si³
Powietrznych i co mówi³, bêd¹c w kokpicie. Dlaczego wszed³? To jest informacja, której prawdopodobnie nigdy nie poznamy.
(Senator Zdzis³aw Pupa: Mam uzupe³niaj¹ce
pytanie, je¿eli pan marsza³ek pozwoli.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Ministrze, mnie zale¿a³o na odpowiedzi
w sprawie symulacji rozpadu samolotu, bo ta symulacja pozwoli³aby nam w sposób pe³niejszy pokazaæ, jak to siê dzia³o, jak rozpada³ siê samolot.
Wydaje mi siê, ¿e pozwoli³oby to równie¿ pokazaæ,
mo¿na powiedzieæ, ca³y obraz tu¿ przed katastrof¹.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Je¿eli konstrukcja samolotu wpada w mocno
zakrzaczony i zadrzewiony teren, to destrukcja
zale¿y od przeszkód terenowych, na które ta bry³a
trafia. Taka analiza mo¿e zostaæ wykonana, ale
najprawdopodobniej bêdzie ona bardzo pracoch³onna i nie wiem, jaki wniosek na koñcu mia³by
byæ postawiony.
(Senator Zdzis³aw Pupa: …to jest po prostu
wiedza.)
Myœlê, ¿e nie ma ¿adnych przeszkód, ¿eby ktoœ
takie badanie zrobi³, je¿eli jest mu potrzebne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobrzyñski.
Proszê bardzo.
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Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mo¿na powiedzieæ, ¿e ju¿ uzgodniliœmy, i¿ ten raport w procedurze miêdzynarodowej nie ma znaczenia. Czy nie mam racji? Pan
w swojej wypowiedzi stwierdzi³ – ja to zanotowa³em – ¿e ten raport jest potrzebny, aby dowiedzieli
siê o tym Rosjanie.
Panie Ministrze – oczywiœcie z ca³y szacunkiem
dla ministra rz¹du Rzeczypospolitej – czy nie nara¿a pan siê na œmiesznoœæ, twierdz¹c, i¿ w tym
przypadku Rosjanie nie wiedz¹ dok³adnie, co siê
sta³o? No bo ja rozumiem, ¿e to twierdzenie oznacza, i¿ nasz raport ma nieœæ jak¹œ wiedzê dla strony rosyjskiej.
Panie Ministrze, je¿eli w procedurze miêdzynarodowej ten raport nie ma znaczenia, je¿eli Rosjanie dok³adnie wiedz¹, co wtedy siê sta³o, to w takim razie mam pytanie: dla kogo jest ten raport,
jakim celom ma on s³u¿yæ? W tym raporcie, Panie
Ministrze, oprócz tych wszystkich niew¹tpliwie
wa¿nych spraw technicznych, jest te¿ mowa
o rozk³adzie czêœci – mam nadziejê, ¿e tylko czêœci
– naszego wojska. To nie jest informacja potrzebna opinii œwiatowej. To mo¿e byæ potrzebne, ale
tylko i wy³¹cznie wewn¹trz naszego rz¹du, wewn¹trz Ministerstwa Obrony Narodowej. To jest
nasza sprawa, a takie wywlekanie…
(Senator Ryszard Bender: Tak jest.)
…tego typu kwestii jest naganne i mam nadziejê, ¿e osoby, które to robi¹, kiedyœ za to zap³ac¹.
Dziwiê siê, Panie Ministrze…
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, minê³a minuta.
(Senator Jan Dobrzyñski: To co, Panie Marsza³ku, nastêpnym razem? To proszê mnie zapisaæ.)
Tak jest, zapisujê.
Teraz pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Panie Ministrze, pan powiedzia³ dzisiaj, ¿e
skrzynki samolotowe zosta³y odnalezione
10 kwietnia o 5.00 po po³udniu i wspólnie przez
prokuratorów polskich bodaj¿e i rosyjskich opieczêtowane. Panie Ministrze, nie chcia³bym powiedzieæ, ¿e pan k³amie, ale fantazjuje pan na pewno
i to fantazjowanie jest szkodliwe. Bo wiemy, i¿ ju¿
o 12.00 wszystkie telewizje œwiatowe, ³¹cznie z rosyjsk¹, pokaza³y film S³awomira Wiœniewskiego
ukazuj¹cy te skrzynki. A wiêc nie oszukujmy siê
czy nie oszukujmy nas i nawet Rosjan, bo oni pokazali ju¿ o godzinie 12.00, ¿e te skrzynki s¹. I to
opieczêtowanie by³o dopiero z czasem byæ mo¿e…
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(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, przepraszam…)
Co przez ten czas…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: …pytanie proszê…)
Pytanie: co przez ten czas siê dzia³o z tymi
skrzynkami? Mo¿e tylko takie pytanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Majkowski.

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam w rêku za³¹cznik nr 4
z raportu koñcowego, dotycz¹cy geometrii zderzenia samolotu. I w tym za³¹czniku, no, nie ukrywam, nie umiem znaleŸæ wyt³umaczenia danych,
które tutaj s¹ zawarte. Mianowicie samolot, jak
pan minister stwierdzi³ na pocz¹tku, lecia³ z prêdkoœci¹ oko³o 280 km/h, a wiêc by³o to 77–80 m/s.
W zwi¹zku z tym, jak wyt³umaczyæ fakt, ¿e od
zmniejszenia prêdkoœci z 277 km/h do
263 km/h, zatem ró¿nica prêdkoœci to 14 km/h,
up³ynê³o 13 sekund…
(G³os z sali: Ale co to znaczy?)
…a w miêdzyczasie odleg³oœci, które samolot
pokonywa³, by³y zupe³nie ró¿ne? I tak, przed zderzeniem z brzoz¹ w przeci¹gu 2,8 sekundy samolot
pokona³ 210 m, w przeci¹gu 1,8 sekundy, przy, zak³adaj¹c, prêdkoœci jednostajnej, samolot zamiast
135 m pokona³ tylko 60 m. Nastêpnie przez 1 sekundê zamiast pokonaæ tych 77–78 m pokona³
170 m. I ju¿ przy zderzeniu z ziemi¹ przez ostatnie
2 sekundy pokona³ tylko 90 m. A wiêc jak wyt³umaczyæ fakt – zak³adamy, ¿e prêdkoœæ samolotu,
z któr¹ przez ostatnie 14 sekund siê zbli¿a³, by³a
sta³a – ¿e mierzone odleg³oœci by³y tak ró¿ne?
¯eby potwierdziæ tê tezê, pytam równie¿ pana
ministra, jak wyt³umaczyæ to, ¿e na 13 sekund
przed zderzeniem temperatura wszystkich silników to by³o w granicach 410–425 stopni, a przy
zderzeniu ta temperatura wynosi³a ju¿
486–510 stopni.
I wreszcie ostatnie pytanie, Panie Marsza³ku…
przepraszam, Panie Ministrze. Jest wykres dotycz¹cy wysokoœci wznoszenia siê samolotu. I na
tych 13 sekund przed zderzeniem samolot by³ na
wysokoœci 66 m, po 3 sekundach by³ na wysokoœci tylko 12,5 m, po nastêpnych 2 sekundach –
9,4 m, póŸniej to by³o 6,2 m, potem – 15,6 m, czyli
jakby siê wznosi³. I teraz pytanie jest takie…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, przekroczy³ pan czas. Zapiszê
pana jeszcze raz.
(Senator Krzysztof Majkowski: Panie Marsza³ku, no, pozwoli pan, ¿e dokoñczê, bo je¿eli
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pan minister ma odpowiadaæ, to… Ja mówiê tylko
o danych z tabeli z raportu pana ministra.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Nastêpnym razem.)
Proszê dokoñczyæ, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Majkowski:
Ju¿ koñczê.
Jak wyt³umaczyæ fakt, ¿e w zapisie z QAR ró¿nica miêdzy punktem zderzenia samolotu z ziemi¹ a punktem ostatniego zapisu to 17 m?
W zwi¹zku z tym, Panie Marsza³ku – proszê nie
wy³¹czaæ jeszcze mikrofonu – proszê o zapisanie
mnie do nastêpnej tury pytañ, bo nie zd¹¿y³em zadaæ kolejnego pytania.

Jeœli chodzi o skrzynki, czyli jak rozumiem, rejestratory, to proszê sprawdziæ stenogram – nie
powiedzia³em, ¿e znaleziono je o godzinie 17.00.
(Senator Ryszard Bender: Ale fakt…)
Jeœli chodzi o odleg³oœæ, temperaturê, wysokoœæ, to zapraszamy pana senatora na dok³adn¹
rozmowê i wyt³umaczymy ka¿d¹ liczbê w ka¿dym
momencie. Nie mo¿e pan przyjmowaæ, ¿e samolot,
który w koñcu stan¹³, przesuwa³ siê ruchem jednostajnym, boby nigdy nie stan¹³, to s¹ prawa fizyki. I musi pan wzi¹æ pod uwagê to, ¿e silniki pracowa³y na pe³nych obrotach, w zwi¹zku z czym to,
¿e im dalej, tym by³a wy¿sza temperatura, te¿ wynika z praw fizyki. Pana to dziwi, nas to nie dziwi,
ale najlepiej, jak w kuluarach sobie to po prostu
przeanalizujemy.
(Senator Krzysztof Majkowski: Zgadzam siê.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Jasne, zapisujê pana do kolejnych pytañ.
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, proszê o odpowiedzi na te pytania.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Zacznê od odpowiedzi dla pana senatora Dobrzyñskiego.
Panie Senatorze, diametralnie siê ró¿nimy.
(Senator Jan Dobrzyñski: O tym wiem, Panie
Ministrze.)
Ja te¿ wiem, dlatego panu o tym mówiê. Pan
uwa¿a, ¿e nie nale¿y mówiæ o tym, co jest b³êdem,
a najlepiej to jeszcze ten b³¹d pope³niæ kilka razy.
A ja uwa¿am, ¿e nale¿y mówiæ o b³êdzie, tylko go
nie nale¿y powtarzaæ.
(Senator Jan Dobrzyñski: We Francji, w Niemczech i w Rosji?)
Wszêdzie. Dlatego, ¿e si³¹ jest to, ¿eby ze stanu,
który wymaga du¿ej poprawy, dojœæ do stanu dobrego, a si³¹ nie jest to, ¿eby milczeæ, poniewa¿ to
ka¿dy potrafi, to jest po prostu tchórzostwo.
(Senator Jan Dobrzyñski: Jak widaæ, nie potraficie.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, pan zada³ pytanie, proszê umo¿liwiæ odpowiedŸ. Panie Ministrze, niech pan nie polemizuje
z sal¹.)
W zwi¹zku z tym nie przyjmujê pañskiej tezy, ¿e
raport powinien byæ fa³szywy, zatajaæ prawdê,
dlatego ¿e nie wolno prawdy ujawniæ. Teza, któr¹
pan postawi³, jest bardzo odwa¿na, ale ja po prostu z ni¹ siê nie zgadzam. Abstrahujê od tego, ¿e
jest ona niezgodna z polskim prawem.

Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski. Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, najpierw ten ruch jednostajny. Z ekspertyzy profesora Nowaczyka z Marylandu, tych fizyków, którzy to badali, nie na symulatorach, tylko na podstawie amerykañskich zdjêæ
satelitarnych, wynika, ¿e miêdzy zapisem TAWS 5
a ustaniem zasilania, czyli zaprzestaniem funkcjonowania urz¹dzeñ w samolocie, samolot wykonywa³ gwa³towne ruchy wznosz¹ce, przynajmniej dwa razy, i spadaj¹ce. Pytanie moje jest takie: czy, a jeœli tak, to w jakim zakresie, komisja
mia³a mo¿noœæ skorzystaæ z tych materia³ów
amerykañskich i z nimi siê zapoznaæ i czy ewentualnie po zapoznaniu siê z tymi materia³ami istnieje mo¿liwoœæ dodania aneksu czy dodatkowego ustosunkowania siê do nich? Bo one wprowadzaj¹ pewien dysonans w to, co wynika i z raportu
Anodiny, i z raportu pana komisji. To jest takie zasadnicze pytanie.
A teraz chcia³bym jeszcze zadaæ pytanie, które
dotyczy ju¿ istoty rzeczy. Czy sygna³ TAWS 5 odebrany by³ po zderzeniu siê samolotu z brzoz¹, czy
przed? Bo póŸniej, po tym sygnale TAWS 5, samolot jeszcze przelecia³ nad placem, nad drog¹ i dopiero jakiœ czas póŸniej odciête zosta³o zasilanie.
I tu pytanie: je¿eli by³o tak, jak wynika z amerykañskich zdjêæ satelitarnych, ¿e przed TAWS 5
samolot zahaczy³ o brzozê, która by³a w odleg³oœci
bocznej 20 m od trajektorii lotu, a skrzyd³o od
kad³uba mia³o 19 m, to coœ jest niedobrze z t¹ trajektori¹.
I wreszcie pytanie trzecie. Odciêcie stabilizacji
pod³u¿nej mo¿e objawiaæ siê tym, ¿e ten samolot
zacz¹³ nagle wznosiæ siê i opadaæ. Czy nie nale¿y
³¹czyæ tego z tym, ¿e przed awari¹ zasilania na
skutek wciœniêcia przycisku „Uhod” jednoczeœnie
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nast¹pi³o przez za³ogê usuniêcie blokowania, pod³u¿nej stabilizacji? Czy rozwa¿aliœcie taki wariant jako wariant wskazuj¹cy na to, ¿e za³oga nie
pope³ni³a b³êdu, tylko w samolocie zasz³y jeszcze
jakieœ bli¿ej nieustalone okolicznoœci?
I pytanie ostatnie…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, przepraszam bardzo. Zapisujê pana, bo znacznie przekroczy³ pan…
(Senator Piotr Andrzejewski: To niech pan mnie
zapisze, Panie Marsza³ku. Bardzo proszê, dobrze.)
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.
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Drugie pytanie dotyczy kwestii ju¿ takich czysto mechatronicznych. Jak wiadomo, czujniki,
które s¹ na pok³adzie samolotu, maj¹ pewien
stan, który jest odczytywany co jakiœ czas, krótki
czas, przez komputer. I nastêpnie komputer te
parametry wysy³a do rejestratora czy mo¿e inaczej, mo¿e rejestrator pobiera te dane z komputera czy komputerów pok³adowych – bo wiadomo,
¿e tam tych komputerów jest kilka. Chodzi mi
o to, czy system operacyjny tych komputerów zosta³ zabezpieczony i zbadany oraz czy w obrêbie
systemu operacyjnego mog³y byæ wgrane inne
programy ni¿ by³o to konieczne?
Trzecie pytanie dotyczy instrukcji obs³ugi tego¿
samolotu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Od koñca
maja ubieg³ego roku znany by³ tekst, powiem tak
obrazowo, polskiej czarnej skrzynki z kokpitu,
czyli znany by³ tak¿e fakt, ¿e kapitan Protasiuk
zarz¹dzi³ odejœcie na drugi kr¹g. Równie¿ od ponad roku pan minister wiedzia³, ¿e genera³ B³asik
jest nies³usznie pos¹dzany o wp³ywanie na decyzje pilotów, bo znano wypowiedziane przez niego
s³owa, jeœli chodzi o wysokoœæ. Dlaczego pan minister nie skomentowa³ tych, a tak¿e innych,
fa³szywek prezentowanych zw³aszcza w mediach,
jak ta: patrzcie, jak l¹duj¹ debeœciaki. Chodzi o to,
¿e gdyby pan wczeœniej podzieli³ siê swoj¹ wiedz¹,
to mo¿e raport MAK by³by inny, bo oni by siê domyœlili, ¿e polska strona ma tekst, którego oni nie
potrafili rozszyfrowaæ. Mamy esemesa z Krakowa,
¿e w³aœnie 25 maja ubieg³ego roku przekazano
tekst z odszyfrowanej zawartoœci polskiej czarnej
skrzynki ATM. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chodzi mi o dok³adn¹ godzinê upadku samolotu. Pierwotnie by³a podana ta o piêtnaœcie minut
póŸniejsza, z zaznaczeniem, ¿e by³o to czwarte podejœcie. Piêtnaœcie minut, a w³aœciwie ponad piêtnaœcie minut, które up³ynê³y, mo¿e wskazywaæ
na to, ¿e to czwarte podejœcie w ci¹gu tych piêtnastu minut mog³o byæ wykonane. Równie¿ rosyjski
kontroler lotów twierdzi³, ¿e by³o to czwarte podejœcie. Czy w tym zakresie by³y jakieœ badania i zosta³y rozwiane te w¹tpliwoœci, które mog³yby
wskazywaæ, ¿e rozbicie siê tego samolotu mia³o
byæ przy czwartym podejœciu, a niestety by³o przy
pierwszym?

Panie Senatorze, przekroczy³ pan czas.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: To proszê
mnie zapisaæ, Panie Marsza³ku.)
Proszê bardzo. Jest pan zapisany.
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Mam proœbê do pana senatora Andrzejewskiego. To jest rysunek, który dok³adnie…
(Senator Piotr Andrzejewski: Na której stronie?)
To jest za³¹cznik nr 1.
…odwzorowuje wszystkie elementy zarówno
parametrów lotu, jak i rozmów oraz funkcjonowania systemu TAWS. W wersji elektronicznej jest
on ³atwiejszy do analizy, bo mo¿na go sobie po
prostu powiêkszyæ.
Co do tajemniczego esemesa z 25 maja…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale jeszcze prosi³bym o odpowiedŸ, bo to nie jest odpowiedŸ, to
jest odes³anie… Panie Ministrze, gdzie brzoza…
Czy sygna³ TAWS 5 jest po uderzeniu w brzozê,
czy nie?)
Panie Senatorze, pierwszy raz TAWS siê…
(Senator Piotr Andrzejewski: Bo z symulacji
Anodiny wynika, ¿e po.)
Pierwszy raz TAWS odezwa³ siê w odleg³oœci bodaj¿e 6… nie, przesadzi³em, w odleg³oœci 2,5 km.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê specjalistê…)
(Senator Piotr Andrzejewski: To jest ostatni?)
Nie, to nie jest ostatni, to jest…
(Senator Piotr Andrzejewski: Mnie chodzi
o ostatni.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam, specjalista odpowie. Proszê.

58

82. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2011 r.

Cz³onek Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Piotr Lipiec:
Chcia³bym zabraæ g³os w sprawie systemu
TAWS.
Osobiœcie by³em w Stanach Zjednoczonych
z odczytem zapisów dokonanych przez te
urz¹dzenia, urz¹dzenia TAWS i FMS. Przy odczytach nie by³ obecny wspomniany tutaj pan profesor Nowaczyk. Tak wiêc wyci¹ganie wniosków na
podstawie niepe³nych informacji prowadzi do b³êdnych konkluzji.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale proszê o konkluzjê. Bo pan ogl¹da³…)
(Senator Alicja Zaj¹c: Proszê nam siê przedstawiæ.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê siê
przedstawiæ.)
Piotr Lipiec.
(Przewodnicz¹cy Komisji Badania Wypadków
Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego Jerzy Miller:
Specjalista od odczytu rejestratorów.)
(Senator Piotr Andrzejewski: To pan jest… i proszê wobec tego…)
Dopiero po³¹czenie danych z trzech rejestratorów parametrów lotu: rejestratora katastroficznego i dwóch rejestratorów eksploatacyjnych,
z rekordami systemu TAWS w momencie, w którym system TAWS generowa³ komunikaty
ostrzegawcze i komunikaty nakazuj¹ce za³odze
odejœcie na drugi kr¹g, utwierdzi³o nas i pozwoli³o stworzyæ trajektoriê lotu, któr¹ pañstwo mog¹ znaleŸæ w za³¹czniku nr 1. Wszystkie wyliczenia, jak równie¿ wszystkie punkty charakterystyczne dla lotu samolotu w dniu 10 kwietnia
zosta³y zbudowane na podstawie tych najbardziej obiektywnych informacji, jakimi s¹ zapisy
parametrów lotu, zapisy z rekordów TAWS, jak
równie¿ zapisy z rejestratora rozmów, poniewa¿
proszê zwróciæ uwagê, ¿e w rejestratorze rozmów wszystkie dane dotycz¹ce pracy urz¹dzeñ,
jak i komunikaty systemu TAWS, s¹ równie¿ zarejestrowane.
(Senator Piotr Andrzejewski: W za³¹czniku nr 1
nie ma oznaczenia brzozy, st¹d moje pytanie.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze…)

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Ale¿ oczywiœcie, ¿e jest brzoza.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Jest brzoza.)
(Senator Piotr Andrzejewski: To proszê o odpowiedŸ, czy jest przed ostatnim sygna³em, czy po,
w trakcie lotu. Czy to jest takie trudne?)

Jest trudne, bo ten rysunek jest ma³o wyraŸny,
a nie chcê pana…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, odpowiedŸ bêdzie na piœmie.
(Senator Piotr Andrzejewski: Bardzo proszê
o odpowiedŸ na piœmie. Dziêkujê bardzo.)
Dobra, dziêkujê. Nie bêdziemy analizowaæ.
(Rozmowy na sali)
Proszê o spokój.
Proszê odpowiadaæ na dalsze pytania, Panie
Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Nie wiem nic o tajemniczym esemesie z Krakowa z 25 maja, zw³aszcza ¿e komisja nie zamawia³a
¿adnej ekspertyzy w Krakowie. W zwi¹zku
z czym…
(Senator Czes³aw Ryszka: To kiedy pan siê dowiedzia³ z Krakowa o odczytaniu tego rejestratora?)
Jeszcze raz mówiê, ¿e komisja niczego nie zamawia³a w Krakowie, w zwi¹zku z czym nie mog³em siê niczego dowiedzieæ z Krakowa.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê.)
Jeœli chodzi o czwarte podejœcie po piêtnastu
minutach, to zupe³ne nieporozumienie. Nie by³o
czterech podejœæ, tylko jedno podejœcie.
I w zwi¹zku z tym nie wiem, sk¹d wzi¹³ pan piêtnaœcie minut, i nie wiem, sk¹d wzi¹³ pan cztery
podejœcia.
Co do rejestratorów, to rejestratory s¹ zaplombowane i s¹ odczytywane przez producentów.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Z komputera…)
Pan ma komputer, a ja nie mam komputera, no
trudno. Tak samo mamy k³opoty z czterema podejœciami i mamy k³opoty z piêtnastoma minutami.
Mamy po prostu inne dane.
Jak by pan zobaczy³ ten rejestrator g³osu, to by
pan wiedzia³, ¿e to jest magnetofon szpulowy z lat
siedemdziesi¹tych, a wtedy jeszcze o komputerach nikomu nawet siê nie œni³o. W zwi¹zku z tym
pana wiedza na temat tych rejestratorów naprawdê nie jest dog³êbna. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Teraz senator Borusewicz zadaje pytanie.
Panie Ministrze, proszê powiedzieæ, ile osób
pracowa³o w komisji, jakich specjalnoœci i czy raport komisja przyjê³a jednog³oœnie, czy by³y jakieœ
g³osy odrêbne.
Proszê…
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Panie Senatorze, panu jest bardzo weso³o?
(Senator Jan Dobrzyñski: Nie rozumiem… Jest
mi bardzo smutno z tego powodu.)
No w³aœnie, jesteœmy w smutnym punkcie porz¹dku…
(Senator Jan Dobrzyñski: Jesteœmy w smutnej
sytuacji.)
…dzisiejszych obrad.
Pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Mo¿e zacznê od pytania, czy komisja przy tworzeniu swojego raportu bra³a pod uwagê lub
ewentualnie zapozna³a siê z pracami zespo³u
smoleñskiego, z tak zwan¹ bia³¹ ksiêg¹. Czy równie¿ pañstwo mieliœcie wgl¹d do tej publikacji?
I je¿eli ewentualnie pan siê z ni¹ zapozna³, to jaka
jest pana opinia?
Drugie pytanie. Poniewa¿ jedn¹ z tez przedstawionych w raporcie jest to, ¿e by³y b³êdy w wyszkoleniu polskich pilotów – przede wszystkim
konkretnie chodzi mi tutaj o za³ogê tupolewa –
w zwi¹zku z tym chcia³em zapytaæ, czy ma pan
wiedzê, jak czêsto i z jakim natê¿eniem Tu-154 by³
eksploatowany, i jak czêsto na tym samolocie lata³ w³aœnie pan kapitan Protasiuk? Chodzi mi
o to, czy by³y to loty, powiedzmy, raz w tygodniu,
dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, a mo¿e
by³y one rzadsze? Jaka to by³a iloœæ godzin, jakie
to by³y loty, które on wykonywa³?
Pytam o to, poniewa¿ chcia³bym wiedzieæ, mieæ
takie rozeznanie, czy wskazywanie na to, ¿e kapitan Protasiuk i inni piloci z 36. pu³ku nie szkolili
siê na symulatorze, jest w tym momencie akurat
czymœ tak bardzo istotnym. To znaczy, czy praca
na symulatorze by³aby jak¹œ konkretn¹ wartoœci¹ dodan¹, czy w jakiœ zasadniczy sposób zwiêksza³aby ich umiejêtnoœci – oczekujê pana odpowiedzi – skoro liczba godzin wylatanych na tym
samolocie, konkretnie akurat na tym, w procesie,
w cyklu szkolenia pilotów czy uzupe³niaj¹ca ich
wiedzê, by³aby wystarczaj¹ca, ¿eby w dalszym
ci¹gu to funkcjonowa³o.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan Senator Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Mówi³ pan przed chwil¹, ¿e by³y dwa próbne podejœcia do l¹dowania samolotu I³, jedno bardzo
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niebezpieczne, samolot ostatecznie nie wyl¹dowa³. I chcê zapytaæ, jak wygl¹da³o l¹dowanie samolotu Jak z dziennikarzami. Czy to komisja bada³a i czy byli przes³uchiwani piloci i dziennikarze, osoby uczestnicz¹ce w locie tego samolotu?
S³ysza³em w Katyniu, ¿e na Okêciu w Warszawie dziennikarze zostali przegonieni z jednego samolotu do innego. Czy komisja to bada³a? I czy piloci samolotu Jak informowali pilotów samolotu
Tu-154 o bardzo z³ych warunkach atmosferycznych w Smoleñsku?
Drugie pytanie te¿ dotyczy kwestii samolotów.
Czy komisja bada³a jakiekolwiek inne loty z delegacjami rz¹dowymi, w tym prezydenckimi, te¿ ze
œwiêtej pamiêci prezydentem Lechem Kaczyñskim, kiedy z powodu z³ych warunków atmosferycznych samolot nie wyl¹dowa³? Ile takich przypadków by³o, dajmy na to, na rok przed katastrof¹? Czy komisja to bada³a?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê bardzo.
W sk³adzie komisji pracowa³y trzydzieœci cztery
osoby, z czego dwanaœcie osób to czynni oficerowie, uczestnicz¹cy w ¿yciu Wojska Polskiego. Reprezentowane s¹ w komisji wszystkie specjalnoœci potrzebne w badaniu lotniczym wypadku lotniczego, poniewa¿ cz³onkowie komisji wywodz¹
siê przede wszystkim z dwóch komisji sta³ych:
Pañstwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, która bada wypadki lotnictwa cywilnego,
i Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego, która bada wypadki lotnictwa
Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Oprócz
cz³onków obu tych komisji w sk³adzie komisji
pracowali czynni piloci Polskich Linii Lotniczych
„LOT”, pracownicy obs³ugi naziemnej lotniska
Warszawa-Okêcie, prawnicy prawa lotniczego
miêdzynarodowego, pracownicy s³u¿b meteorologicznych. Przepraszam, jeœli kogoœ z pañstwa
opuœci³em.
Prace w komisji odbywa³y siê w trybie komisji
technicznej, komisji lotniczej, podkomisjach i zespo³ach – tak, aby w zale¿noœci od omawianego
problemu skupiæ specjalistów z danej dziedziny
Wszystkie dokumenty koñcowe komisji by³y przyjmowane na spotkaniu plenarnym, czyli w obecnoœci wszystkich cz³onków komisji. Dokumenty,
które zosta³y wyprodukowane jako dokumenty
koñcowe, jak wspomnia³em, maj¹ dwojaki cha-
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rakter – zgodnie z instrukcj¹ MON i, oparty na polskim prawie, protokó³ wraz za³¹cznikami oraz,
zgodnie z podejœciem IKAO, raport koñcowy, te¿
wraz z za³¹cznikami. Wszystkie dokumenty zosta³y przyjête przez wszystkich cz³onków komisji.
Nie ma ani jednego g³osu odrêbnego, w ¿adnym
z dokumentów.
Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Kalety, to
ja nie znam bia³ej ksiêgi, ale mo¿liwie, ¿e ktoœ
z cz³onków komisji zna ten dokument. Opieraliœmy siê na dokumentach Ÿród³owych, a nie dokumentach wtórnych.
Pañskie podejœcie do takiej tezy, ¿e czêste latanie samolotem Tu-154M mo¿e zast¹piæ szkolenie, jest podejœciem nietrafnym. Poniewa¿ lata siê w ró¿nych sytuacjach, przy takiej pogodzie, jaka jest, a æwiczy pan regularnie wszystkie warianty, wszystkie scenariusze. W zwi¹zku
z tym nawet bardzo czêste latanie nie zastêpuje
obowi¹zku przechodzenia przez urozmaicone
scenariusze, które mog¹ siê w ka¿dym dniu
przydarzyæ.
I to podejœcie, o którym pan mówi, w³aœnie pokutowa³o w 36. pu³ku: czêsto latamy, to nie trzeba
siê szkoliæ… Mo¿e inaczej – przepraszam, wycofujê – nie, ¿e nie trzeba siê szkoliæ, ale ¿e brakuje
czasu na szkolenia. My nie oceniamy, czy to podejœcie jest usprawiedliwione, czy nie, bo na szczêœcie nie zajmujemy siê kwesti¹ winy, tylko stwierdzamy fakty.
Kwestia symulatora. Wie pan, to jest trochê
tak, jak z kierowc¹ samochodu, który ma wjechaæ
na œlisk¹ drogê: on mo¿e bardzo czêsto poruszaæ
siê po dobrze odœnie¿onej drodze, mo¿e jeŸdziæ codziennie, ale któregoœ dnia wjedzie na œlisk¹ powierzchniê i mo¿e siê to skoñczyæ tragicznie.
A wiêc albo bêdzie æwiczy³ to na œliskiej drodze, albo na symulatorze, czyli na specjalnym torze do
æwiczeñ. Wówczas prawdopodobnie tak to przeæwiczy, ¿e nawet œliska droga nie bêdzie dla niego
drog¹, na której dojdzie do wypadku. I o to chodzi.
Tylko ¿e tutaj – mam na myœli lotnictwo – ryzyko
jest o wiele wiêksze ni¿ w przypadku kierowcy,
który zazwyczaj wypadnie tylko z drogi i wyl¹duje
w przydro¿nym rowie.
Pytanie pana senatora Skorupy…
(Senator Piotr Kaleta: A jeszcze, przepraszam,
te godziny, jak czêsto by³y…)
Jeœli chodzi o godziny, to ja oczywiœcie nie
znam tego na pamiêæ, ale jest ksi¹¿ka, któr¹ mo¿na przegl¹dn¹æ. S¹ ksi¹¿ki indywidualne wszystkich pilotów i s¹ tam informacje na temat ka¿dego
wylotu, trasy, oczywiœcie statku powietrznego,
który prowadz¹, roli na pok³adzie statku, bo przecie¿ nie zawsze trzeba byæ dowódc¹ za³ogi. To
wszystko jest rozpisane.
Pytanie pana senatora Skorupy. Tak, nie u¿ywa³bym sformu³owania „przes³uchanie”, bo nam

taka formu³a nie przys³uguje, ale „przepytanie” –
w³aœnie tak¹ formu³ê stosujemy. Wszystkie osoby, które by³y istotne dla wyjaœnienia relacji pomiêdzy Jak-40 a Tu-154M, zosta³y przepytane.
Jak-40 poinformowa³ lotnisko Warszawa Okêcie,
ale kiedy Tu-154 by³ ju¿ w powietrzu. I to nie jest
zw³oka, tylko naturalna kolej rzeczy. Pewna zw³oka by³a zaœ, bodaj¿e trzy kwadranse, w przypadku
dotarcia informacji z lotniska do centrum…
(G³os z sali: …operacji powietrznych.)
Proszê?
(G³os z sali: Centrum Operacji Powietrznych.)
Centrum Operacji Powietrznych.
Pyta³ pan jeszcze, ile by³o samolotów Jak-40
przygotowanych do wylotu. Dwa, ale jeden nie
spe³nia³ warunków do wylotu, w zwi¹zku z tym
dziennikarze przesiedli siê do drugiego samolotu,
który w tym dniu pe³ni³ funkcjê samolotu rezerwowego dla prezydenta. Tak ¿e po wylocie dziennikarzy prezydent zosta³ bez samolotu rezerwowego.
Informacja o trudnych warunkach atmosferycznych zosta³a przekazana. Zosta³a przeprowadzona bezpoœrednia rozmowa za³ogi tupolewa
z za³og¹ jakowlewa, gdy tupolew by³ nad Bia³orusi¹. Rozmowa by³a prowadzona przez drugiego pilota. Przekaz miêdzy drugim pilotem a dowódc¹
za³ogi by³ niedok³adny – trochê zosta³a, ¿e tak powiem, poprawiona ta pogoda, jeœli chodzi o odczucie, czy mo¿na, czy nie mo¿na wyl¹dowaæ. O ile
pamiêtam, widocznoœæ w pionie by³a wtedy okreœlona na 50 m, a w poziomie na 800…
(G³os z sali: 2 km.)
Nawet 2 km. Dziêkujê.
(Senator Tadeusz Skorupa: Panie Marsza³ku,
czy mogê dopytaæ w tej samej kwestii?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, krótkie pytanie. Proszê.

Senator Tadeusz Skorupa:
Otó¿, Panie Ministrze, chcia³bym dopytaæ, jak
to siê sta³o, ¿e ¿aden z tylu dziennikarzy nie znalaz³ siê na pok³adzie Tu-154. Czy pod tym k¹tem
dziennikarze czy piloci te¿ zostali przepytani?
Jak to siê sta³o, ¿e na lotnisku, gdy mia³ wyl¹dowaæ prezydent w samolocie Tu-154M, ¿aden
z dziennikarzy nie zosta³ na przywitanie, ewentualnie sfilmowanie tego, jak w Smoleñsku z samolotu wysiada nasza delegacja, tylko wszyscy
znaleŸli siê na cmentarzu? Dlaczego na lotnisku
nie by³o nikogo z prasy, z telewizji, z radia? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.
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Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Panie Senatorze, o pasa¿erach samolotu prezydenckiego decyduje Kancelaria Prezydenta. I to
jest jedyny adresat, do którego mo¿na skierowaæ
to pytanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Dobrzyñski zadaje pytanie, potem
senator Dobkowski.
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(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Nie, Panie Senatorze.)
Panie Marsza³ku, to proszê zapisaæ mnie do nastêpnej kolejki. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, czêœæ pana wypowiedzi powinna znaleŸæ siê w wyst¹pieniu, proszê siê jakoœ
kontrolowaæ.
Proszê zadawaæ krótkie pytania i bêd¹ krótkie
odpowiedzi.
Pan senator Dobkowski.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Koñcz¹c swoj¹ wypowiedŸ, Panie Ministrze…
Chcia³bym stwierdziæ, ¿e wyraŸnie ró¿nimy siê co
do oceny, Panie Ministrze, bo dla mnie ujawnienie
z³ego stanu armii mojego kraju pañstwom oœciennym, wywiadom, ró¿nego rodzaju agencjom jest
brakiem odpowiedzialnoœci. Pan doskonale wie –
i pana wypowiedŸ by³a polityczna – ¿e jeœli chodzi
o jawnoœæ… o utajnienie czêœci dokumentów dotycz¹cych polskiego wojska, to mo¿na by³o to zrobiæ przy drzwiach zamkniêtych w Senacie, w Sejmie, przecie¿ jest minister obrony narodowej,
jest premier.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, poproszê pytanie, wielu senatorów czeka na
zadanie swoich pytañ.)
Panie Marsza³ku…
Dziwiê siê jeszcze starszym oficerom wojska,
lotnictwa, ¿e podpisali ten dokument. Szanowni
Panowie, tak po prostu nie mo¿na robiæ.
Wróæmy do kwestii tych 15 m, Panie Ministrze.
Otó¿ chcia³bym siê dowiedzieæ, bo czytamy w prasie, znamy ró¿ne wypowiedzi… Rozumiem, ¿e s¹
trzy ró¿ne Ÿród³a zasilania w samolocie Tu-154.
Jak to siê sta³o, ¿e na wysokoœci 15 m kilka sekund przed zderzeniem wszystkie trzy niezale¿ne
Ÿród³a zasilania wysiad³y?
Drugie pytanie. Panie Ministrze, MAK twierdzi,
¿e obecnoœæ genera³a B³asika, w skrócie, negatywnie wp³ywa³a na cz³onków za³ogi. Rozumiem, ¿e
pan i komisja pod pana przewodnictwem sk³ania
siê ku tej opinii. Moje pytanie brzmi: czy by³y badania psychologiczne cz³onków za³ogi pod k¹tem
odpornoœci na obecnoœæ ich prze³o¿onego? Chcê
powiedzieæ, ¿e by³em w wojskach rakietowych
i z niektórymi dowódcami, moimi prze³o¿onymi
na przyk³ad mam kontakt do dzisiaj. Ci ludzie ze
wzglêdu na swoj¹ wiedzê, swoje doœwiadczenie
bardzo czêsto byli nam pomocni i do dzisiaj darzymy ich wielkim szacunkiem. A wiêc je¿eli nie ma
takich badañ, to mo¿na te¿ przypuszczaæ, ¿e ta
obecnoœæ mog³a byæ pozytywna.
I jeszcze krótkie dwa pytania…

Dziêkujê.
Panie Ministrze, czy komisja bada³a, dlaczego
w wie¿y kontrolnej w Smoleñsku nie by³o ¿adnego
Polaka? Czy podczas wizyty pana prezydenta Miedwiediewa w Polsce nie by³o ¿adnego Rosjanina
w wie¿y kontrolnej w Warszawie, a podczas wizyty
pana prezydenta Obamy nie by³o ¿adnego Amerykanina w wie¿y na Okêciu?
Drugie pytanie: jaka by³a rola ambasadora, bodaj¿e pana Turowskiego, w przygotowaniu tego
feralnego lotu?
Czy komisja domaga³a siê ekshumacji zw³ok
w celu zbadania ich pod k¹tem na przyk³ad wykluczenia zamachu?
Na poprzednie moje pytanie odpowiedzia³ pan,
¿e paliwo zmiesza³o siê z b³otem i po¿ar zosta³
ugaszony. Wed³ug mnie jest to b³êdny wniosek,
bo paliwo jest l¿ejsze od wody i w takiej sytuacji
wyp³ywa na powierzchniê, a wtedy po¿ar mo¿na
gasiæ na przyk³ad piank¹, przez odciêcie dop³ywu
tlenu. Przy takiej iloœci paliwa powinien byæ po¿ar. Dlaczego zatem go nie by³o? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Idczak. Proszê bardzo.

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Z któregoœ z mediów dowiedzia³em siê, ¿e ponoæ przed feralnym lotem samolot by³ na bardzo
powa¿nym przegl¹dzie i w remoncie kapitalnym.
I w tych mediach wyra¿ano zdziwienie, ¿e samolot
remontowali Rosjanie. Mimo ¿e do procedury
zg³osi³y siê trzy firmy, w tym dwie polskie, ponoæ
z pominiêciem procedury przetargowej wybrano
firmê rosyjsk¹ i ten kapitalny remont zosta³ przeprowadzony w Rosji. Czy to jest prawda i czy komisja zajmowa³a siê t¹ spraw¹?
Kolejna sprawa, która mnie bardzo ciekawi, to
kwestia, ¿e tak powiem, liczbowa. Czy pan minister móg³by powiedzieæ, ile telefonów komórko-
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wych by³o uruchomionych? S¹dzê, ¿e to jest bardzo prosta informacja i nienaruszaj¹ca, wbrew
pozorom, przepisów o ochronie danych osobowych. S³ysza³em w mediach wypowiedŸ córki pana ministra Wassermana, ¿e jej tato by³ zdyscyplinowany, nigdy nie w³¹cza³ komórki podczas lotu,
a komórka dzia³a³a. Ja mogê powiedzieæ, ¿e dzwoni³em do naszej kole¿anki, pani senator Fetliñskiej – która równie¿ by³a osob¹ zdyscyplinowan¹, zawsze siedzia³a o tutaj na posiedzeniach –
i ten telefon dzia³a³. Nagra³em siê na pocztê g³osow¹, wys³a³em SMS i otrzyma³em potwierdzenie, ¿e
ten SMS dotar³. Wobec tych sytuacji… No, jest to
co najmniej dziwne. Czy dysponuje pan wiedz¹,
ile tych telefonów by³o uruchomionych? S¹dzê, ¿e
to jest informacja bardzo prosta do pozyskania ze
stacji bazowych. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Z odpowiedziami na pytania pana senatora Dobrzyñskiego mam k³opot, bo to by³y raczej oœwiadczenia ni¿ pytania, w zwi¹zku z czym przyjmujê je do wiadomoœci.
(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Ministrze,
a kwestia 15 m i badañ psychologicznych.)
Badania psychologiczne by³y. A jeœli chodzi o te
15 metrów, to jest to jedna z wysokoœci na trajektorii lotów, tak samo dobra jak ka¿da inna.
(Senator Jan Dobrzyñski: A sieci zasilania?)
No, pan twierdzi, ¿e by³y niesprawne, i ja to
przyjmujê do wiadomoœci.
(Senator Jan Dobrzyñski: To MAK tak twierdzi³.)
Proszê?
(Senator Jan Dobrzyñski: To MAK tak twierdzi³.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, proszê nie polemizowaæ, proszê wys³uchaæ
odpowiedzi na zadane pytanie.)
Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Dobkowskiego, powiem tyle, ¿e Polaka w wie¿y nie by³o.
Wykluczenie zamachu wynika z braku przes³anek dla przyjêcia, ¿e zamach by³, poniewa¿ nie ma
ani zapisów w rejestratorach, ani œladów na resztkach samolotu. Przykro mi, ¿e pan twierdzi, ¿e
po¿ar powinien byæ. Nasi specjaliœci twierdz¹, ¿e
w tej sytuacji po¿aru byæ nie powinno i rzeczywiœcie nie by³o.
A jeœli chodzi o to, czy remont powinien by³ siê
odbyæ w Rosji, czy w Polsce, to, po pierwsze, komisja siê tym nie zajmowa³a, a po drugie, jest dla

mnie pewnym zaskoczeniem, ¿e w Polsce remontujemy samoloty Tu-154M.
(Senator Witold Idczak: Ponoæ zg³osi³y siê dwie
polskie firmy, a wybrano rosyjsk¹, dlatego
chcia³bym…)
Ja to te¿ traktujê jako oœwiadczenie, nie ustosunkowuj¹c siê do tej informacji, bo jest ona zaskakuj¹ca nie tylko mnie, ale i dla specjalistów.
Co do pytania o telefony, s¹ one poddawane
ekspertyzie przez prokuraturê wojskow¹. I rozumiem, ¿e po tej ekspertyzie bêdziemy znali odpowiedŸ, czy pan siê dodzwoni³, czy nie dodzwoni³,
czy to potwierdzenie by³o prawid³owe, czy nieprawid³owe. Nic mi na ten temat nie wiadomo i nic
wiêcej nie mogê dodaæ. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Paszkowski zadaje pytanie.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Ministrze, najpierw chcia³bym wyjaœniæ
pewn¹ sprawê formaln¹. Ta komisja…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Pytanie!)
No pytanie…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panowie!)
Panie Marsza³ku, proszê zwróciæ kolegom uwagê, ¿eby…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, to ja prowadzê obrady.)
…po wypowiedzianych przeze mnie trzech s³owach nie krzyczeli: „pytanie!”.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, niech pan zadaje pytanie.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Proszê siê nie denerwowaæ.)
Przecie¿ ja w³aœnie zadajê pytanie.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: I na to liczê.
Proszê.)
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotycz¹ce
MAK. Jeœli dobrze rozumiem, strona rosyjska powo³a³a w³asn¹ komisjê i MAK zosta³y powierzone
czynnoœci przez tê rz¹dow¹ komisjê, której szefem
by³ pan premier Putin. Czy pan potwierdza ten tok
rozumowania? Jeœli tak, to stanowisko MAK jest
stanowiskiem rosyjskiej komisji rz¹dowej, której
przewodniczy pan premier Putin.
I drugie pytanie. Chcia³bym siê dowiedzieæ, po
pierwsze, ile by³o noœników zapisów rozmów
w kokpicie, a po drugie, czym siê ró¿ni³o ich odtworzenie…
(Senator Janusz Sepio³: Od czego?)
Od tych poprzednich. Bo, jak rozumiem, by³y
co najmniej dwa zapisy rozmów z kokpitu.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Sfa³szowane chyba.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panowie! Pan
senator zadaje pytania, a odpowie na nie pan minister.)
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Czym siê one ró¿ni³y? Wspomnia³ pan, ¿e zapis,
który odczytali Rosjanie, by³, powiedzmy, krótszy,
nie zawiera³ tych ostatnich momentów. A mnie interesuje, czy by³y jeszcze inne ró¿nice – chocia¿by
to, co powiedzia³ tutaj mój kolega, kwestia odczytu s³ów „tak l¹duj¹ debeœciaki” – które, po pierwsze, mog³yby sugerowaæ, ¿e w kokpicie mia³y
miejsce, ¿e tak powiem, jakieœ naciski na pilotów,
a po drugie, œwiadczy³yby o pewnej dezynwolturze
samych pilotów. Czy pan minister potwierdza to,
¿e w okolicznoœciach zwi¹zanych z l¹dowaniem
pad³y, na przyk³ad, s³owa „tak l¹duj¹ debeœciaki”,
wypowiadane przez kapitana Protasiuka czy innych przedstawicieli za³ogi? Czy móg³by pan skomentowaæ te ró¿nice, je¿eli one by³y?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Zaj¹c, proszê uprzejmie.

Senator Alicja Zaj¹c:
Panie Ministrze, ¿eby zakoñczyæ ju¿ ten w¹tek
pilotów i tych wszystkich wypowiedzi, bardziej
lub mniej wyimaginowanych, rozg³aszanych
w mediach, chcia³abym zwróciæ uwagê na wypowiedŸ pana ministra sprzed kilku godzin. Powiedzia³ pan, ¿e w ostatnich sekundach lotu do kabiny czy do kokpitu wszed³ dowódca wojsk lotniczych. Czyli mo¿na domniemywaæ, ¿e w³aœciwie
on nie mia³ wp³ywu… Pan minister powiedzia³, ¿e
by³o to ju¿ po wydaniu komendy przez dowódcê
samolotu. Czyli ten wp³yw genera³a na za³ogê by³,
mo¿na powiedzieæ, znikomy, bo trudno, ¿eby sama obecnoœæ genera³a tak zdekoncentrowa³a doœwiadczonych pilotów. Mo¿emy to porównaæ do
sytuacji kierowcy samochodu, kiedy siedzi obok
niego pasa¿er i zwraca mu uwagê. Przecie¿ doœwiadczony kierowca wykonuje swoje czynnoœci,
prowadz¹c pojazd, a uwagi pasa¿era nie maj¹ na
to wp³ywu. I w tym miejscu chcia³abym zacytowaæ
pewien fragment ze strony 222 raportu, kontrastuj¹cy z tym, co przed chwil¹ powiedzia³am.
„Praca za³ogi by³a chaotyczna, zak³ócana przez
pojawiaj¹ce siê w kabinie za³ogi osoby trzecie”.
Kto, poza genera³em B³asikiem, by³ t¹ osob¹ trzeci¹? Bo tu jest u¿yta liczba mnoga. I dalej: „pilot
lec¹cy – dowódca obci¹¿ony by³ prowadzeniem
korespondencji radiowej.” Dalej: „Obecnoœæ
w trakcie tej fazy lotu w kabinie za³ogi osób postronnych i rozmowa z nimi mog³a rozpraszaæ za³ogê i powodowaæ odwrócenie uwagi od jej podstawowych obowi¹zków”. Z wypowiedzi pana ministra mo¿na by³o wynioskowaæ, ¿e w³aœciwie
obowi¹zki ju¿ zosta³y wykonane, bo zosta³a podana komenda „odchodzimy”. Czy pan minister
to potwierdza?
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I jeszcze jedno pytanie. Komu podlega akredytowany przy MAK Edmund Klich? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Pan senator Majkowski, proszê uprzejmie.

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jeszcze raz wracaj¹c do tej tabeli, na któr¹ kilkanaœcie minut temu siê powo³ywa³em, chcia³bym zadaæ panu takie oto pytanie.
Jak wyt³umaczyæ to, ¿e w sytuacji, gdy samolot
porusza siê ruchem jednostajnym, w jednej sekundzie pokonuje 80 m, w drugiej sekundzie
35 m, w nastêpnej sekundzie 170 m i w kolejnej
sekundzie 45 m – tak wynika z tych zestawieñ. Je¿eli pan mnie próbuje przekonaæ, ze to wynika
z praw fizyki, to albo mieliœmy innych nauczycieli,
co jest pewne, albo, myœlê, korzystaliœmy z innych
podrêczników podczas tej nauki.
Mam do pana jeszcze dwa pytania, Panie Ministrze. Jakie dzia³ania podjê³a komisja, ¿eby odzyskaæ czarne skrzynki, i jakie napotka³a przeszkody podczas tych dzia³añ. I drugie pytanie. Nie
wiem, czy pan bêdzie odpowiada³, czy pan prokurator Parulski, poniewa¿ stwierdzenie pad³o w³aœnie z ust pana prokuratora. Otó¿ na pocz¹tku wyst¹pienia pan prokurator stwierdzi³, ¿e œledztwo
prowadzone przez prokuraturê zosta³o przed³u¿one do 10 paŸdziernika bie¿¹cego roku. Czy jest to
zbieg okolicznoœci, czy jest to data, która zosta³a
wyznaczona specjalnie? Przecie¿ 9 paŸdziernika
s¹ wybory. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Rzeczywiœcie premier Putin by³ powo³any decyzj¹ prezydenta Miedwiediewa na stanowisko
przewodnicz¹cego komisji rosyjskiej. Z kolei Miêdzypañstwowy Komitet Lotniczy, przez nas nazywany MAK, by³ komisj¹ techniczn¹ tej komisji
rz¹dowej. W zwi¹zku z tym proszê nie uto¿samiaæ
raportu MAK z protoko³em komisji. Powiem
szczerze, ¿e nie znam rosyjskiego, ale jeœli chodzi
o protokó³ komisji, to na podstawie którejœ z rozmów ze stron¹ rosyjsk¹ wiem, ¿e ca³oœæ materia³u
zosta³a przekazana organom œcigania Federacji
Rosyjskiej.
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Co do rejestratora dŸwiêku w kokpicie, to muszê pana zmartwiæ – jest jeden. Nie ma zatem
dwóch odczytów z jednego rejestratora. Jest jeden
odczyt, ale by³ on analizowany przez ró¿ne zespo³y, jeden odczyta³ wiêcej, a drugi mniej; Rosjanie
odczytali mniej, a my wiêcej. Nie jest zatem tak, ¿e
s¹ dwa rejestratory – jeden zarejestrowa³ jedno,
a drugi drugie – tylko jeden zespó³ potrafi³ odczytaæ wiêcej, a drugi mniej.
Jeœli chodzi o odpowiedŸ na pytania pani senator Zaj¹æ, to nie do koñca zgodzi³bym siê na porównanie z pasa¿erem w samochodzie, bo pasa¿er
w samochodzie musia³by byæ jeszcze prze³o¿onym, i to takim prze³o¿onym, który decyduje
o awansie kierowcy. A w tym przypadku jest taka
relacja.
(Senator Alicja Zaj¹c: Czasem jest to m¹¿, czasem ¿ona, tak wiêc to mo¿na… Ja poda³am ten
przyk³ad…)
Tak, ale rozumiemy, o co chodzi. My dlatego…
(Senator Alicja Zaj¹c: Chodzi³o o analizê psychologiczn¹.)
Dlatego my nie traktujemy tego jako twardy
wp³yw i podkreœlamy – bezpoœredniego nacisku
na pewno nie by³o. Ale pewnie nieraz m¹¿ trochê
stresuje ¿onê i pope³nia ona jakieœ b³êdy w kierowaniu samochodem; wydaje siê, ¿e w³aœnie ta relacja jest adekwatna do sytuacji. Zw³aszcza ¿e,
jak wiemy, chodzi³o o awans w najbli¿szym okresie. Jeszcze raz…
(Senator Alicja Zaj¹c: A my o tym awansie nic
nie wiemy…)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Wiemy…)
Dlatego jeszcze raz podkreœlam – komisja
w swoim raporcie powiedzia³a wyraŸnie, ¿e bezpoœredniego nacisku nie by³o, by³ zaœ tak zwany nacisk sytuacyjny.
Dlaczego mówimy nie o jednej osobie w kokpicie tylko o osobach? Otó¿ drug¹ osob¹ by³ dyrektor protoko³u dyplomatycznego. Z kolei Edmund
Klich, jako akredytowany, z komisj¹ nie mia³ nic
wspólnego, a w zwi¹zku z tym nie potrafiê odpowiedzieæ wprost, czy minister infrastruktury, czy
premier, czy szef kancelarii premiera… Po prostu
nie potrafiê na to pytanie odpowiedzieæ.
Jeœli zaœ chodzi o odpowiedŸ na pytanie pana
senatora Majkowskiego…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, by³o jeszcze pytanie pani senator Zaj¹c dotycz¹ce tego, kiedy wszed³ dowódca…)
Przepraszam. Kiedy wszed³? Wszed³ ju¿ na etapie rozpoczêcia zni¿ania, ale to nie by³y sekundy,
tylko minuty. Nie s³ysza³ komendy, ¿e schodz¹ na
100 m, bo po wydaniu tej komendy za³oga zaczê³a
przygotowywaæ siê do jej wykonania, czyli czyta³a
kartê podejœcia i ustawia³a odpowiednio oprzyrz¹dowanie, ¿eby zrealizowaæ tê decyzjê dowódcy
za³ogi. Przywita³ siê i jeszcze na wysokoœci 250 m

odczyta³ barometryczny wskaŸnik wysokoœci.
Tak wiêc to nie s¹ ostatnie sekundy…
(Senator Alicja Zaj¹c: Ja wierzê, ¿e to wszystko
jest nagrane…)
Tak, dlatego proszê o spojrzenie na ten pierwszy za³¹cznik – chcieliœmy w jednym miejscu
zgromadziæ dane dotycz¹ce i parametrów lotu
i wypowiedzi; i to nie tylko wypowiedzi cz³onków
za³ogi, lecz tak¿e grupy kieruj¹cej lotami. Chodzi³o o to, ¿eby mo¿na sobie by³o wyobraziæ, co tak
naprawdê siê dzia³o w kokpicie i jak du¿o informacji przychodzi³o jednoczeœnie. Do tego dochodzi jeszcze TAWS, który „krzyczy”, bo stwierdza
sytuacjê nienormaln¹. Wa¿ne jest, ¿ebyœmy dobrze rozumieli dzia³anie TAWS. Otó¿ jeœli chodzi
o ten system, to za³oga pope³ni³a dwa razy b³¹d. Po
pierwsze – co znowu wynika z braku wyszkolenia
– to, ¿e samolot schodzi blisko nad ziemiê, jest
normalne w przypadku l¹dowania, w zwi¹zku
z tym urz¹dzenie, które za ka¿dym razem krzycza³oby w takiej sytuacji, przeszkadza³oby. Zatem za³oga powinna wskazaæ parametry geograficzne,
czyli d³ugoœæ i szerokoœæ geograficzn¹, lotniska –
wtedy podchodzenie do tego punktu by³oby traktowane jako normalne i nie wzbudza³oby ¿adnego
dzia³ania elektroniki. Tego lotniska nie by³o w bazie danych dotycz¹cych lotnisk wojskowych –
znowu ¿adne zaskoczenie – ale mo¿na je by³o
sztucznie wprowadziæ, powiedzieæ: nie zawracaj
mi g³owy swoimi krzykami, ja wiem ¿e siê zbli¿am
do lotniska. Ale tego nie zrobiono. W zwi¹zku
z tym urz¹dzenie stwierdzi³o: jesteœcie za blisko
ziemi. Dowódca za³ogi zachowa³ siê bardzo rozs¹dnie, przycisn¹³ jeden przycisk, ¿eby uciszyæ to
urz¹dzenie i w pewnym sensie sztucznie podniós³
samolot, albo te¿ obni¿y³ ziemiê o 162 m. I przez
162 m zni¿ania lotu mia³ œwiêty spokój. Ale ju¿
drugi raz takiej sztuczki nie da³o siê zrobiæ, a nie
by³o czasu, ¿eby zacz¹æ ustawiaæ TAWS w trakcie,
kiedy samolot by³ rzeczywiœcie dosyæ blisko ziemi.
Te czynnoœci powinny byæ wykonane o wiele
wczeœniej. Zwróæcie pañstwo uwagê na te wszystkie zdarzenia, na to, co siê dzia³o w tej ma³ej przestrzeni: kieruj¹cy stref¹ l¹dowania mówi swoje,
po rosyjsku, rozumie tylko dowódca za³ogi, reszta
nie; jeden mówi „100 m”, drugi te¿ mówi „100 m”,
tylko w odstêpie jakiegoœ czasu. Wtedy naprawdê
zaczynamy sobie wyobra¿aæ, jak to by³a niekomfortowa sytuacja. Pan pu³kownik s³usznie nazwa³
to tak zwanym tunelowaniem: jak ju¿ jesteœmy
pod naciskiem tylu czynników zewnêtrznych, to
siê jakoœ odseparowujemy i kierujemy swoj¹ ca³¹
energiê i ca³¹ koncentracjê na g³ówny cel. Dlatego
nie ma siê co dziwiæ, ¿e ktoœ coœ mówi³ obok, a ja
siê z tego wy³¹czy³em, bo mia³em coœ innego, pilniejszego. Ka¿dy chyba prywatnie prze¿y³ coœ takiego w sytuacjach krytycznych. I dlatego my z ca³¹ wnikliwoœci¹ wszystko to przeanalizowaliœmy,
ale traktujemy to jako zdanie relacji, przedstawienie tego, co siê wydarzy³o. Ale jak ktoœ nas pyta,
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czy mia³ prawo do b³êdu, to odpowiadam: nie
wiem.
Na pytanie pana senatora Majkowskiego odpowiadam wprost: kopia z nagrania – bo rozumiem,
¿e pan mówi o czarnych skrzynkach w znaczeniu
rejestratora dŸwiêków z kokpitu – zawiera to samo, co orygina³. Gdybyœmy nie mieli tej kopii, to
nie bylibyœmy w stanie na przyk³ad udowodniæ, ¿e
piloci naprawdê nie chcieli wyl¹dowaæ, tylko
chcieli zejœæ do minimum, stwierdziæ, ¿e nie nawi¹zuj¹ kontaktu wzrokowego z ziemi¹, i odejœæ
na drugi kr¹g, co w praktyce oznacza³o: powisieæ
w powietrzu do pó³ godziny, po czym kategorycznie odejœæ na zapasowe lotnisko, poniewa¿ na
wiêcej nie starcza³o paliwa. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Piotrowicz.
(G³os z sali: Przecie¿…)
(Przewodnicz¹cy Komisji Badania Wypadków
Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego Jerzy Miller:
Na temat praw fizyki siê nie wypowiadam.)
(Senator Piotr Andrzejewski: …pytanie, Panie
Marsza³ku.)
Panie Senatorze Andrzejewski, jest pan zapisany.
Pan senator Stanis³aw Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, kiedy by³ pan pytany o bia³¹
ksiêgê, stwierdzi³ pan, ¿e nie zapoznawa³ siê z ni¹,
bo interesuj¹ pana tylko dokumenty. Otó¿ chcê
powiedzieæ, ¿e bia³a ksiêga jest zbiorem dokumentów. Fragment jednego z nich, w kontekœcie
pañskich wczeœniejszych wypowiedzi, chcia³bym
odczytaæ i prosiæ o ustosunkowanie siê do niego.
Jest to pismo skierowane 2 lutego 2011 r. do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka i szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza
Arabskiego przez cz³onków Pañstwowej Komisji
Badania Wypadków Lotniczych w sprawie przewodnicz¹cego komisji Edmunda Klicha.
„Z uwag¹ œledziliœmy wyst¹pienia pana Edmunda Klicha, zw³aszcza te podczas konferencji
prasowej zorganizowanej w siedzibie Miêdzypañstwowego Komitetu Lotniczego [MAK] w maju
ubieg³ego roku. Podczas swojego wyst¹pienia na
tej konferencji pan Edmund Klich nie tylko podkreœli³ œwietn¹ wspó³pracê ze stron¹ rosyjsk¹, ale
równie¿ potwierdzi³ pe³ny dostêp do informacji,
pe³ne zrozumienie i dzia³anie nawet poza procedurami przyjêtymi w Za³¹czniku nr 13 co pozostawa³o w sprzecznoœci z opiniami jego doradców.
Uwagi strony polskiej do raportu MAK sporz¹dzo-
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ne w grudniu ubieg³ego roku zawieraj¹ w tym zakresie szereg powa¿nych zastrze¿eñ.”
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, nie starczy panu czasu na pytanie.)
Ju¿ koñczê, bo pytanie siê wi¹¿e...
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Niech pan
streœci to pismo i zapyta.)
„Jednym z przyk³adów niewype³nienia”… – momencik, dos³ownie króciutko, jedno pytanie, wiêcej pytañ nie bêdê mia³.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Konkluzja.)
„Jednym z przyk³adów niewype³niania przez
pana Edmunda Klicha upowa¿nieñ zawartych
w Za³¹czniku nr 13 by³a jego bierna postawa
w trakcie niedopuszczenia obserwatorów ze strony
polskiej do udzia³u w oblocie œrodków radiotechnicznej kontroli lotów lotniska Smoleñsk «Pó³nocny»
przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2010 r. czy
te¿ brak zgody strony rosyjskiej na w³aœciwe udokumentowanie wizji lokalnej tych œrodków. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e pierwszy «protest» w sprawie niewype³niania przez Miêdzypañstwowy Komitet Lotniczy zapisów zawartych w za³¹czniku nr 13, Pan
Edmund Klich z³o¿y³ dopiero 26 lipca 2010 r., to
jest trzy i pó³ miesi¹ca od katastrofy samolotu
Tu-154M. Jego brak znajomoœci jêzyka rosyjskiego oraz brak wiedzy dezorganizowa³ wys³uchania
œwiadków i uczestników zdarzenia prowadzone
przez wspólne polsko-rosyjskie zespo³y.”
I teraz puenta. „Natomiast nag³y i nieuzgodniony, zarówno ze strony doradców, jak równie¿ ze
stron¹ rosyjsk¹ wyjazd pana Edmunda Klicha ze
Smoleñska w trakcie prac grupy polskich specjalistów na miejscu zdarzenia uniemo¿liwi³ stronie
polskiej dokoñczenie tych prac, w tym badania
wraku samolotu Tu-154”.
Pismo podpisali cz³onkowie Pañstwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Agata Kaczyñska, Micha³ Cichoñ, Dariusz Fr¹tczak, Bogdan
Fydrych, Jacek Jaworski, Jerzy Kêdzierski, Tomasz Kuchciñski, Maciej Lasek, Tomasz Makowski, Jacek Ro¿yñski, Ryszard Rutkowski, Waldemar Targalski, Stanis³aw ¯urkowski.
A pan minister zapewnia³ nas tutaj, ¿e polscy
specjaliœci badali wrak samolotu. Jak to siê ma jedno do drugiego w kontekœcie tego dokumentu,
który przeczyta³em? Bardzo pana proszê o odpowiedŸ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, dokona³ pan pewnego nadu¿ycia. Jeszcze nigdy w pytaniach nie czytano dokumentów in extenso.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Je¿eli proszê
o ustosunkowanie siê do kwestii, dlaczego pan
minister mówi coœ innego, ni¿ wynika z dokumentu, to musia³em ten dokument zacytowaæ.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Pan minister adwokata nie potrzebuje.)
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Panie Senatorze, pan jest senatorem, a nie prokuratorem. Przedstawianie dokumentu i pytanie
odbywa siê w innej sali i w innym trybie.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Przy jakich parametrach po³o¿enia samolotu i w której
fazie zdarzenia nast¹pi³o zatrzymanie zegarka
znalezionego na ciele genera³a B³asika. Odpowiedzi na to pytanie zadane panu za poœrednictwem
przewodnicz¹cego komisji obrony nie ma w raporcie, a przynajmniej ja jej tam nie znalaz³em.
I drugie pytanie. Jak to siê sta³o, ¿e jedn¹ z pierwszych czêœci zgubionych po notyfikacji wy³¹czenia zasilania, po wy³¹czeniu zasilania, by³ statecznik, który odpad³ od ogona samolotu? Na ca³ej
tej drodze, na odcinku 100 m, gdzie samolot gubi³
te elementy, najpierw znajduje siê ten statecznik.
Z czym to siê ³¹czy?
I ostatnie pytanie. Czy pan, Panie Ministrze,
w pana raporcie neguje ustalenie komisji Anodiny, która stwierdzi³a, ¿e g³ówny komputer pok³adowy przesta³ dzia³aæ na wysokoœci oko³o 15 m.
nad ziemi¹? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Wojciechowski.
(Senator Piotr Andrzejewski: Gdyby nie mo¿na
by³o teraz odpowiedzieæ na pierwsze pytanie, bo
trudno tu wymagaæ szczegó³ów, to proszê o odpowiedŸ na piœmie po przeanalizowaniu przez komisjê. To jest to pytanie powtórzone, na które komisja mia³a czas odpowiedzieæ, bo by³o zadane na…)
Panie Senatorze, jasne.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
Pan senator Wojciechowski.
Proszê uprzejmie. Tylko proszê zadawaæ pytania, wyst¹pienia bêd¹ póŸniej.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Powiedzia³ pan, ¿e na pok³adzie nie by³o ¿adnego komputera, wiêc rozumiem, ¿e dzia³anie by³o
analogowe, w zwi¹zku z czym opóŸnienie, te pó³torej sekundy do momentu zapisu, mog³o wynikaæ
z dwóch innych powodów. Pierwszy powód to odleg³oœæ, d³ugoœæ kabla. Aby sygna³ elektroniczny
przeszed³ i mia³ takie opóŸnienie, ta odleg³oœæ musia³aby wynosiæ 450 tysiêcy km. Drugi – to jakieœ

linie opóŸniaj¹ce, które mo¿na sobie wyobraziæ.
Proszê mi wyt³umaczyæ, co spowodowa³o to pó³torasekundowe opóŸnienie. To jedno pytanie.
Drugie pytanie dotyczy miejsca katastrofy i badania tego miejsca, konkretnie przesiewania ziemi. Czy ta ziemia by³a faktycznie przesiewana, jak
mówi³a pani minister Kopacz, czy te¿ nie by³a
przesiewana? Bo znajdowano po tym przesiewaniu szcz¹tki znacznej wielkoœci, co wskazywa³oby, ¿e pani minister poda³a nieprawdê.
I proszê mnie jeszcze raz wpisaæ na listê pytaj¹cych. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Na pierwsze pañskie pytanie pan minister odpowiada³ dwukrotnie, ale je¿eli bêdzie chcia³, to
odpowie i trzykrotnie.
Pan senator Kogut.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisjo Droga!
Ja powiem tak. Organizowa³em wyjazd do
Smoleñska poci¹giem. Pojecha³o piêæset dziesiêæ
osób. Do dzisiaj jeszcze prze¿ywam to, co zobaczy³em. Dlatego te¿, Panie Ministrze, ci¹gle rodz¹ mi
siê w g³owie nastêpuj¹ce pytania. Pierwsze pytanie – wiem jaka bêdzie odpowiedŸ – jest takie: dlaczego my, Rzeczpospolita Polska, nie przejêliœmy
œledztwa? Pamiêtam tragediê w Radomiu, kiedy
rozbi³ siê MiG i zginêli bia³oruscy oficerowie – ja
nie popieram ani tego systemu, ani tego cz³owieka
– i myœmy od razu przekazali œledztwo w³adzom
bia³oruskim. Do dzisiaj tak¿e pamiêtam rozbicie
siê samolotu Pan Am, kiedy zabezpieczono obszar
o powierzchni prawie 30 ha i na 3 cm znaleziono
fragment plastikowej bomby.
Drugie pytanie. Dla mnie mundur – bo tak¿e
by³em w wojsku – to rzecz œwiêta. Czemu nie bronimy honoru polskiego ¿o³nierza? Dla mnie ca³y
sztab, na czele z genera³em G¹gorem, to byli ludzie o wielkim honorze. Mówiê to dlatego, ¿e kiedy
by³a ods³aniana tablica w Tuchowie i powiedzia³em do matki kapitana Protasiuka, ¿e mia³a wspania³ego syna, ta rozp³aka³a siê i powiedzia³a, ¿e po
raz pierwszy ktoœ mówi ciep³e s³owa o jej synu, bo
przez ca³y czas s³ysza³a tylko ataki.
Wydaje mi siê, Panie Ministrze, ¿e my jako
przedstawiciele Polski wpadliœmy trochê w tok
myœlenia Rosjan i od samego pocz¹tku przyjête
zosta³o za³o¿enie, ¿e winni byli piloci. Rosjanie postawili sobie takie za³o¿enie i chcieli udowodniæ
tezê, ¿e ci piloci to byli po prostu – przepraszam,
powiem w przenoœni – nieudacznicy. Ja zaœ twierdzê, ¿e to byli wspaniali piloci i ¿e mamy wspania³ych, wspania³ych, wspania³ych pilotów. My jako
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Polacy powinniœmy tych ludzi nie¿yj¹cych po prostu broniæ.
Trzecie pytanie. Panie Ministrze, mam obawy…
Raport raportem, jeden, drugi… Ja s³ucha³em pana konferencji, kiedy to pan jasno stwierdzi³, ¿e s¹
nagrane s³owa „odchodzimy na drugi kr¹g”.
Wczoraj przedstawiciele MAK wyœmiewali to, mówili, ¿e takiego zapisu w ogóle nie by³o. I oni mówi¹: polski raport to wewnêtrzna sprawa Polski.
Czy znowu bêdzie tak, Panie Ministrze, ¿e siedemdziesi¹t jeden lat bêdziemy wyjaœniaæ tê katastrofy, jak to wyjaœniana by³a sprawa ludobójstwa
kwiatu narodu polskiego w Katyniu? Tam tak¿e
z mojej rodziny…
Nastêpne pytanie. Panie Ministrze, skoro mówimy o œwiêtej pamiêci panu generale B³asiku…
Ja zadajê pytanie: czy kontrolerom rosyjskim na
lotnisku w Smoleñsku przeprowadzono badania
krwi i czy faktycznie… Bo kiedy pierwszy raz ich
zapytano, to stwierdzali, ¿e nie byli badani, a po
trzech miesi¹cach mówi¹, ¿e byli badani. I nie
trzeba daleko… Wed³ug mnie pierwsza rzecz to
powinno byæ badanie krwi kontrolerów na zawartoœæ alkoholu. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku!
Panie Ministrze, wiele pytañ ju¿ pad³o. Nie
chcia³bym siê powtarzaæ, ale ca³y czas zastanawia
mnie jedna teza. W³¹czono urz¹dzenie, które mówi: odchodzimy, na horyzont. Ca³y czas dziwiê siê,
dlaczego te urz¹dzenia… Z wypowiedzi pana wynika, ¿e silniki jednak pracowa³y, ¿e mia³y coraz
wy¿sz¹ temperaturê. Dlaczego ten samolot siê nie
uniós³? Czy mog³a nast¹piæ jakaœ blokada, która
nie da³a szansy podniesienia tego samolotu? Czy
by³a mo¿liwoœæ sprawdzenia, czy nie by³o jakieœ
blokady, która nie pozwoli³a samolotowi siê
wznieœæ?
I druga sprawa. Ten samolot uderzy³… Twierdzimy, ¿e uderzy³, a wiêc, jak rozumiem, nie wybuch³. No ale kiedy patrzyliœmy na filmy, które pojawi³y siê po zdarzeniu, to widzieliœmy, ¿e p³on¹³
ogieñ, p³on¹³ las, stra¿ gasi³a. Jak to by³o z tym
po¿arem? By³ po¿ar, czy nie by³o?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senatorze.
Proszê, Panie Ministrze!
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Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Do senatora Piotrowicza mam tylko tak¹ uwagê: ja nie potrzebujê czytaæ bia³ej ksiêgi, bo ja ten
dokument znam. Pan wybaczy, ale bia³a ksiêga
nie jest ¿adnym specjalnym...
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ale ja nie pytam
o to, czy pan czyta³, tylko o…)
Ale w ten sposób zacz¹³ pan wypowiedŸ.
W zwi¹zku z tym ja panu odpowiadam.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ja pyta³em o to,
dlaczego pan zapewnia³, ¿e polscy specjaliœci dokonali oglêdzin wraku, podczas gdy z dokumentu
wynika coœ zupe³nie innego.)
Proszê jeszcze raz ten dokument przeczytaæ,
a pan zobaczy, ¿e nie wynika coœ zupe³nie innego,
tylko dok³adnie to samo.
Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Andrzejewskiego… Czas wskazywany przez zegarek dowódcy Si³ Powietrznych nie mo¿e byæ dla nas
wzorcem. W ka¿dym rejestratorze mamy równie¿
sygna³ czasu, w zwi¹zku z czym… W³aœciwym odniesieniem s¹ te wzorce, które s¹ wzorcami certyfikowanymi.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale ka¿dy z dowodów mo¿e byæ wa¿ny.)
Ja o tym wiem. Tylko ¿e te czasy siê zgadzaj¹,
w zwi¹zku z czym nie potrzebujemy pos³ugiwaæ
siê tym zegarkiem jako dowodem na czas… Wiemy, jak nasze zegarki chodz¹, sami je ustawiamy.
Prawda?
(Senator Piotr Andrzejewski: Panie Ministrze,
ale ja potrzebujê, dlatego prosi³em o odpowiedŸ.
Jeœli dostanê na piœmie...)
Gdyby pan kiedyœ chcia³ skorzystaæ z mojego
zegarka, to proszê pamiêtaæ, ¿e trochê siê spieszy.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: No
nie, to bezczelnoœæ.)
No niestety, ale siê spieszy.
Najpierw odpad³ statecznik, czyli ten element,
który jako pierwszy zawadzi³ o kolejne przeszkody
terenowe.
(Senator Piotr Andrzejewski: Musia³ siê wznosiæ, skoro…)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, nie ma tutaj dyskusji. Pytanie, odpowiedŸ.)
Jak pan spojrzy na trajektoriê, to zauwa¿y pan,
¿e rzeczywiœcie siê wznosi³.
(Senator Piotr Andrzejewski: A skrzyd³o…)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: O ile pan minister mo¿e odpowiedzieæ, to proszê uprzejmie.)
Skrzyd³o w czasie zderzenia z brzoz¹, a kolejne
elementy w miarê…
Jeœli chodzi o komputer pok³adowy… Komputer pok³adowy i komputer rejestratora to s¹ zupe³nie inne elementy wyposa¿enia.
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Jeœli chodzi o przesiewanie ziemi… Z punktu
widzenia badania wypadku lotniczego, to nie jest
kluczowy element. Jest on bardzo istotny z punktu widzenia emocji, zw³aszcza rodzin, i w zwi¹zku z tym nie nale¿y o tym zapominaæ. Z punktu
widzenia badania nie jest to jednak kluczowy element.
Teraz do pana senatora Koguta… Jeœli chodzi
o badanie wypadku Bia³orusinów, to akurat by³o
odwrotnie. Z Republik¹ Bia³orusk¹ bardzo szybko siê porozumieliœmy i przeprowadziliœmy badania. I tyle.
Jeœli chodzi o wspania³ych pilotów… My siê nie
wypowiadamy na temat wspania³ych czy niewspania³ych pilotów. My siê wypowiadamy na temat
procedur szkoleniowych, które ze wspania³ych ludzi mog¹ zrobiæ wspania³ych pilotów albo zaprzepaœciæ ten potencja³, mimo zdolnoœci do tego, ¿eby
mogli byæ wspania³ymi pilotami. Nasze dzia³anie
nie jest nakierowane na to, ¿eby odmawiaæ polskim pilotom mo¿liwoœci wzniesienia siê na najwy¿szy poziom sztuki pilota¿u, tylko na zapewnienie
odpowiedniego trybu podnoszenia ich kwalifikacji
tak, aby nie nara¿aæ na zbêdne ryzyko.
Z dokumentów, które mamy, wynika, ¿e kontrolerzy zostali poddani badaniu, po czym przyst¹pili do pracy w dniu 10 kwietnia.
Co do przejêcia œledztwa… To naprawdê nie by³o to zadanie tej komisji, w zwi¹zku z czym trudno,
¿eby ta komisja to komentowa³a.
Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Chróœcikowskiego… Nie, nie jest potrzebna ¿adna blokada. To wynika z praw fizyki: im szybciej opadam,
tym trudniej jest mi siê podnieœæ. Je¿eli bym siê
obni¿a³ nie z prêdkoœci¹ 7 m/s, tylko z prêdkoœci¹
3 m/s, to szybciej bym siê odbi³, szybciej bym
zmieni³ kierunek lotu. Poniewa¿ by³a przekroczona prêdkoœæ zni¿ania, ta reakcja oczywiœcie by³a
póŸniejsza. Tu znowu nie ma ¿adnej tajemniczej
przyczyny. Takie jest prawo fizyki. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Dobrzyñski, potem pan senator
Idczak, a potem senator Pupa.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, wrócê do pytañ, na które pan
nie odpowiedzia³. Chodzi o te 15 m. Polska prokuratura wojskowa na jednej z konferencji prasowej
stwierdzi³a, i¿ 15 m nad ziemi¹ oko³o dwie minuty
przed zderzeniem z ziemi¹ Tu-154 utraci³ zasilanie. Czy pañstwo badali w tym samolocie Ÿród³a
zasilania – ten samolot posiada trzy Ÿród³a zasilania – a je¿eli tak, to dlaczego te trzy Ÿród³a zasilania przesta³y dzia³aæ?

Pytanie drugie. Panie Ministrze, kilka lub kilkanaœcie minut, mogê byæ nieprecyzyjny… Pan
minister spraw zagranicznych Rados³aw Sikorski
przekaza³ jednemu z cz³onków rodziny osoby,
która tam zginê³a, informacjê, i¿ winê za katastrofê ponosi za³oga Tu-154. Czy komisja rozmawia³a
z panem ministrem o tym, sk¹d on takie informacje posiada³? Je¿eli nie, to oczywiœcie nie bêdziemy tego wiedzieli.
I sprawa trzecia, ostatnie pytanie. Czy pan by³
wnioskodawc¹ awansu na stopieñ generalski szefa Biura Ochrony Rz¹du?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Pupa, proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Ministrze, bêdê wdziêczny, je¿eli pan mi
udzieli odpowiedzi na postawiony problem. S³u¿by pañstwowe, w tym s³u¿by podleg³e panu bezpoœrednio, zabezpiecza³y lot prezydenta Lecha
Kaczyñskiego do Smoleñska. I ¿e skoñczy³o siê to
tragicznie, wiemy. W tym uczestniczy³y równie¿
s³u¿by rosyjskie. Chcia³bym, ¿eby pan dokona³
pewnego porównania. Otó¿ do Polski przylecia³
pan prezydent Obama. I chcia³bym, ¿eby pan porówna³, jakie si³y i œrodki by³y wykorzystane w³aœnie do tego, aby zabezpieczyæ lot prezydenta Obamy, który l¹dowa³ w Polsce na lotnisku w Warszawie – ile osób, w tym ze strony polskiej, by³o zaanga¿owanych w to, aby ta wizyta przebieg³a prawid³owo i aby l¹dowanie przebieg³o w³aœciwie –
i to, jak to wygl¹da³o na lotnisku polowym w Smoleñsku. Chcia³bym, ¿ebyœmy mieli obraz sytuacji.
Bo ten raport, który pan przygotowa³, w³aœciwie
mówi, mo¿na tak powiedzieæ, o winie ze strony
rz¹du, ¿e nie zabezpieczy³ tego lotu pana prezydenta Kaczyñskiego. Ale gdyby pan porówna³ te
dwa, mo¿na powiedzieæ, wydarzenia, lot jeden
i drugi, to widzielibyœmy skalê problemu. Bêdê
wdziêczny za odpowiedŸ. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Cichoñ. Proszê uprzejmie.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, raport komisji rozwodzi siê na
temat tego, ¿e obecnoœæ genera³a B³asika w kabinie mog³a stwarzaæ poœredni¹ presjê czy jakiœ element psychologiczny wp³ywaj¹cy na decyzje pilotów. Ale brakuje mi w tej analizie kwestii wp³ywu
osoby trzeciej, ze strony rosyjskiej, bêd¹cej w pomieszczeniu wie¿y rosyjskiej – osoby, która tam
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nie by³a zatrudniona i która nie pe³ni³a merytorycznych funkcji. A poniewa¿ stwierdzacie pañstwo
w tym raporcie, ¿e oczywiœcie pracownicy tej wie¿y podawali b³êdne informacje, ¿e samolot jest na
kursie i na œcie¿ce, to wydaje mi siê, ¿e i ten element wymaga³by analizy.
I nastêpne pytanie. Czy rodzaj tego samolotu –
maj¹cego chyba ju¿ ze trzydzieœci lat, o ile mnie
pamiêæ nie myli – nie mia³ wp³ywu na to, ¿e po usi³owaniach wzniesienia samolotu i udania siê na
drugi kr¹g w³aœnie z racji jego parametrów technicznych reakcja nie nast¹pi³a dostatecznie szybko? Mo¿e gdyby to by³ bardziej nowoczesny samolot – jaki powinien byæ na wyposa¿eniu Rzeczypospolitej Polskiej, zw³aszcza dla takich osób jak
prezydent czy premier Rzeczypospolitej – to by³oby mo¿liwe, ¿e piloci jednak zdo³aliby wybrn¹æ
z tej opresyjnej sytuacji, mimo b³êdnych wskazañ
ze strony nawigacji rosyjskiej o tym, ¿e s¹ na dobrej œcie¿ce i na dobrej...
(G³os z sali: Na kursie.)
…i na dobrym kursie. Przepraszam. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan senator Ortyl. Proszê uprzejmie.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Mam pytanie nastêpuj¹cej treœci. Chcia³bym
zapytaæ – bo nie znalaz³em tego w raporcie – czy porównywano kurs, œcie¿kê, informacje, jakie by³y
przekazywane przez wie¿ê, z tymi danymi, jakie
by³y w momencie kiedy l¹dowa³ premier, 7 kwietnia? To jest pierwsza sprawa.
I druga sprawa. Czy analizowali pañstwo tak¿e
te informacje, które by³y podawane w przypadku
Jaka? Bo dziêki temu mo¿na bêdzie okreœliæ, czy
b³êdnie podawano dane tylko w przypadku lotu
prezydenckiego, czy te¿ po prostu urz¹dzenia dzia³a³y Ÿle we wszystkich tych trzech przypadkach.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, zacznê od porównania: l¹duje
prezydent Obama – l¹duje prezydent Kaczyñski.
Sprawa przygotowañ…
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Przepraszam. Powinienem zacz¹æ od pytañ pana senatora Dobrzyñskiego, przepraszam.
A wiêc, po pierwsze, dwie minuty przed zderzeniem z ziemi¹ samolot nie by³ 15 m nad terenem,
tylko by³ pewnie jeszcze jakieœ 250 m, a mo¿e wiêcej…
(Senator Jan Dobrzyñski: Dwie sekundy, Panie
Ministrze. Jeœli siê pomyli³em, to przepraszam.)
A, dwie sekundy przed zderzeniem rzeczywiœcie by³ oko³o 15 m nad ziemi¹ i nikt temu nie zaprzecza. Jak pan spojrzy na trajektoriê, której wykres za³¹czyliœmy, to zobaczy pan, ¿e w³aœnie tak
to by³o, poniewa¿ po zderzeniu z brzoz¹ przez jakiœ czas silniki na pe³nych obrotach jeszcze ci¹gnê³y ten samolot w górê.
O rozmowie z ministrem Sikorskim siê nie wypowiadam.
Co do sprawy awansu szefa BOR, to tym nie zajmuje siê Komisja Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego.
Teraz wracam do sprawy Obamy…
(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Marsza³ku, tak
nie wolno! Ja bardzo proszê… Ja zadawa³em pytanie panu ministrowi równie¿ jako ministrowi
polskiego rz¹du, a nie tylko przewodnicz¹cemu
komisji.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, jest teraz okreœlony punkt porz¹dku obrad. I on mówi o sprawozdaniu komisji
w sprawie wypadku. Ale bêdzie jakaœ inna okazja
i wtedy bêdzie móg³ pan inne pytania zadawaæ.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Wrócê do sprawy przyjmowania ró¿nych osób
przylatuj¹cych. Proszê pañstwa, ka¿de przyjêcie
osoby chronionej jest poprzedzone analiz¹ ryzyka. Inaczej siê przyjmuje osobê, która jest na pierwszym miejscu na liœcie osób nara¿onych na ró¿ne zdarzenia, a inaczej siê przyjmuje osoby
z miejsc kolejnych. A wiêc to nie jest kwestia tego,
czy ktoœ siê nazywa Obama, czy ktoœ siê nazywa
Kaczyñski, tylko tego, jaka jest analiza ryzyka
zwi¹zanego z pobytem okreœlonej osoby w danym
miejscu. W zwi¹zku z tym tego typu porównania
do niczego nie prowadz¹.
Jeœli zaœ chodzi o pytania pana senatora Cichonia o wp³ywy osoby trzeciej w wie¿y, to raport odnosi siê do tej sprawy tak samo jak do sprawy osoby trzeciej w kokpicie. I wnioski s¹ identyczne: zarówno tu, jak i tam powinna byæ tylko i wy³¹cznie
ta obsada, która jest niezbêdna do wykonywania
zadania. Ka¿da osoba postronna w trudnych sytuacjach przeszkadza, a nie pomaga.
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Co do innego typu samolotu, to mo¿emy sobie
gdybaæ, ale mamy czy te¿ mieliœmy okreœlony samolot i z tym okreœlonym samolotem nale¿a³o tak
postêpowaæ, ¿eby wykonaæ to, co siê zamierza³o
wykonaæ.
Pan senator Ortyl zapyta³ o porównanie…
(Senator W³adys³aw Ortyl: …trzech lotów.)
…trzech lotów. Porównaliœmy dwa loty, iljuszyna i tupolewa. Iljuszyn jako wojskowy statek powietrzny rosyjski by³ tak samo Ÿle kierowany
przez grupê kieruj¹c¹ lotami, te¿ szed³ nie na kursie, tylko… nie pamiêtam ju¿, ile to by³o metrów,
ale po tej samej stronie osi, drogi startowej. A co
do wysokoœci, to tak grupa kierowania lotami go
informowa³a, ¿e o ma³o co nie rozbi³ siê o p³ytê lotniska. A wiêc z takiego porównania wynika, ¿e zespó³, który wykonywa³ w danym dniu operacje jako obs³uga lotniska, nie tylko wobec tupolewa zachowa³ siê niezgodnie z regu³ami.
Jeœli z kolei chodzi o jakowlewa, to nasza za³oga, mimo braku zgody na kontynuowanie zejœcia,
wykona³a to l¹dowanie. I tu od razu odpowiadam:
nikt nie u¿ywa³ sformu³owania „debeœciaki” – to
jest kolejna… Nie wiem, gdzie i kiedy urodzi³o siê
to okreœlenie, które jakoœ zaczê³o funkcjonowaæ
w rozmowach. Przyznam, ¿e kiedyœ nawet sami
padliœmy ofiar¹ u¿ycia tego okreœlenia, tylko ¿e
potem zaczêliœmy szukaæ, na którym nagraniu to
jest, i wtedy siê okaza³o, ¿e na ¿adnym, ¿e pierwszy raz pojawi³o siê ono w gazecie i póŸniej zaczê³o ¿yæ w³asnym ¿yciem.
Dlatego wdziêczny jestem tym, którzy nie wyra¿ali swoich opinii na temat ró¿nych zdarzeñ, poniewa¿ takie opinie naprawdê troszkê – a powinienem tu co najmniej powiedzieæ: trochê – przeszkadza³y dobrej analizie i opieraniu siê zawsze
na danych podstawowych. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
S¹ jeszcze dwie osoby… Tak, do zadania pytania chc¹ siê zapisaæ jeszcze dwie osoby. Czy jest
wiêcej chêtnych? Je¿eli tak, to bêdê musia³ zarz¹dziæ krótk¹ przerwê…
Panie Ministrze, czy trzeba zarz¹dziæ przerwê?
Czy mo¿e pan odpowiadaæ?
(Przewodnicz¹cy Komisji Badania Wypadków
Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego Jerzy Miller:
Nie, to dopiero pi¹ta godzina.)
Dobrze.
A wiêc tak: panowie senatorowie Dobrzyñski,
Ortyl i Skorupa.
Proszê…
(G³os z sali: Wojciechowski.)
A, Wojciechowski, pan senator Wojciechowski.
Teraz siê pan zg³osi³. Jasne. Wpisujemy.
Pan senator Dobrzyñski. Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, powtarzam pytanie. Pan na
pytanie dotycz¹ce ministra spraw zagranicznych
odpowiedzia³, ¿e pan na ten temat siê nie wypowiada. Ja pyta³em, czy komisja rozmawia³a na ten
temat z ministrem Sikorskim, czy nie. Rozmawia³a czy nie?
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dziêkujê.
Teraz, proszê pañstwa… Gdzie jest lista…)
Panie Marsza³ku, jeszcze…
Drugie pytanie dotyczy tego wniosku o awans.
Panie Ministrze, oczywiœcie mogê siê wypowiedzieæ, ¿e to ma zwi¹zek, bo pan przecie¿ nadzoruje
Biuro Ochrony Rz¹du i ten awans na bardzo wysoki stopieñ w jakiejœ mierze jest symboliczny. Ja,
Panie Ministrze, nie chcê, ¿eby przedstawiciel
rz¹du w tej Izbie zachowywa³ siê w ten sposób.
I bardzo proszê pana marsza³ka, aby pan minister udzieli³ mi odpowiedzi w tych dwóch sprawach. Je¿eli ma trudnoœci, ¿eby zrobiæ to w tej
chwili, lub te¿ zwi¹zane to jest z emocjami, to proszê o odpowiedŸ na piœmie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Teraz poproszê o zadanie pytania pana senatora Ortyla, a potem senatorów Skorupê i Wojciechowskiego. I zamykam listê pytaj¹cych.
Proszê bardzo, pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Ja jeszcze wrócê do tego badania tej trajektorii
lotu na podstawie informacji z wie¿y. Jestem zaskoczony, dlaczego nie badaliœmy tej œcie¿ki zejœcia Jaka. Mieliœmy wszystkie dane do tego
i mo¿liwoœci, a zbadana zosta³a tylko œcie¿ka I³a.
Tak samo w przypadku lotu premiera 7 kwietnia
te¿ by³y takie mo¿liwoœci. Dlaczego tego nie zrobiono? Moim zdaniem siêganie do przypadku I³a
by³o trudniejsze.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Skorupa, proszê bardzo. Przedostatnie pytanie.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Wysoka Komisjo!
Ja chcê uzupe³niæ najpierw to pytanie, które
zada³em przedtem. Chodzi mi o przepytanie tych
pilotów o odejœcia samolotów w innych przypad-
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kach lotów z delegacjami prezydenckimi, rz¹dowymi. Chodzi mi o to, ¿e szanowna komisja wykluczy³a bezpoœrednie naciski ze strony genera³a,
który by³ w kokpicie, jak te¿ – tak to rozumiem –
zosta³y przez to wykluczone podejrzenia, ¿e w jakikolwiek sposób œwiêtej pamiêci prezydent Lech
Kaczyñski wywiera³ takie naciski na pilotów. I to
przepytanie pilotów na okolicznoœæ niewyl¹dowania na innych lotniskach w innych rejsach da³oby
ca³kowity dowód na to, ¿e nigdy takich nacisków
ze strony œwiêtej pamiêci Lecha Kaczyñskiego na
pilotów nie by³o. A jak któryœ z pilotów, gdy na pok³adzie samolotu lecia³ prezydent czy te¿ premier,
czu³ siê naciskany, to mi siê wydaje, ¿e taki pilot
nie nadaje siê na pilota. I te wszystkie insynuacje,
które przez media siê przetoczy³y, w prasie, w telewizji, te pomówienia…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale czy to…
Chcia³bym, ¿eby pan to zakoñczy³ elementem pytajnym.)
Te pomówienia w³aœnie skoñczy³yby siê w wyniku tego wyjaœnienia, wiêcej tych pomówieñ, insynuacji by nie by³o i nie kr¹¿y³yby w opinii publicznej.
Drugie pytanie. Czy to sprawozdanie mog³o siê
odbyæ wczeœniej, mog³o byæ wczeœniej przedstawione Wysokiej Izbie, tak aby nie trzymaæ w napiêciu szanownych rodzin i przyjació³ osób, które
odda³y ¿ycie w Smoleñsku, a tak¿e opinii publicznej? Gdyby marsza³ek Senatu wczeœniej zwróci³
siê do pana komisji, to o ile wczeœniej mog³o siê to
sprawozdanie odbyæ w naszej Izbie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
I ostatnie pytanie, pan senator Wojciechowski.
Ostatni bêd¹ pierwszymi. Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chodzi mi o zaczepienie tego samolotu o brzozê. Kiedyœ by³ taki przypadek we W³oszech, ¿e samolot znacznie mniejszy zaczepi³ o linê kolejki linowej, na której wisia³ wagonik o masie 27 ton,
wiêc ta lina musia³a byæ solidna, i przeci¹³ tê linê.
A tutaj by³a brzoza, która ros³a samotnie, to nie
by³a brzoza w lesie, brzoza rosn¹ca samotnie troszeczkê inaczej wygl¹da. Czy by³y badania co do
tego, czy faktycznie tê brzozê œci¹³ samolot, czy te¿
byæ mo¿e ona zosta³a œciêta przez jakiœ inny czynnik, i czy dok³adnie wtedy zosta³a œciêta?
Drugie pytanie. Chcia³bym wróciæ jednak do
kwestii tego komputera, któr¹ pan skwitowa³ tak,
¿e go nie by³o. Jednak na pok³adzie tego samolotu
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s¹ komputery i jest ich kilka. I czy systemy operacyjne z tych komputerów zosta³y zabezpieczone,
czy nie zosta³y zabezpieczone? Czy mapy tych
komputerów zosta³y zabezpieczone? Chodzi mi
o te dane, które steruj¹ odpowiednimi urz¹dzeniami. Czy te mapy zosta³y zabezpieczone? Chodzi mi tutaj o tê czêœæ mechatroniczn¹.
Pytanie trzecie dotyczy samej mechaniki obrócenia siê tego samolotu. Czy ta odleg³oœæ, któr¹
pokona³ samolot… Czy ten samolot móg³ siê na tej
niewielkiej wysokoœci obróciæ a¿ na plecy? Czy ta
wysokoœæ 15 m by³a wystarczaj¹ca? Czy to by³o
badane?
I ostatnie pytanie, ju¿ bardzo króciutkie. Czy
w ci¹gu tej ostatniej 1,5 sekundy, z której nie ma
zapisów, mog³o siê wydarzyæ coœ, co zniszczy³o samolot, na przyk³ad, nie wiem, zatar³ siê wa³ turbiny, bo zamiast dwudziestu szeœciu wa³eczków na
³o¿ysku by³o trzynaœcie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, poproszê o finalne odpowiedzi.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê bardzo.
Zacznê od rozmowy z ministrem Sikorskim.
Komisja nie rozmawia³a z ministrem Sikorskim.
Minister Sikorski korespondowa³ z komisj¹.
Jeœli chodzi o nominacje dla Biura Ochrony
Rz¹du, to sprecyzowane to jest w ustawie i od woli
ministra spraw wewnêtrznych nie zale¿y to, czy
wnioskuje, czy nie wnioskuje, bo ustawa to precyzuje.
Jeœli chodzi… OdpowiedŸ dla pana senatora
Ortyla. 7 kwietnia jest o tyle nietrafnym porównaniem, ¿e by³a zupe³nie inna widocznoœæ i wtedy…
(Senator W³adys³aw Ortyl: Ale to nie ma znaczenia.)
Nie, nie.
W zwi¹zku z tym wszystko jedno, co kontroler
strefy l¹dowania mówi, bo dla za³ogi, która widzi
próg drogi startowej, to jest dosyæ obojêtne.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Ale niezale¿nie od
tego, czy jest pogoda, czy nie, wie¿a to podaje.)
Podaje, tylko ¿e znaczenie… To tak, jak wtedy,
gdy jedziemy w czasie mg³y: pasy na drodze s¹ istotne, bo siê orientujê, czy nie wje¿d¿am do rowu.
A jak œwieci s³oñce, to te pasy te¿ powinny byæ, ale
nawet ich brak nie jest zbyt uci¹¿liwy dla poruszaj¹cego siê po tej drodze. W zwi¹zku z tym mówiê o tej parze: ta para jest niezbêdna, gdy warunki atmosferyczne skazuj¹ za³ogê na korzystanie
tylko i wy³¹cznie z przyrz¹dów. Gdy warunki pogodowe, warunki atmosferyczne s¹ takie, ¿e ta widocznoœæ jest wystarczaj¹co wczesna – przepra-
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szam meteorologów, ¿e tak siê wyra¿am – dowódca za³ogi przestaje opieraæ swoje decyzje na informacjach kontrolera, a zaczyna je opieraæ na obserwacji w³asnej.
Jeœli chodzi o Jaka, to Jak l¹dowa³ na tyle
wczeœnie, ¿e trafi³ jeszcze na tak¹ pogodê, kiedy
widzialnoœæ to by³o 50 m w pionie i 2 km w poziomie. To s¹ zupe³nie inne warunki ni¿ wtedy, kiedy
l¹dowa³ I³. I dlatego wziêliœmy I³a jako porównanie, bo on ju¿ mia³ równie… to znaczy o wiele trudniejsze warunki. I st¹d to porównanie.
Pan senator Skorupa zechcia³ zapomnieæ o incydencie gruziñskim. Tam by³o bezpoœrednie
dzia³anie.
(Senator Tadeusz Skorupa: O ten incydent nie
pytam.)
Ja wiem, tylko ja mówiê…
(Senator Tadeusz Skorupa: O inne l¹dowania.)
Nie, pan zapyta³, czy by³y przypadki ingerencji
bezpoœredniej pana prezydenta. By³ incydent gruziñski. W zwi¹zku z tym nie mogê powiedzieæ, ¿e nigdy siê nie zdarza³o, aby prezydent Kaczyñski ingerowa³ bezpoœrednio w decyzje dowódcy za³ogi.
Czy sprawozdanie nasze…

Senator Tadeusz Skorupa:
By³o te¿ l¹dowanie na przyk³ad w Katowicach.
Kiedy prezydent przylecia³ do Nowego Targu, nie
wyl¹dowa³ w Krakowie, ale w Katowicach. A o takich przypadkach jakoœ dziwnie nie mówicie,
przemilczacie je.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Pan postawi³ tezê, ¿e nigdy, w zwi¹zku z czym
tylko chcia³em przywo³aæ ogólnie znany przypadek, kiedy jednak to mia³o miejsce. Ja nie mówiê,
¿e za ka¿dym razem, a jedynie wyj¹tkiem by³
Smoleñsk Pó³nocny. ¯ebyœmy siê dobrze rozumieli – trzymajmy siê faktów.
Czy nasz raport koñcowy móg³ byæ wczeœniej?
Gdyby móg³ byæ, to by by³.
Proszê pañstwa, mo¿e to jest…
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Dzieñ wczeœniej!)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Senatorze!)
Panie Senatorze, ja nie czerpiê wiadomoœci
z mediów, tylko z pracy komisji i mogê pana zapewniæ, ¿e nie by³o go wczeœniej. Niektórzy w mediach uwa¿ali, ¿e znaj¹ treœæ raportu, a jak pañstwo siê przekonali po jego opublikowaniu –
a mia³y w nim byæ bodaj¿e sto piêædziesi¹t dwa
nazwiska, wskazani winni itd., itd. – to jednak
chyba jego treœæ odbiega od wyobra¿eñ lansowanych wczeœniej.

Czy nasze spotkanie mog³o byæ wczeœniej? Uznaliœmy, ¿e w pi¹tek, po prezentacji dla dziennikarzy, jesteœmy jednak zobowi¹zani udaæ siê na
spotkanie z rodzinami. I to spotkanie nie mog³o
mieæ horyzontu czasowego, nie mog³o byæ tak, ¿e
ja powiem: przepraszam, wstajemy, bo jesteœmy
umówieni w Senacie. W zwi¹zku z tym, wybacz¹
pañstwo, ale podjêliœmy tak¹ decyzjê. I chyba siê
zgodzimy, ¿e by³ to dobry wybór.
Pan senator Wojciechowski pyta, czy brzoza
mog³a byæ œciêta przez kogoœ innego w innym czasie itd. Gdyby to jedyna œciêta brzoza, to moglibyœmy jeszcze takie spekulacje, mo¿e na si³ê, prowadziæ, ale tam jest wyciêta trasa, bo nasz samolot œcina³ ni¿sze drzewa, tylko ich wierzcho³ki,
w zwi¹zku z czym bez konsekwencji… Tak wiêc to
nie jest tak, ¿e ktoœ sobie wybra³ brzozê, zmierzy³,
¿e jest wystarczaj¹co masywna i postanowi³: dobrze, w zwi¹zku z tym zetniemy j¹ na tej wysokoœci,
niech Polacy zrozumiej¹, ¿e to jest w³aœnie tak.
Takie rozumowanie naprawdê nam nie przystoi.
Jeœli chodzi o zabezpieczenie komputerowego
systemu operacyjnego, to nie zosta³ on zabezpieczony, on jest znany i w samolocie o numerze bocznym 102 jest identyczny. Jeœli chodzi o mapy,
to te¿ nie zosta³y zabezpieczone i s¹ identyczne jak
w samolocie o numerze bocznym 102. W zwi¹zku
tym nie ma nic ciekawego w tamtym wydaniu.
Czy samolot móg³ siê w tak krótkim czasie obróciæ na plecy? Proszê pañstwa, komisja nie zgadywa³a, bo komisja ma program komputerowy do
symulowania toru lotu. Wprowadza siê parametry z rejestratorów, a komputer to wylicza i na dodatek pokazuje, ¿eby to by³o bardziej komunikatywne, ¿eby nie by³y to tylko tabelki, bo my mamy
k³opot z interpretacj¹ zapisów w tabelkach. My
przecie¿ ten fragment pokazywaliœmy. Je¿eli trzeba go bêdzie jeszcze raz pokazaæ, w zwolnionym
tempie, to mo¿emy to zrobiæ. Nic nie stoi temu na
przeszkodzie, tylko nie katujmy ju¿ rodzin, pokazuj¹c co chwilê ten fragment. Jeœli ktoœ jest bardzo tym zainteresowany, to ja zapraszam… Nie
wiem, gdzie bêdzie sta³ ten komputer, mo¿e w Ministerstwie Infrastruktury, a mo¿e nadal w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
ale co do jednej dziesi¹tej sekundy poka¿emy, jak
ten samolot siê obraca³.
Proszê pañstwa, niektóre pytania wskazuj¹ na
brak zaufania co do tego, ¿e oparliœmy siê na
przes³ankach racjonalnych, i gdyby nas jeszcze
pañstwo poinformowali, dlaczego trzydzieœci
cztery osoby, jednak trochê przygotowane teoretycznie i z pewn¹ praktyk¹ mia³yby siê zgodziæ,
¿eby podpisaæ to swoimi nazwiskami, a niektóre
z tych nazwisk s¹ bardzo du¿o wa¿¹ce w œrodowisku lotniczym… W imiê czego? Kogo chcemy
oszukaæ?
Panie Marsza³ku, bardzo serdecznie dziêkujê
za cierpliwoœæ, bo moje wypowiedzi mo¿e mog³yby
byæ bardziej skondensowane.
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Na koniec chcia³bym wszystkim pañstwu podziêkowaæ za zapoznanie siê z raportem i odczytanie go jako Ÿród³a informacji. Je¿eli coœ dla pañstwa jest niezrozumia³ego, je¿eli pañstwo chcieliby coœ uzupe³niæ, to my jesteœmy zainteresowani
spotkaniem, choæ ju¿ nie w tej formule. Zaprosimy ka¿dego na spotkanie kameralne i wyjaœnimy
wszystko, punkt po punkcie. Bo je¿eli do pañstwa
coœ nie dotar³o, to nie dotrze do spo³eczeñstwa,
a my mamy tak¹ ambicjê, ¿eby wyt³umaczyæ
wszystkim zainteresowanym, ¿e niestety to by³
wypadek, który wydarzy³ siê z powodu niedostatecznego wyszkolenia. Nie z powodu brawury, nie
z powodu b³êdu w technice, tylko z powodu niedostatecznego wyszkolenia.
Po polskiej stronie potrafimy ten b³¹d dok³adnie nazwaæ. Jesli chodzi o b³¹d po stronie rosyjskiej, to ze wzglêdu na ograniczony dostêp do informacji pozostawiamy sobie taki dualizm – albo
zawiod³a aparatura radiolokacyjna, albo zawiod³a
obs³uga aparatury radiolokacyjnej. Jednak na
pewno zawiod³o te¿ wyszkolenie. Obs³uga, nie widz¹c na ekranie, co siê dzieje w takich warunkach
z samolotem, powinna krzykn¹æ: odchodzicie, horyzont! Bo nie mo¿na ryzykowaæ ponad miarê.
I tutaj te¿ jest na koñcu brak szkolenia. To powinno byæ naturalne, ¿e nie jest wstydem przyznaæ
siê: nie potrafiê sprowadziæ prezydenckiego samolotu na ziemiê. Wstydem jest nie mieæ odwagi
krzykn¹æ: horyzont! Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê pañstwa, w tym momencie zakoñczy³y
siê pytania.
Otwieram dyskusjê. Jest siedmiu mówców…
(Oklaski)
(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Marszalku…)
(Senator Czes³aw Ryszka: Zaraz, zaraz, jeszcze
prokurator Parulski.)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Panie Marsza³ku, ja
jeszcze w sprawie formalnej.)
Aha, tak, przepraszam bardzo, by³y jeszcze pytania do pana prokuratora.
Proszê bardzo.
W takim razie oczywiœcie poproszê o zabranie
g³osu pana prokuratora Parulskiego.
(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Marsza³ku, nie
otrzyma³em wystarczaj¹cej odpowiedzi dotycz¹cej awansu szefa B³asika. Prosi³bym, aby pan
minister przes³a³ mi odpowiedŸ na piœmie.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Z tego, co zrozumia³em, pan minister odes³a³ do ustawy.)
(Senator Jan Dobrzyñski: To co? Ustawa automatycznie kogoœ awansuje? Ja pyta³em o wniosek. Ustawa nak³ada te¿ obowi¹zki. Panie Marsza³ku, proszê o odpowiedŸ na piœmie.)
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Pan minister us³ysza³ ten wniosek i do tego za
chwilê wrócimy.
Proszê bardzo. Rozumiem, ¿e pan prokurator
notowa³ pytania, które by³y do pana skierowane
i ¿e w takim zakresie, w jakim pan mo¿e, w tej
chwili pan na nie odpowie. Proszê o to.

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Krzysztof Parulski:
Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowne Panie!
Panowie Senatorowie!
Chcia³bym udzieliæ odpowiedzi na pytanie, które pad³o jako ostatnie, a dotyczy³o faktu przed³u¿enia œledztwa do dnia 10 paŸdziernika. Pytanie
zmierza³o w kierunku tego, czy jest to zwi¹zane
z wyborami parlamentarnymi.
Zatem, aby rozwin¹æ to zagadnienie, przypomnê, ¿e katastrofa mia³a miejsce 10 kwietnia
2010 r., w tym samym dniu Wojskowa Prokuratura Okrêgowa w Warszawie wszczê³a œledztwo, które by³o sukcesywnie przed³u¿ane zawsze dziesi¹tego ka¿dego miesi¹ca, w zale¿noœci od tego,
jak wypada³y te okresy.
Ostatni¹ decyzjê w tej sprawie, konkretnie postanowienie, prokurator Naczelnej Prokuratury
Wojskowej wyda³ w dniu 31 marca 2011 r. i okres
œledztwa zosta³ przed³u¿ony do dnia 10 paŸdziernika. Zatem w dniu 31 marca, kiedy wydawa³ to
postanowienie, nie móg³ siê domyœlaæ, ¿e prezydent okreœli termin wyborów parlamentarnych na
9 paŸdziernika.
Mogê Wysokiej Izbie zasygnalizowaæ, i¿ data
10 paŸdziernika mo¿e nie byæ ostatnim terminem,
do którego œledztwo zosta³o przed³u¿one, bowiem
zaplanowane przez nas czynnoœci mog¹ przekroczyæ, mog¹ wyjœæ poza ten termin.
Je¿eli mia³bym odpowiedzieæ na drugie pytanie, które pad³o z ust pana senatora Pupy i pana
senatora Ortyla, a które zwi¹zane by³o z zawieszeniem w czynnoœciach prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej… Otó¿ w tej sprawie tocz¹
siê dwa odrêbne postêpowanie: postêpowanie
karne w prokuraturze powszechnej i dyscyplinarne prowadzone przez rzecznika Naczelnej Prokuratury Wojskowej. W postêpowaniu dyscyplinarnym z uwagi na charakter uprawdopodobnionych
przewinieñ dyscyplinarnych zmuszony by³em
podj¹æ trudn¹ decyzjê o zawieszeniu prokuratora
w czynnoœciach s³u¿bowych. Na to postanowienie
prokurator z³o¿y³ w przewidzianym czasie za¿alenie do prokuratora generalnego. Za¿alenie nie zosta³o jednak uwzglêdnione przez prokuratora generalnego i zawieszenie w czynnoœciach zosta³o
utrzymane w mocy. To postêpowanie dyscyplinarne jest niejawne, dotyczy kilku zagadnieñ, zatem nie bêdê siê koncentrowa³ nad enuncjacjami,
które pojawia³y siê w mediach. Art. 76 ustawy
o prokuraturze jednoznacznie stwierdza, i¿ postê-
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powanie dyscyplinarne toczy siê z wy³¹czeniem
jawnoœci, a nie jestem upowa¿niony do tego, aby
ujawniaæ okolicznoœci postêpowania karnego,
które prowadzone jest w prokuraturze powszechnej. Chcia³bym jeszcze podkreœliæ, i¿ moja rola
jako naczelnego prokuratora wojskowego sprowadza siê do zapewnienia prawid³owego biegu
tak¿e tego œledztwa. Je¿eli pan marsza³ek wyrazi³by zgodê, to zaproponowa³bym, aby szef wojskowej prokuratury okrêgowej, pan pu³kownik
Ireneusz Szel¹g, wypowiedzia³ siê w kwestii tych
kilku zagadnieñ dotycz¹cych prokuratury, które
zosta³y tutaj poruszone. Zosta³a tu poruszona
miêdzy innymi kwestia prowadzenia œledztwa
w sprawie katastrofy samolotu Su-27 w Radomiu, samolotu si³ powietrznych na Bia³orusi. Pan
prokurator Szel¹g prowadzi³ to postêpowanie,
mia³ równie¿ tê przewagê nade mn¹, ¿e by³ dwie
godziny wczeœniej w Smoleñsku. A wiêc je¿eli
chcia³by powiedzieæ parê s³ów na temat zabezpieczenia czarnych skrzynek, to… Niew¹tpliwie jego
wiedza w tym zakresie jest, ¿e tak powiem, o te
dwie godziny wiêksza od mojej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Prokuratorze.
(Zastêpca Prokuratora Generalnego Krzysztof
Parulski: Dziêkujê bardzo za uwagê.)
Za chwileczkê jeszcze raz poproszê pana prokuratora.
Panie Prokuratorze, proponujê, ¿eby pan nie
opuszcza³ pierwszych rzêdów, nie bêdzie pan musia³ chodziæ wte i wewte.
Proszê bardzo. Chodzi o odpowiedzi na te pytania, o których mówi³ pan prokurator.

Wojskowy Prokurator Okrêgowy
w Warszawie
Ireneusz Szel¹g:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jeœli pañstwo pozwolicie, to odniosê siê do pytañ, ale tak¿e zagadnieñ, w zwi¹zku z którymi
czujê siê w obowi¹zku ustosunkowaæ siê do pewnych informacji, zw³aszcza w zakresie dementowania niektórych z nich.
Proszê pañstwa, jeœli chodzi o kwestie oddania
rodzinom ofiar katastrofy telefonów, aparatów fotograficznych, tego ca³ego mienia, które nadal pozostaje w dyspozycji Wojskowej Prokuratury
Okrêgowej w Warszawie, to ka¿dy zbêdny dla postêpowania przedmiot zostanie zwrócony rodzinom. Sta³o siê tak ju¿ z setkami, tysi¹cami ró¿nych innych przedmiotów. Co do noœników cyfrowych, aparatów, telefonów komórkowych… Jeœli
pañstwo uwa¿nie s³uchaliœcie wyst¹pienia mojego prze³o¿onego, pana genera³a Parulskiego, to

us³yszeliœcie, ¿e w ostatnich dniach, tygodniach
wp³ynê³a opinia Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w zakresie badania telefonów komórkowych. Analiza tej opinii pozwoli na stwierdzenie,
czy nadal istnieje procesowa potrzeba – bo tylko
o takich mogê mówiæ – pozostawienia tych dowodów do dyspozycji prokuratury, czy te¿ ju¿ wyjaœnione s¹ wszelkie okolicznoœci, co pozwoli na to,
¿eby prokurator prowadz¹cy postêpowanie wyda³
decyzjê o zwrocie tych rzeczy rodzinom. Zapewniam, ¿e je¿eli nie bêdzie ¿adnych przeszkód
procesowych, to prokurator nie bêdzie zwleka³
z tego typu decyzj¹ ani dnia d³u¿ej, ni¿ to bêdzie
potrzebne.
Je¿eli chodzi o treœæ tej opinii, to ona wprawdzie podlega analizie… Dokonana analiza wskazuje, ¿e do tej pory – zatem nie jest to jeszcze proces zakoñczony – nie stwierdzono sytuacji… Jeœli
chodzi o te przypadki, które badali prokuratorzy,
to nie stwierdzono sytuacji, które budzi³yby zrozumia³e zaniepokojenie, nie stwierdzono takich
zdarzeñ jak próba wykonania po³¹czenia po dacie
katastrofy czy te¿ innych tego rodzaju zdarzeñ.
Owszem, posiadamy wiedzê, ¿e by³a okreœlona liczba telefonów komórkowych, które w czasie lotu
nie zosta³y wy³¹czone. Zreszt¹ przedmiotem dzisiejszego posiedzenia Wysokiej Izby jest raport
komisji pana ministra Jerzego Millera i uwa¿ny
czytelnik tego raportu znajdzie tam informacje
dotycz¹ce ustaleñ komisji w tym zakresie. Procesowe ustalenia, jeœli bêdzie taka mo¿liwoœæ,
przedstawiê pañstwu – oczywiœcie jeœli bêdzie takie ¿yczenie – w stosownym czasie. Prokuratura
ca³y czas prowadzi œledztwo, komisja pana ministra swoj¹ dzia³alnoœæ w tym zakresie zakoñczy³a.
Je¿eli chodzi o te wszystkie sytuacje zwi¹zane
z aktywacj¹ telefonów, to po prostu telefony niewy³¹czone logowa³y siê do rosyjskiej sieci. Odnotowano wiele prób po³¹czeñ z tymi telefonami, co
oczywiœcie by³o zrozumia³e po upublicznieniu informacji o katastrofie. Zdarza³y siê sytuacje przekierowania na pocztê g³osow¹, co dla u¿ytkowników telefonów komórkowych jest dzisiaj równie¿
rzecz¹ wiadom¹. Na pytanie, dlaczego dopiero teraz powo³ano bieg³ych, odpowiem tak: od samego
pocz¹tku, od dnia wszczêcia œledztwa, wiadome
by³o prokuratorom, ¿e tego typu czynnoœæ jak powo³anie specjalistycznego zespo³u bieg³ych z zakresu lotnictwa i wszystkich pobocznych okolicznoœci, które pozwol¹ wyjaœniæ przyczynê katastrofy, bêdzie wykonana. Chcia³bym, ¿ebyœcie
pañstwo przyjêli wyjaœnienie, ¿e prokuratorzy
dzia³aj¹ w sposób planowy i systemowy. Powo³anie zespo³u bieg³ych ma sens dopiero wówczas,
kiedy prokuratura uzyska okreœlony materia³ do
badañ, okreœlony w trybie procesowym. Tym nasza praca ró¿ni siê od dzia³añ komisji do spraw
badania wypadków lotniczych, i lotnictwa pañstwowego i niepañstwowego, nazwijmy je cywilnym, ¿e inna jest forma prowadzenia postêpowa-
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nia. Prokuratorzy pracuj¹ wed³ug regu³ okreœlonych w kodeksie postêpowania karnego, jest to
proces o wiele bardziej sformalizowany. Dlatego
te¿ dopiero teraz nadszed³ czas wydania postanowienia o powo³aniu zespo³u bieg³ych. Nie
chcia³bym, ¿eby pañstwo przez to zrozumieli, ¿e
prokuratura ten czas przespa³a. Nie, kwestie uzgodnieñ sk³adu, rozmów z poszczególnymi osobami,
które typowaliœmy do tego zespo³u, trwa³y ju¿ od
wielu miesiêcy. A dzisiaj jest czas… Nie ukrywam,
¿e jest to zwi¹zane przede wszystkim z uzyskaniem
procesowej opinii w zakresie badania rejestratorów parametrycznych, jak równie¿ z zakoñczeniem
prac Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego. To s¹ dwa zdarzenia, które
powoduj¹, ¿e przeszkód merytorycznych, zasadnoœciowych, racjonalnych do powo³anie tego zespo³u i rozpoczêcia jego pracy nie ma.
Mo¿e jeszcze tylko poinformujê, ¿e korzystaj¹c
z zaproszenia skierowanego przez marsza³ka Senatu do prokuratora generalnego, zgodnie z którego wol¹ kierowa³em siê do pañstwa, zmuszony
by³em opuœciæ spotkanie zespo³u bieg³ych, który
dzisiaj o godzinie 12.00. zebra³ siê w Prokuraturze
Okrêgowej w Warszawie, gdzie uzgadnialiœmy
tryb pracy zespo³u bieg³ych.
(G³os z sali: Ile liczy osób?)
Powiem tak: dzisiaj obecnych by³o dwanaœcie
osób, nie wszystkie mog³y przybyæ. Pojawi³a siê
równie¿ pewna przes³anka natury formalnej
uniemo¿liwiaj¹ca powo³anie jednej osoby. Od razu wyjaœniê, ¿eby nie by³o ¿adnych w¹tpliwoœci,
¿e okaza³o siê, i¿ wœród tych dziewiêciuset dwudziestu osób przes³uchanych w toku œledztwa jednym ze œwiadków by³a osoba, któr¹ przewodnicz¹cy zespo³u bieg³ych widzia³ jako jednego ze
swoich ekspertów. Zachodzi przes³anka… Kodeks nie zezwala na ³¹czenie roli œwiadka i powo³anego bieg³ego procesowego. Liczba piêtnastu
osób… Liczba bieg³ych mo¿e ulec zwiêkszeniu.
Jeœli pojawi siê okreœlona potrzeba wywo³ania
opinii dodatkowego eksperta, to oczywiœcie nie
bêdziemy dzia³aæ przeciwko komisji.
Je¿eli chodzi o kwestiê œledztwa, czyli postêpowania przygotowawczego karnego dotycz¹cego
katastrofy samolotu Su-27, to pragnê uspokoiæ
pana senatora, ¿e œledztwo w tej sprawie prowadzi³a polska prokuratura na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Owszem, kilka dni po zdarzeniu
w Radomiu pojawi³ siê prokurator bia³oruski, ale
dosyæ szybko wyjaœniliœmy sobie, ¿e jego kompetencje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprowadzaj¹ siê li tylko do statusu goœcia, tak te¿
go traktowaliœmy. Materia³y, w przypadku których uznaliœmy, ¿e mo¿na je udostêpniæ – one tak
naprawdê ogranicza³y siê do czynnoœci z obywatelami Bia³orusi – zosta³y mu udostêpnione na zasadach prawa wgl¹du osoby zupe³nie niezwi¹za-
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nej z postêpowaniem. Kwestie naszego wspó³dzia³ania, czyli tak naprawdê prowadzenia niezale¿nego œledztwa na terytorium Rzeczypospolitej tylko przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury
Okrêgowej w Warszawie, reguluje umowa
o wspó³pracy w sprawach karnych pomiêdzy Polsk¹ a Bia³orusi¹. Ona ograniczy³a siê do tego, ¿e
po zakoñczonym œledztwie przekazaliœmy ca³oœæ
zdobytych przez nas materia³ów – oczywiœcie by³y
to kserokopie – stronie bia³oruskiej. Po uprawomocnieniu siê decyzji koñcz¹cej postêpowanie
przekazaliœmy te elementy samolotu, które prokuratura i powo³any zespó³ specjalistów uzna³y
za istotne. Zatem przekazaliœmy je dopiero po
prawomocnym zakoñczeniu tego postêpowania.
Chodzi³o miêdzy innymi o elementy sterowania.
Czujê siê w obowi¹zku zdementowaæ informacje o okolicznoœci, na któr¹ wielu z pañstwa siê
powo³ywa³o. Otó¿ na konferencji prasowej dotycz¹cej omówienia ekspertyzy z zakresu badania
rejestratorów lotów prokurator nie powiedzia³, ¿e
nast¹pi³a utrata zasilania na wysokoœci 15–17 m.
Owszem, tego typu informacje pojawi³y siê w gazetach. Ja mam gor¹c¹ proœbê… Informacja Ÿród³owa jest informacj¹ najbardziej miarodajn¹ i wiarygodn¹. Z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e to, co pojawi³o siê w publikatorach po tej konferencji, istotnie ró¿ni siê od tego, co by³o na niej przekazywane. Ja, jako cz³owiek ¿yczliwy, zrzucam to na karb
bardzo wysokiej temperatury, jaka wówczas panowa³a na sali, gdzie odbywa³a siê konferencja.
Zatem prokuratorzy nie mówili, ¿e nast¹pi³o to na
15–17 m, aczkolwiek jeden z dziennikarzy tak to
odebra³ i potem próbowa³ wmówiæ, ¿e zasz³a taka
okolicznoœæ. Otó¿ nie.
Kwestia odnalezionych skrzynek. Ja lecia³em
w pierwszym – tak wynika z mojej wiedzy i nie
spotka³em siê z inn¹ informacj¹… Wylecia³em
z Polski o 15.30 czasu polskiego – by³em tam
o 17.30 czasu polskiego, czyli o 19.30 czasu lokalnego panuj¹cego w Smoleñsku – pierwszym samolotem z ekip¹ polskich specjalistów…
(G³os z sali: 10 kwietnia 2010 r.)
10 kwietnia 2010 r., tak jest.
…Oczywiœcie w ograniczonym sk³adzie. Byli
funkcjonariusze Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, prokuratorzy wojskowi, cz³onkowie komisji badania wypadków lotniczych, pan Edmund Klich równie¿ lecia³ tym samolotem. Jedno
z pytañ, jakie zadaliœmy po uzyskaniu jakiegokolwiek kontaktu ze stron¹ rosyjsk¹, dotyczy³o odnalezienia rejestratorów, czyli tak zwanych czarnych skrzynek. Przedstawiciele strony rosyjskiej
osobiœcie zaprowadzili mnie w miejsce, gdzie z³o¿one by³y dwie czarne skrzynki. Przekazano mi informacjê o tym, ¿e bêd¹ one drog¹ lotnicz¹ jak
najszybciej przekazane do Moskwy do dalszych
badañ. Uzgodni³em, wyjedna³em, ¿e bêdzie siê to
mog³o odbyæ w obecnoœci polskiego prokuratora,
pana pu³kownika Rzepy, który przylecia³ tym sa-
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mym samolotem co ja. Po oko³o dwóch godzinach
przylecieli pozostali cz³onkowie komisji, równie¿
jeden ze specjalistów pracuj¹cych dla komisji,
o pracach której pañstwo dzisiaj debatowaliœcie.
I w obecnoœci polskiego prokuratora i polskiego
specjalisty z zakresu badañ parametrów skrzynki
polecia³y do Moskwy i tam podlega³y badaniom,
o których ju¿ tu pañstwo s³uchaliœcie.
Je¿eli chodzi o pytania, które dotyczy³y prokuratury, to ja odnotowa³em tylko… Przepraszam,
jest jeszcze jedno, dotycz¹ce wraku. Kwestia wraku: kiedy… Proszê pañstwa, prokuratura prowadz¹ca œledztwo ju¿ 10 kwietnia, w dniu katastrofy
sformu³owa³a pierwszy wniosek o pomoc prawn¹.
Jednym z jego postulatów by³o w³aœciwe zabezpieczenie wszystkich istotnych czêœci samolotu
i przekazanie ich stronie polskiej. Wniosek ten
póŸniej doprecyzowano, tak aby nie by³o ¿adnych
w¹tpliwoœci, i dotyczy³ on ca³oœci pozosta³oœci po
samolocie. Do tej pory strona polska, prokuratura nie uzyska³a informacji, kiedy to bêdzie mog³o
nast¹piæ. Nie ukrywam, ¿e tego typu… to zagadnienie poruszamy, kiedy to mo¿liwe, w roboczych kontaktach bezpoœrednich czy to z okazji
pobytu polskich prokuratorów w Rosji, czy te¿ odwrotnie – rosyjskich œledczych w Warszawie.
Dwukrotnie uzyskaliœmy oficjalne stanowisko,
które dla nas jest podstaw¹ do udzielania pañstwu informacji. Otó¿ uzyskaliœmy stanowisko –
by³o to ju¿ w listopadzie ubieg³ego roku – zgodnie
z którym przekazanie tego wraku bêdzie mog³o
nast¹piæ po zakoñczeniu czynnoœci procesowych,
kropka. Nie jestem w stanie pañstwu powiedzieæ,
chocia¿ sam chcia³bym posi¹œæ tê wiedzê, kiedy to
nast¹pi. Niezale¿nie od tego, ¿e termin ten jest dla
nas kwesti¹ nieokreœlonej przysz³oœci, chcia³bym
pañstwa poinformowaæ, ¿e polska prokuratura
podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do przygotowania
tego olbrzymiego przedsiêwziêcia o charakterze
organizacyjnym i logistycznym. Chodzi o wielkogabarytowe elementy, które trzeba bêdzie przewieŸæ przez kilka granic w sposób jak najmniej destrukcyjny dla tego, co pozosta³o, w sposób, który
zapewni bezpieczeñstwo i ³adunku, i oczywiœcie
transportu, w zale¿noœci od œrodka transportu,
który zostanie zastosowany.
Pan genera³ Parulski wspomnia³ pañstwu, ¿e
w ostatnim wniosku o pomoc prawn¹ skierowanym do Rosjan zawarliœmy postulat o przeprowadzenie procesowych oglêdzin wraku i szcz¹tków
samolotu z udzia³em polskich prokuratorów
i cz³onków zespo³u bieg³ych, który powo³ano. Jest
tam równie¿ zawarty postulat o to, aby w czasie
tego przedsiêwziêcia by³a obecna grupa rekonesansowa ze strony ¯andarmerii Wojskowej
i przedstawicieli Sztabu Generalnego, którzy mog¹ zapewniæ logistykê tej operacji. Wniosek zapewne jeszcze nie dotar³ do Rosjan, dlatego, jeœli

pañstwo pozwolicie, poprzestanê na tej oglêdnej
informacji. By³oby grub¹ niestosownoœci¹, gdyby
adresat us³ysza³ z mediów to, co jest zawarte
w piœmie skierowanym do niego, zanim to pismo
by do niego dotar³o. Prokuratura jest przygotowana na szereg rozwi¹zañ wariantowych w zakresie
tego, jak to mia³oby siê odbyæ, ale to bêdzie wymaga³o wielu uzgodnieñ ze stron¹ rosyjsk¹. Oczywiste jest bowiem, ¿e stanowisko tamtej strony warunkuje zakres mo¿liwoœci naszych czynnoœci.
Panie Marsza³ku, dziêkujê, skoñczy³em.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê teraz pana genera³a raz jeszcze i pan
senator Piotrowicz…
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana genera³a
Parulskiego?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Broñ Bo¿e!)
Je¿eli nie, to… O, pan senator Paszkowski.
(Senator Alicja Zaj¹c: Zadane…)
S³ucham?
(Senator Alicja Zaj¹c: …W pierwszych pytaniach odnoœnie do cia³ zmar³ych. Czy te dwadzieœcia cia³…)
Dziêkujê cz³onkom komisji za to, ¿e byli w Wysokiej Izbie, dziêkujê.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Panie Marsza³ku, ale
bêdzie dyskusja, mo¿e by siê komisja odnios³a…)
Ja wiem, ale… No tak, bêdzie dyskusja, a wiêc
panowie…
(Senator W³adys³aw Ortyl: Troszkê chyba
przedwczeœnie zwolniona, Panie Marsza³ku.)
(Senator Tadeusz Gruszka: Pytanie, kto ich
zwolni³.)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Zawsze minister zabiera g³os po dyskusji.)
Minister tak, to w takim razie…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Oczywiœcie, to o co chodzi?)
(G³os z sali: Kto to wyda³…)
(Senator Bohdan Paszkowski: To na jutro…)
Ja… nikt takiego…
(Senator W³adys³aw Ortyl: Ja tylko pytam pana
marsza³ka, ja nie podejrzewam, ¿e pan marsza³ek…)
Nie, ja nic takiego nie powiedzia³em. Wyszli,
wiêc podziêkowa³em za to, ¿e byli szeœæ godzin….
(Senator Alicja Zaj¹c: Przepraszam, mo¿e wyszli tylko na chwilê.)
Czy mo¿emy poprosiæ pana ministra Millera,
¿eby wróci³ na dyskusjê, je¿eli…
(Senator Tadeusz Skorupa: Panie Marsza³ku, ja
w kwestii formalnej. Mo¿e zrobiæ przerwê.)
Ja w takim razie… Proszê pañstwa, chcia³bym
tylko powiedzieæ, ¿e je¿eli chodzi o ten fragment
s³uchania dyskusji, to, jak œwietnie wiemy z naszej
czteroletniej praktyki, czasami przedstawiciele
rz¹du byli, a czasami nie. Ró¿nie to wygl¹da³o.
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Proszê bardzo, pytanie pana senatora Piotrowicza.
(Senator Czes³aw Ryszka: Tak gremialnie wyszli…)
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cia³, które by³y zidentyfikowane na podstawie badañ DNA, te procedury by³y przeprowadzone bez
udzia³u strony polskiej? Bo takie informacje ukaza³y siê w ostatnich dniach w mediach. I czy strona polska jest w posiadaniu ca³ej dokumentacji
dotycz¹cej dziewiêædziesiêciu szeœciu ofiar tej katastrofy?

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Prokuratorze!
Wielokrotnie dowiadywaliœmy siê z mediów, ¿e
dokumenty medyczne nap³ywaj¹ce ze strony rosyjskiej s¹ nierzetelne. W kontekœcie nierzetelnoœci tych dokumentów rodziny ofiar z³o¿y³y wnioski – z tego, co wiem, kilka takich wniosków – o ekshumacjê oraz oglêdziny wewnêtrzne i zewnêtrzne
cia³. Moje pytanie zmierza w tym kierunku: dlaczego, mimo up³ywu wielu miesiêcy od z³o¿enia
tych wniosków, mimo up³ywu niemal pó³tora roku od katastrofy prokuratura nie zajê³a stanowiska w kwestii ekshumacji i oglêdzin wewnêtrznych
i zewnêtrznych zw³ok? A trzeba wiedzieæ, ¿e proces biologiczny jest nieub³agany i up³yw czasu powoduje utratê wa¿nych dowodów.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Paszkowski. I, jak rozumiem, pani
senator Zaj¹c powtarza to pytanie.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bohdan Paszkowski:
Mam pytanie odnoœnie do tego wraku
i wspó³pracy z prokuratur¹ rosyjsk¹ w tym zakresie. Czy przewiezienie tego wraku by³o w jakiœ
sposób uzgadniane z prokuratur¹ polsk¹? Czy
pañstwo w jakiœ sposób interweniowali w tym zakresie ju¿ na etapie… Czy byliœcie w ogóle powiadomieni o tym, ¿e taka czynnoœæ nast¹pi? I czy by³y jakieœ ustalenia co do kwestii przechowywania
tego wraku? Bo pana poprzednik, pan prokurator
powiedzia³ tutaj, ¿e pañstwo w zasadzie ju¿
w pierwszych dniach wyraziliœcie zainteresowanie czynnoœciami procesowymi, oglêdzinami tego
wraku. Czy pañstwo wiedzieliœcie o tych czynnoœciach, które bêd¹ podejmowane, i warunkach,
w jakich one by³y podejmowane? W jaki sposób
pañstwo to, powiedzmy, kwestionowali?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
I pani senator Zaj¹c. Gdyby by³a ³askawa pani
przypomnieæ krótko ten problem…

Senator Alicja Zaj¹c:
Ja pyta³am o to, czy jest to fakt medialny, czy
faktyczny, ¿e w przypadku dwudziestu ostatnich

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana genera³a?
(G³os z sali: Nie.)
Dziêkujê.
W takim razie zamykam listê pytaj¹cych.
Proszê bardzo, Panie Prokuratorze.

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Krzysztof Parulski:
Dziêkujê bardzo.
Mo¿e zacznê od tego ostatniego pytania.
W swoim pierwotnym wyst¹pieniu sygnalizowa³em, ¿e nie mamy pe³nej dokumentacji dotycz¹cej sekcji zw³ok. Sygnalizowano równie¿, ¿e
oczekujemy, i¿ ta dokumentacja wp³ynie niebawem. Wysz³a z Komitetu Œledczego Federacji Rosyjskiej, jest w tej chwili w Prokuraturze Generalnej, oczekujemy na nadejœcie tych materia³ów. Niew¹tpliwie wszystkie materia³y, które dotycz¹ cia³, s¹ uwa¿nie analizowane, wiêc czasami
stwierdzamy w dokumentacji istotne, a czasami
mniej istotne b³êdy. Niekiedy s¹ to nawet jakieœ
niskiej jakoœci kserokopie, co równie¿ kwestionujemy. Zatem po skompletowaniu ca³oœci materia³ów, po uzyskaniu opinii, na któr¹ czekamy,
z instytutu Sehna – idzie to w dwóch kierunkach,
bo chodzi o zbadanie próbek DNA, tak zwanych
drugich próbek, które na moj¹ proœbê Rosjanie
pobrali z wszystkich zw³ok, co umo¿liwi³o nam
przeprowadzenie w³asnych badañ, niezale¿nych
od rosyjskich, jak równie¿ o zakoñczenie przez
instytut Sehna oceny, która ma zweryfikowaæ
metody badawcze przyjête przez Rosjan – bêdziemy mieli pe³n¹ jasnoœæ, czy zw³oki, czêsto fragmenty cia³, które zosta³y do Polski przywiezione,
s¹ okreœlone prawid³owo, jeœli chodzi o to¿samoœæ.
Pan senator pyta³ o kwestiê wraku. Pan pu³kownik Szel¹g zasygnalizowa³, ¿e ju¿ we wniosku
o pomoc prawn¹ z 10 kwietnia za¿¹daliœmy zwrotu wraku. Ale sygnalizowa³ te¿, ¿e Rosjanie prowadz¹ w³asne œledztwo i traktuj¹ wrak jako dowód rzeczowy we w³asnym œledztwie. Pomimo
ró¿nych nalegañ dostaliœmy informacjê, ¿e ten
dowód zostanie nam zwrócony po zakoñczeniu
œledztwa rosyjskiego. Zatem te przygotowania,
o których pañstwu mówimy, s¹ takimi wyprzedzaj¹cymi… No, jest to du¿e przedsiêwziêcie na-
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tury organizacyjnej, prawnej i logistycznej, w które zaanga¿owane bêdzie wiele s³u¿b, bo i s³u¿ba
graniczna, i sanitarno-epidemiologiczna, policja,
w g³ównej mierze ¿andarmeria, a tak¿e prokuratura. I musimy byæ na to przygotowani. W momencie, kiedy Rosjanie po raz kolejny zostan¹
wezwani do zwrotu i okreœl¹ nam termin, bêdziemy mogli natychmiast zabraæ te szcz¹tki. Ale, ¿eby nie traciæ czasu, tak niezbêdnego w naszym
skomplikowanym i rozleg³ym postêpowaniu, prowadzimy te dzia³ania elastyczne, które pozwalaj¹
nam w sposób konsekwentny gromadziæ materia³
dowodowy. I tak jak dokonaliœmy tego z badaniem
czarnych skrzynek… Przypomnê, ¿e najpierw te
czarne skrzynki by³y pod nasz¹ kontrol¹, od pocz¹tku do momentu przekazania ich z MAK do komitetu œledczego. Potem by³ etap zgrania czarnych skrzynek na p³yty CD na potrzeby pañstwowej komisji pod przewodnictwem pana ministra
Millera. Nastêpnie bardzo istotnym elementem
by³o dokonanie badañ tych zgranych p³yt i porównanie ich z orygina³em przez bieg³ych z zakresu
fonoskopii. Biegli z instytutu Sehna, jak równie¿
bieg³y z zakresu ATM, mieli sposobnoœæ bardzo
pieczo³owitego badania przez okres dwóch tygodni, czy ten materia³, który znajduje siê na p³ytach CD, jest materia³em autentycznym, w pe³ni
to¿samym z tym, co jest na orygina³ach. I to nasi
biegli, wykonuj¹c czynnoœci w ramach pomocy
prawnej, w obecnoœci czy przy udziale œledczego
z Federacji Rosyjskiej, wyprowadzili w sposób
niebudz¹cy w¹tpliwoœci taki wniosek, ¿e s¹ to
w pe³ni wiarygodne materia³y. To pytanie odnoœnie do wraku, które zada³ pan senator, jest bardzo
szerokie. Musia³bym wracaæ do tych okolicznoœci,
które ju¿ wczeœniej by³y przedmiotem moich wyst¹pieñ, miêdzy innymi do tego faktu, ¿e po moim
¿¹daniu postawionym podczas kolejnej bytnoœci
w Moskwie uda³o siê niejako zachêciæ Rosjan do
tego, aby wy³o¿yli odpowiednie œrodki i aby wrak,
który by³ z³o¿ony na p³aszczyŸnie postojowej lotniska, zosta³ odpowiednio ogrodzony i przykryty
brezentem. I w tym stanie pozostaje on do chwili
obecnej. Oczywiœcie wykorzystujemy wszystkie
kontakty z Rosjanami, jakie mamy, i nalegamy na
wydanie orygina³ów. Jest tak i z wrakiem. By³o to
tak¿e przedmiotem rozmów, które prokurator generalny, pan Andrzej Seremet, prowadzi³ ostatnio
podczas pobytu w Moskwie z przewodnicz¹cym
komitetu œledczego i kierownictwem tego komitetu. Poczyniliœmy tam pewne uzgodnienia, które
maj¹ usprawniæ, w³aœnie uelastyczniæ nasze dzia³ania, i doprowadziæ do takiej sytuacji, ¿e w momencie, kiedy wrak przestanie byæ potrzebny Rosjanom, bêdziemy mogli go przej¹æ i przewieŸæ do
Polski.
Umknê³o mi pytanie pana senatora Piotrowicza. Czy móg³by pan…

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dlaczego do tej pory nie zosta³y rozpoznane
wnioski o ekshumacjê cia³ i oglêdziny zewnêtrzne
i wewnêtrzne? W koñcu w wielu przypadkach dokumentacja medyczna nades³ana z Rosji okaza³a
siê dokumentacjê nierzeteln¹. Rodziny z³o¿y³y odpowiednie wnioski wiele miesiêcy temu.

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Krzysztof Parulski:
Jest to autonomiczna decyzja prokuratora prowadz¹cego postêpowanie. Trudno mi siê wypowiadaæ w tej materii. Mo¿e i bli¿sza by³aby ta tematyka dla pana pu³kownika Szel¹ga. Jeszcze raz
podkreœlam jako naczelny prokurator wojskowy:
ja nie prowadzê tego œledztwa. Ja mam zapewniæ
niezak³ócony przebieg tego postêpowania, zapewniæ stronê organizacyjn¹, zadbaæ o to, ¿eby równie¿ pañstwo mieli pe³n¹, jak na nasze mo¿liwoœci, informacjê. Ale to prokurator, który prowadzi
postêpowanie, podejmuje decyzje. To jest czynnoœæ procesowa, co do której ma pe³n¹ swobodê
i wolê wyra¿ania swojego stanowiska. Ja mogê co
najwy¿ej pañstwu przybli¿yæ pewne uwarunkowania, które powoduj¹, ¿e danej decyzji nie podj¹³, ewentualnie stan przygotowania do podjêtych
rozstrzygniêæ. Jednak myœlê, ¿e bli¿ej tej tematyki
jest w³aœnie pan pu³kownik Ireneusz Szel¹g. Je¿eli pan marsza³ek jeszcze zezwoli na kilka s³ów ze
strony pana pu³kownika Szel¹ga, to bêdê wdziêczny.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Tak.
Proszê o kilka s³ów, Panie Pu³kowniku. Proszê
bardzo.

Wojskowy Prokurator Okrêgowy
w Warszawie
Ireneusz Szel¹g:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Temat ekshumacji jest tematem trudnym do
prezentowania i rozwa¿ania na forum tak szerokim, zw³aszcza w obecnoœci przedstawicieli œrodków masowego przekazu, ale oczywiœcie czujê siê
zobowi¹zany udzieliæ pañstwu takiej informacji,
jakiej mogê udzieliæ.
Otó¿, proszê pañstwa…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ja proponujê, ¿eby pan podzieli³ siê ogóln¹ informacj¹, a potem mo¿e pan przekazaæ szczegó³owsze informacje, ¿e tak powiem, w innych warunkach, bardziej prywatnie. Proszê o przedstawienie ogólnych informacji.

82. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2011 r.

Wojskowy Prokurator Okrêgowy
w Warszawie
Ireneusz Szel¹g:
Ju¿, Panie Marsza³ku. Czujê siê zobowi¹zany
udzieliæ takiej informacji, jakiej udzieliæ mogê,
i myœlê, ¿e sprostam temu zadaniu.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Oczywiœcie.)
Proszê pañstwa, faktem jest, ¿e wp³ynê³y
wnioski o ekshumacjê. Decyzja o ekshumacji jest
decyzj¹ procesow¹ o charakterze szczególnym.
Musi byæ ona podjêta z uwagi na wra¿liwoœæ materii, której dotyczy, po g³êbokim zastanowieniu
i tak naprawdê wobec istnienia obiektywnych
przes³anek do tego, ¿eby zaistnia³a. Zatem prokurator mierz¹cy siê z takim wnioskiem nie mo¿e
poddaæ siê subiektywnym argumentom przedstawionym przez stronê, a musi dostrzec przes³anki
natury obiektywnej.
Proszê pañstwa, pan genera³ Parulski we
wstêpnym wyst¹pieniu przekaza³ informacje
o tym, ¿e prokuratura nie pozostawi³a tego tematu na boku. Gromadzone s¹ informacje, gromadzona jest dokumentacja, tak, gromadzona jest
dokumentacja, Panie Senatorze, gromadzona jest
dokumentacja, która umo¿liwi prokuratorowi
wydanie rozstrzygniêcia w tej kwestii. Praktycznie nie ma dnia, ¿eby przedstawiciele rodzin nie
zapoznawali siê ze zgromadzon¹ dokumentacj¹.
W sytuacji stwierdzenia okreœlonych zastrze¿eñ
umo¿liwia siê im zg³oszenie tych¿e zastrze¿eñ,
a my podejmujemy próbê ich weryfikacji. Prokurator, to jest oczywiste, posiada wiedzê dotycz¹c¹
medycyny i medycyny s¹dowej w okreœlonym zakresie, nie jest on bieg³ym ani specjalist¹, wiêc
w tym zakresie wypowiedz¹ siê powo³ani w sprawie biegli.
To, co teraz powiem, tak naprawdê skierowane
jest oczywiœcie równie¿ do pañstwa, ale przede
wszystkim do cz³onków rodzin, którzy byæ mo¿e
œledz¹ obrady Wysokiej Izby. Otó¿ prokuratura
nie podejmie ¿adnej decyzji dotycz¹cej cia³a ofiary, która by³aby dla rodziny zaskoczeniem, to znaczy takiej, o której dowiedzia³aby siê ona z mediów, o tym to ju¿ w ogóle nie ma mowy. Prowadzimy otwarty dialog z rodzinami, uprzedzamy ich
o naszych zamiarach.
Ja chcia³bym tylko pañstwu przekazaæ, ¿e tak,
owszem, otrzymaliœmy kilka wniosków dotycz¹cych ekshumacji, ale chcia³bym te¿ powiedzieæ, ¿e równoczeœnie otrzymaliœmy wiele pism
od pe³nomocników, przedstawicieli, opiekunów
prawnych w tym zakresie – w rozumieniu procedury s¹ oni pe³nomocnikami rodzin – oraz od samych cz³onków rodzin, którzy w sposób jednoznaczny wyra¿aj¹ kategoryczny sprzeciw, nie
chc¹ powracaæ do tych kwestii.
Prokurator nie kieruje siê w tym wzglêdzie
emocjami, opini¹ publiczn¹, stanowiskiem czy
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pogl¹dami choæby gestem wyra¿anymi przez polityków, lecz uzasadnieniem procesowym. I w tym
zakresie taka decyzja przez prokuratora zostanie
podjêta.
Jeœli mo¿na, to odniós³bym siê do pytania pani
senator dotycz¹cego dwudziestu cia³. Powiem
tak. Moja wiedza jest o tyle u³omna, ¿e nie znam
publikacji, na któr¹ pani senator siê powo³uje.
Odnajdujê jednak tak¹ informacjê, ¿e je¿eli dotyczy to cia³, których identyfikacja mo¿liwa by³a tylko poprzez badania DNA…
(Senator Alicja Zaj¹c: Po 21 kwietnia…)
Jeœli chodzi o nazywanie… Myœlê, ¿e… Tak?

Senator Alicja Zaj¹c:
Je¿eli pan pozwoli. To by³a w mediach informacja jednego z komentatorów, dziennikarzy, tylko
w tej chwili nie pamiêtam nazwiska, i poda³ datê
21 kwietnia. Mnie siê wydaje, tak mi podpowiada
moja pamiêæ, trudno mi to potwierdziæ, bo nie robi³am notatek w tamtym czasie, ¿e 21 kwietnia
to… Czy to by³ ostatni dzieñ przybycia trumien do
Warszawy?

Wojskowy Prokurator Okrêgowy
w Warszawie
Ireneusz Szel¹g:
Poniewa¿ poruszamy siê w obszarze równania,
w którym jest zbyt wiele niewiadomych, i opieramy siê na materiale prasowym, to ja pozwolê sobie
z uwagi na delikatnoœæ tej materii wstrzymaæ siê
od odpowiedzi.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak jest.)
Je¿eli pani senator bêdzie mia³a ¿yczenie albo
zbierze bli¿sze dane, to prokuratura jest do dyspozycji, ¿eby pani senator udzieliæ odpowiedzi
w tym zakresie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Pu³kowniku, Panie Prokuratorze.
Proszê pañstwa, pytania siê zakoñczy³y.
W tym momencie otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisanych jest siedmiu mówców.
W tej chwili zg³asza siê ósmy i dziewi¹ty, w takim
razie jest dziewiêciu mówców.
Pan senator Ryszka jako pierwszy dyskutant.
Przypominam o czasie wyst¹pieñ w dyskusji.
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Ministrze!
Po kilkumiesiêcznych…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Wszyscy
pañstwo widz¹, ¿e pan minister Miller jest na sali.)
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Tak jest.
Po kilkumiesiêcznych utarczkach senatorów
Prawa i Sprawiedliwoœci z marsza³kiem Senatu
w sprawie zorganizowania debaty w naszej Izbie
na temat katastrofy smoleñskiej wreszcie do niej
dosz³o, ale to dobrze, ¿e dopiero dzisiaj, poniewa¿
mamy przed sob¹ raport komisji ministra Jerzego
Millera oraz odpowiedŸ Miêdzypañstwowego Komitetu Lotniczego, MAK.
Tak jak siê spodziewa³em, na raporcie ministra
Millera i towarzysz¹cych mu materia³ach przedstawiciele MAK nie zostawili suchej nitki. Po pierwsze, zanegowali wnioski o winie rosyjskich kontrolerów, oœwiadczaj¹c, ¿e ich praca nie mia³a
wp³ywu na z³e decyzje polskich pilotów. Po drugie,
stwierdzili, ¿e genera³ B³asik, i nie tylko on,
w oczywisty sposób wp³ywa³ sw¹ obecnoœci¹ na
pilotów, co przyczyni³o siê do katastrofy. Po trzecie, oœwiadczyli, ¿e skoro piloci nie mieli uprawnieñ do odbycia tego lotu, to ten lot nie powinien
siê odbyæ. Po czwarte, stwierdzili, ¿e Rosja nie ma
wp³ywu na ba³agan i brak profesjonalizmu w polskich Si³ach Powietrznych, wiêc to Polska ponosi
odpowiedzialnoœæ za ewidentne braki w wyszkoleniu pilotów. Po pi¹te, upomnieli Polskê, by nie
podwa¿a³a raportu MAK, skoro autoryzowali go
desygnowani przez Polskê eksperci. Po szóste,
stwierdzili, ¿e maj¹ znacznie wiêksze doœwiadczenie od Polaków w badaniu katastrof, wiêc ich raport jest zdecydowanie lepszy. Dodali ponadto, ¿e
tylko ich raport jest prawomocny na arenie miêdzynarodowej, a raport komisji Millera to jedynie
wewnêtrzny polski dokument, a co Polacy z nim
zrobi¹, to ich nie obchodzi.
Jak powiedzia³em, Rosjanie wylali na polski raport kube³ zimnej wody, a poza tym wczeœniej to
ich tezy posz³y w œwiat. Na nic zdadz¹ siê nasze dowody, ¿e dowódca za³ogi na wysokoœci 100 m wyda³ komendê odejœcia na drugi kr¹g, czyli przerwania manewru l¹dowania i rozpoczêcia procedury
wznoszenia siê. Nie obchodzi Rosjan to, ¿e piloci
rozpoczêli manewr odejœcia. St¹d z punktu widzenia tocz¹cych siê obecnie debat wokó³ obydwu raportów najwa¿niejsze s¹ wnioski innego typu,
wnioski o odpowiedzialnoœci konkretnych osób za
to, dlaczego dosz³o do tej katastrofy. Pozwolê sobie
te osoby wymieniæ z imienia i nazwiska.
Po pierwsze, odpowiedzialnoœæ premiera Donalda Tuska, który doprowadzi³ do rozdzielenia
wizyt 7 i 10 kwietnia. Konsekwencje tego okaza³y
siê tragiczne, o czym œwiadczy karygodne potraktowanie lotu z 10 kwietnia przez kancelariê premiera, a konkretnie odpowiedzialnego za to ministra Tomasza Arabskiego.
Po drugie, odpowiedzialnoœæ ministrów Jerzego Millera, Bogdana Klicha i Rados³awa Sikorskiego oraz szefa BOR, którzy nie dope³nili obowi¹zków zorganizowania bezpiecznego lotu pre-

zydenta Rzeczypospolitej Polskiej i najwa¿niejszych osób w pañstwie, a tak¿e nie doprowadzili
do spe³nienia innych warunków, przewidzianych, miêdzy innymi w porozumieniu zawartym
przez Polskê z Rosj¹ w roku 1993, które nak³ada³o na Rosjê obowi¹zek zapewnienia warunków
l¹dowania.
Po trzecie, odpowiedzialnoœæ ministra Bogdana
Klicha, który zorganizowa³ i przeprowadzi³ fatalny
remont kapitalny samolotu w Samarze w sposób
ur¹gaj¹cy zasadom bezpieczeñstwa oraz Ÿle nadzorowa³ szkolenia w 36. Specjalnym Pu³ku Lotnictwa Transportowego, a 10 kwietnia ca³kowicie
zlekcewa¿y³ swoje obowi¹zki, miêdzy innymi nie
dostarczaj¹c za³odze Tu-154M informacji o zagro¿eniu meteorologicznym.
Po czwarte, odpowiedzialnoœæ ministra Rados³awa Sikorskiego, który kluczow¹ rolê w przygotowaniu wizyty powierzy³ osobom o przesz³oœci
agenturalnej, w tym Tomaszowi Turowskiemu,
a ponadto nadal obwinia za katastrofê wy³¹cznie
polskich pilotów.
Po pi¹te, odpowiedzialnoœæ Rosjan, których
kontrolerzy dostarczyli za³odze Tu-154M karty podejœcia zawieraj¹ce b³êdne dane radionawigacyjne, a tak¿e niewymienionego z nazwiska genera³a
z Moskwy, który nie pozwoli³ zamkn¹æ lotniska.
Po szóste, odpowiedzialnoœæ tych osób ze strony rosyjskiej, którzy utrudniali prowadzenie polskich postêpowañ wyjaœniaj¹cych przyczyny
i okolicznoœci katastrofy. Przyk³adem tego jest dewastacja wraku samolotu, co w sposób oczywisty
tak¿e jest skutkiem zawartej przez premiera Donalda Tuska z W³adimirem Putinem umowy o rezygnacji ze stosowania polsko-rosyjskiego porozumienia z 1993 r. i oddania postêpowania stronie rosyjskiej. Ta decyzja w sposób absolutny obci¹¿a premiera Donalda Tuska.
Maj¹c to wszystko na uwadze, nale¿y podkreœliæ, ¿e polska opinia publiczna, a tak¿e Sejm i Senat, by³a systematycznie dezinformowana przez
stronê rosyjsk¹ oraz media w najistotniejszych
kwestiach dotycz¹cych katastrofy oraz badania
jej przyczyn i okolicznoœci. Takie postêpowanie
wskazuje na w pe³ni œwiadome dopuszczenie do
tego przez przedstawicieli rz¹du Donalda Tuska.
Uwa¿am, ¿e ministrowie rz¹du ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za brak odpowiedniej wczesnej reakcji
na rosyjsk¹ i medialn¹ kampaniê oczerniaj¹c¹
ofiary katastrofy. W ¿aden sposób ¿aden z nich
nie przeciwdzia³a³ rozpowszechnianiu k³amliwych stwierdzeñ, miêdzy innymi na temat dowódcy Si³ Powietrznych genera³a Andrzeja B³asika.
Ciœnie siê na usta takie najwa¿niejsze pytanie:
dlaczego skoro zapis polskiego rejestratora ATM
zosta³ z powodzeniem dawno odczytany, przez
miesi¹ce ukrywano to nagranie przed rodzinami
ofiar katastrofy smoleñskiej, przed ich pe³nomocnikami prawnymi i polskim spo³eczeñstwem? Ten
rejestrator wyraŸnie dokumentuje, ¿e piloci nie
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mieli zamiaru l¹dowaæ, ¿e to by³o tylko próbne podejœcie, ¿e genera³ B³asik nie wp³ywa³ na pilotów,
¿e nie by³o ¿adnych stwierdzeñ w rodzaju: patrzcie, jak l¹duj¹ debeœciaki.
Zmierzam do puenty. Rosjanie, komentuj¹c raport komisji ministra Jerzego Millera, wymierzyli
siarczysty policzek premierowi Tuskowi, bo jego
zgoda na przyjêcie konwencji chicagowskiej jest
teraz alibi pozwalaj¹cym na uwiarygodnienie
wszystkiego, co zrobili i robi¹. Wymierzyli te¿ policzek panu, Panie Ministrze, bo nawet teraz wykorzystuj¹ ustalenia pañskiej komisji do obarczenia
win¹ polskich pilotów, genera³a B³asika i generalnie polskiej strony. Rosjanie wykorzystali publikacjê raportu komisji ministra Jerzego Millera do
wykpienia wszystkiego, co w tym raporcie nie zgadza siê z wersj¹ MAK. Stwierdzili, ¿e Polacy najpierw podpisuj¹ raport MAK, potem go neguj¹,
czyli sami nie wiedz¹, czego chc¹. Poza tym Polacy
w opinii MAK nie potrafi¹ interpretowaæ dokumentów, neguj¹ oczywiste fakty i zawracaj¹ œwiatowej opinii publicznej g³owê czymœ, co jest bladym cieniem wzorcowego i jedynie s³usznego raportu MAK. Rosjanie uznali ca³y wysi³ek pañskiej
komisji, Panie Ministrze, albo za chybiony, albo
za kompletnie niepotrzebny, skoro komisja ustali³a to samo co Rosjanie, bo tak¿e jest tam o tym,
¿e zawinili polscy piloci.
A wszystko sta³o siê dlatego – powtórzê to – ¿e
premier Donald Tusk pope³ni nieodwracalny
b³¹d, kiedy od razu nie domaga³ siê przyjêcia za
podstawê dzia³ania porozumienia z 1993 r. To
oczywiœcie by³o mo¿liwe tylko tu¿ po katastrofie,
bo Rosjanie przystaliby na ka¿de rozwi¹zanie, byle unikn¹æ podejrzeñ, ¿e w tej sprawie maj¹ coœ do
ukrycia. Mamy teraz wiêc do wypicia czarê goryczy, któr¹ nam sprokurowali premier Donald
Tuska i jego ekipa. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Bisztygê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo!
Przede wszystkim chcia³bym wyraziæ s³owa
ogromnego uznania dla pana ministra Millera za
wielk¹ pracê, jaka zosta³a wykonana. Nie jest
moim zdaniem przekonywanie tych, którzy s¹
przekonani, ¿e zwo¿ono mg³ê w beczkach, ¿e
wszystkiemu winien premier Tusk, ¿e Rosjanie…
Tych ludzi nie przekonam i nawet nie bêdê siê stara³ przekonaæ. Wiadomo, ¿e ten niezwykle dramatyczny, trudny moment, w jakim wszyscy siê znaleŸliœmy, podzieli³ spo³eczeñstwo i ka¿dy bêdzie
mia³ swoje racje. Czy z tego, co pan minister dzi-
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siaj powiedzia³, wyci¹gniemy w³aœciwe wnioski
i czy bêdziemy chcieli je przekazaæ ludziom, z którymi siê spotykamy, te¿ zale¿y indywidualnie od
ka¿dego z nas.
Ja nigdy nie postawi³bym takiej tezy, ¿e ten winien, tamten winien. W zasadzie z tej wypowiedzi
mojego przedmówcy wynika jednoznacznie, ¿e…
No, pan kilkanaœcie razy wymieni³ nazwiska osób
odpowiedzialnych. Ja takiej diagnozy nie potrafi³bym postawiæ. I wydaje mi siê, ¿e zarówno obywatele, cz³onkowie komisji, jak i ci, którzy s¹ najbardziej zainteresowani, maj¹ swoj¹ jasn¹ wizjê
i w³asn¹ ocenê tego zdarzenia.
Wnioski na przysz³oœæ. Jestem przekonany, ¿e
ju¿ nigdy nikt nie wyl¹duje wtedy, gdy bêdzie
mg³a, ani nie wystartuje wtedy, gdy bêdzie mg³a.
Oczywiœcie jest pytanie, czy potrzebny by³ taki
dramat, ¿eby taki wniosek wyci¹gn¹æ.
(Senator Czes³aw Ryszka: Tysi¹ce samolotów
l¹duj¹ we mgle.)
Pan wie wszystko najlepiej, Panie Redaktorze,
wiêc trudno mi siê odnosiæ.
Chcia³bym tylko powiedzieæ jeszcze jedno. Otó¿
tylko co jednego fragmentu pozwalam sobie siê
nie zgodziæ z panem ministrem Millerem. Ja uwa¿am, ¿e jak to pañstwo nazwaliœcie w raporcie, nacisk sytuacyjny, ¿e ktoœ wchodzi do kabiny… Tylko do tego jednego fragmentu siê odniosê. Otó¿ ja
kiedyœ by³em asystentem na uczelni i pamiêtam,
jak zareagowa³em, gdy weszli nagle na moje zajêcia
pani profesor i pan dziekan. Przez chwilê nie wiedzia³em, jak siê zachowaæ. Mówiliœcie pañstwo
o b³êdach w szkoleniu, o tym, ¿e ci ludzie nie byli
w pe³ni przygotowani. To naprawdê jest ogromnie
deprymuj¹ce i bardzo dyskomfortowe podejmowaæ decyzje, gdy wiemy, ¿e jest prze³o¿ony.
I chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na jedno.
Tak ochoczo oceniamy, mówimy o przyczynach,
analizujemy. Tutaj by³o tyle niezwyk³ych pojêæ, ¿e
jestem pe³en uznania dla moich kolegów i przyjació³. Mechatronika… Tak niezwyk³ych pojêæ tutaj
pañstwo u¿ywaliœcie, ¿e a¿ by³em pod wra¿eniem.
Tylko pytanie: co to zmieni, jeœli chodzi o przysz³oœæ?
Otó¿ ja chcia³bym, ¿ebyœmy sobie zadali jedno
pytanie: jak pamiêtamy o tych wspania³ych ludziach, którzy zginêli, jak pamiêtamy o ich rodzinach? Bo to, ¿e czasami zdarza siê, ¿e odbywaj¹
siê msze œwiête, uroczystoœci, sk³adamy kwiaty…
cudownie. Ale czy ktoœ z nas tu obecnych na sali
zapyta³ mo¿e cz³onków rodzin, czy ma pani, pan
jakiœ problem, czy jest jakaœ sprawa, w której mogê pani pomóc, czy jest coœ wa¿nego, co móg³bym
dla pani zrobiæ? Na tym siê skupmy. Ja uwa¿am,
¿e to jest niezwykle wa¿ne. Proszê mi wierzyæ, jest
to niezwykle wa¿ne i na tyle, na ile potrafiê, w Krakowie staram siê to robiæ.
I na zakoñczenie. Panie Ministrze, oczywiœcie,
¿e to jest niezwykle wa¿ny dokument, oczywiœcie,
¿e Rosjanie maj¹ swoje racje, i oczywiœcie, ¿e bê-
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dzie dialog i ¿e my musimy z tym wszystkim ¿yæ,
zarówno cz³onkowie rodzin, jak i cz³onkowie spo³ecznoœci. My nie mo¿emy nagle siê obraziæ na Rosjan, my nie mo¿emy nagle powiedzieæ, ¿e wszystko jest Ÿle. Myœlê, ¿e bêdzie dialog, myœlê, ¿e bêdzie rozmowa, myœlê, ¿e bêdzie jeszcze wyjaœnienie wielu przyczyn i ¿e w wielu kwestiach jesteœmy tak naprawdê zgodni.
Uwa¿am, ¿e to jest bardzo po¿yteczny dokument, bardzo wa¿ny dokument. Oczywiœcie jest
tak, ¿e jedni bêd¹ go oceniali lepiej, inni gorzej, jedni uznaj¹, ¿e jest niepotrzebny. Ja nale¿ê do tej
grupy ludzi, którzy uwa¿aj¹, ¿e to jest bardzo wa¿ny dokument i bardzo wiele wyjaœni³. I ogromne
s³owa uznania dla tych, których nie ma, a nad
nim pracowali, oraz dla pana ministra i rz¹du pana premiera Donalda Tuska. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Ryszard Bender. Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Bardzo to ujmuj¹ce, ¿e pan minister Jerzy Miller pozosta³ mimo du¿ego wysi³ku, bo by³ dzisiaj
i w izbie ni¿szej parlamentu, w jej komisji, i u nas.
Ale nie ma osoby bardzo wa¿nej dla naszej dzisiejszej debaty, pana genera³a Parulskiego. Myœla³em, ¿e wojskowy lepiej wytrzyma kondycyjnie ni¿
cywil, ale przypuszczalnie by³o to nieosi¹galne.
Tak samo znik³ ca³y zespó³ osób wspó³pracuj¹cych z panem ministrem.
Jednak trzeba sobie powiedzieæ to, o czym tutaj
mówimy, i myœlê, ¿e dojdzie to do krêgu decydentów. Pan minister Miller zrobi to, co bêdzie uwa¿a³
za s³uszne, i to, co bêdzie móg³, ale by³oby dobrze,
gdyby wiêksz¹ czêœæ tego, co my tu mówimy, zechcia³ przekazaæ decydentowi g³ównemu, ¿eby
ten równie¿ móg³ to uwzglêdniæ, chocia¿ w debacie nie bra³ udzia³u.
Panie i Panowie Senatorowie! Od 10 listopada
1444 r., gdy poleg³ pod Warn¹ król W³adys³aw, od
tego momentu nazywany Warneñczykiem, Polska
nie utraci³a g³owy pañstwa i towarzysz¹cej mu elity pañstwowej. Tak wielkiej katastrofy w skali
pañstwa – no i Wêgier, wtedy przecie¿ z Polsk¹
zwi¹zanych – nie by³o. W katastrofie gibraltarskiej zgin¹³ faktyczny przywódca polskiego pañstwa podziemnego, genera³ W³adys³aw Sikorski,
wódz naczelny i premier rz¹du polskiego na uchodŸstwie, na wygnaniu. Tragedia, jaka dotknê³a
Polskê 10 kwietnia 2010 r., by³a pierwsz¹ tak
ogromn¹ tragedi¹ od blisko pó³ tysi¹ca lat. Zgin¹³,

poleg³ prezydent Najjaœniejszej Rzeczypospolitej,
profesor Lech Kaczyñski. Razem z nim zginê³o
dziewiêædziesi¹t piêæ osób towarzysz¹cych prezydentowi Rzeczypospolitej, wraz z jego ma³¿onk¹.
Wysoki Senacie! Sprawa katastrofy smoleñskiej jest niezwykle wa¿na równie¿ i z tego wzglêdu, ¿e udawali siê oni uczciæ tych, którzy zginêli
w komunistycznej zbrodni bolszewickiej, któr¹
nazywamy zbrodni¹ katyñsk¹. Ale tak jakoœ los
sprawi³, ¿e wiêcej genera³ów zginê³o w tej katastrofie ni¿ by³o zamordowanych przez bolszewików, ogólnie mówi¹c, w Katyniu.
O zbrodni katyñskiej po siedemdziesiêciu latach nie uzyskaliœmy wszystkich niezbêdnych informacji ze strony Federacji Rosyjskiej, nastêpczyni prawnej Zwi¹zku Sowieckiego. Kiedy uzyskamy efektywn¹ wiedzê o tragedii smoleñskiej?
Czy te¿ po siedemdziesiêciu latach, Panie Ministrze? Czy czekaj¹c cierpliwie i naiwnie, mamy
ci¹gle pokornie upraszaæ, jako m³odsi i g³upsi,
stronê rosyjsk¹ o okruchy wiedzy, której oni maj¹
wiele, z ich obszernego sto³u? A oni z okazywan¹
wzglêdem nas oficjalnoœci¹ nie zwracaj¹ nawet
naszej w³asnoœci – kad³uba samolotu. Przecie¿ to
w³asnoœæ polska. To jest przyw³aszczenie tej polskiej w³asnoœci, i kad³uba, i zniszczonych czêœci
samolotu, wy³amywanych z niego, co widzieliœmy
na filmie, czy te¿ wspominanych tutaj czêsto czarnych skrzynek. To nasza w³asnoœæ! Przyw³aszczaj¹ j¹ obecnie w³adze Rosji. To kradzie¿! Dlaczego
na ni¹ pozwalamy? Czy nie mo¿na by³oby dyplomatycznie powiedzieæ: stop! Natychmiast macie
to zwracaæ. Nie robimy z tego larum miêdzynarodowego, ¿e w ten sposób przyw³aszczacie nie swoj¹, a nasz¹ w³asnoœæ, pañstwow¹. A wyniki badañ
cia³ poleg³ych – jak¿e ró¿ne, niepe³ne. Do dziœ nie
wiadomo, jak to siê sta³o, ¿e jedne badania odby³y
siê wed³ug jednych rygorów, inne wed³ug innych.
I na przyk³ad nie mo¿na sprawdziæ, czy w trumnach s¹ w³aœciwe osoby. Jest jakiœ podtrzymywany zakaz ekshumacji, mimo ¿e, jak wiemy,
szereg osób o to wystêpuje. To jest kuriozalne.
Tego nie by³o nawet w najtrudniejszych czasach
najmocniejszej dominacji sowieckiej, w latach
1944–1956. Wtedy urzêdnicy sowieccy przy powiatowych urzêdach bezpieczeñstwa w ostatecznoœci pozwalali na przekazanie w nocy rodzinom
te¿ zalutowanych, zamkniêtych, zagwo¿d¿onych
trumien, ale na cmentarzu ju¿ nie przeszkadzali
w tym, ¿eby te trumny otwieraæ i wymieniaæ cia³a, jeœli ktoœ by³ tam niew³aœciwie pochowany.
Sam jako dzieciak uczestniczy³em noc¹ – bo to
by³o i poruszaj¹ce, i porywaj¹ce, i uwa¿ano to za
obowi¹zek, plus ciekawoœæ dzieciaka – na cmentarzu o pó³nocy w takim przek³adaniu cia³a. Dlaczego dzisiaj, w wolnej Polsce, nie mo¿na dokonaæ w³aœciwego pochówku tych osób? Oczywiœcie, niektórzy mog¹ nie chcieæ, maj¹ takie prawo, ale dlaczego ci, co chc¹, s¹ tego prawa pozbawieni?
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Dlaczego tak siê dzieje, ¿e kad³ub samolotu
niebêd¹cy w³asnoœci¹ Rosji niszczeje, praktycznie niszczy siê pod Smoleñskiem? Chyba po to, by
utraci³ wartoœci badawcze. Cia³a ofiar smoleñskich byæ mo¿e niebawem bêd¹ mog³y byæ ekshumowane, bêdzie siê nawet o to prosiæ, ale wtedy, gdy mijaj¹cy czas sprawi, ¿e tych cia³ nie bêdzie mo¿na zidentyfikowaæ oraz nie bêd¹ mog³y
byæ ustalone przyczyny zgonu. Dzieje siê tak,
Wysoki Senacie, gdy¿ polski rz¹d z kilkudniowym opóŸnieniem, ale zgodzi³ siê na tak zwan¹
konwencjê chicagowsk¹. Mówiê: z kilkudniowym opóŸnieniem. W czasie debaty senackiej
8 czerwca 2010 r. mówi³em, ¿e genera³ Parulski –
dzisiaj genera³, przedtem pu³kownik – dzia³a³
pod Smoleñskiem od 10 kwietnia przez cztery
dni, podlegaj¹c polskiej komisji. By³y dwie komisje: komisja polska i komisja rosyjska, zgodnie
z traktatem polsko-rosyjskim z 1993 r. Pyta³em:
której komisji ówczesny pu³kownik podlega³?
Nie uzyska³em od niego odpowiedzi. Od wczoraj
wiemy, po roku minister Klich, ustêpuj¹cy
z MON, powiedzia³, ¿e 13 kwietnia 2010 r. premier Tusk zrezygnowa³ z konwencji polsko-rosyjskiej z 1993 r., jak donios³y media, i przyj¹³
konwencjê chicagowsk¹. Ona to po³o¿y³a kres istnieniu tych dwóch komisji, polskiej i rosyjskiej,
pozosta³a jedna, rosyjska.
Myœlê, ¿e taka ugrzeczniaj¹ca, serwilistyczna
postawa przy dalszym badaniu tej katastrofy – bo
ona bêdzie oficjalnie, pó³oficjalnie, nieoficjalnie
badana – wzglêdem strony rosyjskiej dzia³a równie¿ na niekorzyœæ Rosji.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Senatorze, proszê zmierzaæ do konkluzji…)
Tak, dobrze.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: …bo czas
ju¿ min¹³.)
Dobrze, ju¿ koñczê.
Tak naprawdê ustalenia MAK s¹ kompromituj¹ce, a przecie¿ mo¿na by³oby je uœciœliæ. Ustalenia co do faktów, jak powiedzia³ pan minister
w którejœ z wypowiedzi prasowych, s¹ to¿same.
Ró¿nice s¹ podobno jedynie w interpretacji tych
faktów. Ta naiwna, wiernopoddañcza, wasalna
postawa po prostu zasmuca.
Byæ mo¿e pan minister Miller, podobnie jak minister Klich, powie o tajemnicy smoleñskiej wiêcej i w sposób bardziej otwarty – miejmy tak¹ nadziejê – dopiero z czasem, gdy podejmie, decyzjê
o swoim ust¹pieniu.
Skoñczy³em, Wysoki Senacie. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Arciszewska-Mielewczyk. Proszê
bardzo, Pani Senator.
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Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Chcia³abym poruszyæ trzy kwestie. Po pierwsze, chcê powiedzieæ, ¿e jest mi bardzo przykro,
¿e pan minister bagatelizuje nasze pytania, nie
odpowiadaj¹c na nie i w sposób cyniczny, ale tak¿e niegrzeczny sugeruj¹c, ¿e czytanie ze zrozumieniem jest nam obce i ¿e pan wie, co jest napisane w piœmie – jakoby zupe³nie co innego, ni¿ to,
co przywo³ujemy. Mam tu na myœli pismo z 2 lutego 2011 r. do ministra Cezarego Grabarczyka. To
pismo przywo³ywa³ pan senator, z zawodu prokurator. Wspomniane pismo w sprawie pana Edmunda Klicha by³o adresowane do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego
przez cz³onków Pañstwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To jest wa¿ny dokument,
w którym jest mowa o tym, ¿e brak znajomoœci jêzyka w wypadku pana Edmunda Klicha, rozbie¿noœci, jeœli chodzi o konferencjê MAK, z którymi
pan Edmund Klich siê zgadza³, a jego doradcy nie,
jak równie¿ wczeœniejszy wyjazd pana Edmunda
Klicha to czynniki uniemo¿liwiaj¹ce badanie wraku samolotu. Przecie¿ to s¹ bardzo wa¿ne kwestie. I wydaje mi siê, ¿e pana postawa w stosunku
do nas by³a niegrzeczna. To by³a wrêcz arogancja
z pana strony. Nie odpowiedzia³ pan na to pytanie,
a pan marsza³ek, niestety, panu ministrowi w tym
pomóg³. Jest nam bardzo przykro, ¿e pan marsza³ek toleruje takie zachowania, a nas karze, i to
czêsto bardzo srogo.
Po drugie, Panie Ministrze, Panie Marsza³ku,
pragnê poruszyæ kwestiê wraku statku powietrznego, który znajduje siê obecnie na terenie Federacji Rosyjskiej. Dla nas, dla naszych organów
œledczych oraz wymiaru sprawiedliwoœci ma on
szczególny walor dowodowy. Ale jest tak¿e symbolem z jednej strony ogromnej tragedii, z drugiej
zaœ – bezradnoœci, bezczynnoœci pañstwa polskiego wobec rosyjskich metod postêpowania. Chcê
pana zapytaæ, dlaczego wrak samolotu nadal
znajduje siê na terytorium Federacji Rosyjskiej,
i to w takich warunkach. Zadawa³am to pytanie
w trakcie debaty. Dlaczego nie podjêto skutecznych prób zabezpieczenia wraku? Czy Polski nie
by³o staæ na zakup namiotu i wywarcie skutecznego nacisku na stronê rosyjsk¹, aby w³aœciwie
zabezpieczy³a materia³ dowodowy? Trudno zrozumieæ, dlaczego coœ tak prostego i tak oczywistego,
jak postawienie namiotu b¹dŸ hali nad szcz¹tkami polskiego samolotu, przekracza³o mo¿liwoœci
naszego pañstwa. T³umaczenie, ¿e jest to terytorium obcego pañstwa, jest absolutnie nie do przyjêcia, bo przecie¿ my byœmy siê nie domagali traktowania ekstraordynaryjnego, tylko postêpowania w myœl zasad i kanonów, którymi kieruj¹ siê
cywilizowane narody.
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Po trzecie, pragnê przypomnieæ pañstwu senatorom i panu ministrowi, ¿e trzy miesi¹ce po katastrofie w Smoleñsku w Rumunii rozbi³ siê helikopter Yasur CH-53 Izraelskich Si³ Powietrznych.
Zginê³o szeœciu ¿o³nierzy izraelskich oraz rumuñski oficer ³¹cznikowy. Wœród Izraelczyków by³o
dwóch pu³kowników i dwóch majorów lotnictwa
oraz mechanicy lotniczy, porucznik i sier¿ant. Natychmiast po katastrofie dowódca IAF, genera³
Ido Nehushtan, zadzwoni³ do swojego odpowiednika w lotnictwie rumuñskim. Uzgodnili, ¿e œledztwo bêd¹ prowadziæ razem. W³adze Izraela zaprosi³y rodziny ofiar do bazy lotniczej Tel Nof,
gdzie siê nimi zaopiekowano, a jednoczeœnie na
bie¿¹co informowano o sytuacji. Ju¿ nastêpnego
dnia do Rumunii przylecia³y dwa izraelskie wojskowe samoloty transportowe Hercules C-130,
które przetransportowa³y szeœædziesiêciu ¿o³nierzy, cz³onków elitarnej Air Forces Rescue
Unit 669, zespó³ psów tropicielskich Oketz, a tak¿e lekarzy, ekspertów, œledczych, rabinów. Szybko za³o¿ono kilka baz w pobli¿u miejsca katastrofy oraz laboratorium medyczne. W pobliskiej rumuñskiej bazie lotniczej ju¿ wczeœniej za³o¿ono
centrum komunikacyjne, maj¹ce bezpoœrednie
po³¹czenie wideo z dowództwem w Izraelu. Gdy
Rumuni znaleŸli czarn¹ skrzynkê, natychmiast
przekazali j¹ Izraelczykom. Dwa dni póŸniej izraelscy ratownicy zdemontowali istotne czêœci
rozbitego helikoptera i zabrali je ze sob¹. Zw³oki
poleg³ych ¿o³nierzy przewiezione zosta³y do szpitala w Brasov, do którego uda³a siê ekipa izraelskich lekarzy i œledczych. Po badaniach zw³oki zosta³y przewiezione do Izraela. Przypomnê, ¿e chodzi³o o dwóch pu³kowników, dwóch majorów, porucznika i sier¿anta. Chyba nie muszê tu przypominaæ, kto lecia³ samolotem 10 kwietnia 2010 roku. Izraelczycy maj¹ prawo byæ dumni ze swojego
pañstwa.
I na koniec garœæ cytatów, które pad³y z ust
przeciwników Prawa i Sprawiedliwoœci w kontekœcie katastrofy smoleñskiej. „Rz¹d traktuje œledztwo smoleñskie, jakby to by³o w³amanie do gara¿u” – powiedzia³ pose³ Borowski. „Minister Jerzy
Miller wmawia³ ca³ej Polsce, ¿e samolot, którym
lecia³ prezydent Lech Kaczyñski z delegacj¹, by³
samolotem cywilnym. Wszyscy wiedz¹, ¿e to by³
samolot wojskowy z wojskow¹ za³og¹. Kolejn¹
osob¹ z rz¹du Donalda Tuska, ok³amuj¹c¹ spo³eczeñstwo, by³ sam premier Donald Tusk, który
wmawia³ wszystkim, ¿e nie by³o innego wyjœcia,
jak oddaæ Rosjanom ca³e œledztwo. A przecie¿ Polska od jedenastu lat by³a w NATO i od 1993 roku
mieliœmy z Rosj¹ umowê o wspólnym badaniu katastrof wojskowych. Wyliczanie k³amstw,
pó³prawd i pozorowanych dzia³añ rz¹du Tuska
zajê³oby mi ca³y wywiad. Nie tylko za to. Najwiêkszym b³êdem premiera Tuska by³o oddanie œledz-

twa dotycz¹cego wyjaœnienia katastrofy smoleñskiej Rosjanom. Premier Rzeczypospolitej okaza³
tak daleko posuniêty serwilizm, ¿e Rosjanie przestali nas szanowaæ. S³abych siê nie szanuje” – to
powiedzia³ genera³ Petelicki.
Pan senator Bisztyga s³usznie tu zaznaczy³, ¿e
trzeba siê opiekowaæ osobami, których bliscy zginêli. My mamy w naszym klubie tak¹ kole¿ankê.
Ale czy uwa¿a pan, ¿e po tym, jak pan Miller
w swoich wypowiedziach napiêtnowa³ genera³a
B³asika, i po ca³ej tej kampanii zwi¹zanej w³aœciwie z deptaniem jego dobrego imienia to pytanie
o pomoc jest pytaniem, które by zosta³o zadane
¿onie pana genera³a? Kto go teraz zrehabilituje?
Nie mówmy o czymœ, co jest oczywiste.
Ja zawsze z niechêci¹ powo³ujê siê na katastrofê, w której zgin¹³ mój ojciec, chocia¿ mam wiele
do powiedzenia na temat tego, jak strona polska
w sytuacji takich w³aœnie wypadków na skalê
miêdzynarodow¹ dyskutuje z innym krajem na
temat wyjaœnienia zaginiêæ marynarzy – to akurat
œrodowisko jest mi bliskie. Niestety, my tu egzaminu nie zdajemy. A ta katastrofa, w której zginê³o tylu znacz¹cych w naszym pañstwie ludzi, tylko
to potwierdza. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Piotrowicz. Proszê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie, Panowie Senatorowie!
10 kwietnia 2010 roku rozegra³ siê jeden z najwiêkszych dramatów w historii Polski. Wstrz¹sn¹³ on nie tylko naszym narodem, ale wprawi³
w os³upienie i w zdumienie niemal ca³y œwiat. Dot¹d nie odnotowano bowiem takiego przypadku,
¿eby w jednej chwili pañstwo utraci³o ca³¹ swoj¹
elitê wraz z prezydentem, szeœcioma genera³ami,
dowódcami Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oficerami, genera³ami natowskimi. I mo¿na
by powiedzieæ, ¿e rozmiar tego dramatu sam w sobie sk³ania nas wszystkich do dociekania po to,
¿eby ta sprawa zosta³a w sposób rzetelny wyjaœniona. Wspomniano tutaj, ¿e trzeba zapewniæ pomoc rodzinom ofiar. Ale one bardziej ni¿ chleba
³akn¹ prawdy. I o tê prawdê my dziœ zabiegamy,
o tê prawdê. Nie da siê budowaæ przysz³oœci na
k³amstwie. To jest kolejny wymiar tego wydarzenia, który sk³ania nas do tego, ¿eby nie spocz¹æ
dopóty, dopóki wszystkie istotne okolicznoœci tej
sprawy nie zostan¹ naœwietlone. Bo wielki to dramat œmieræ dziewiêædziesiêciu szeœciu osób. Ale
ten dramat pokazuje stan pañstwa polskiego. Co
to jest za pañstwo, w którym takie rzeczy mog¹ siê
zdarzyæ? Co to jest za pañstwo, które nie jest
w stanie zapewniæ bezpieczeñstwa najwa¿niejszym osobom w tym pañstwie? Czy w takim pañ-
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stwie ja jako obywatel mogê czuæ siê bezpieczny,
skoro ono nie zapewnia bezpieczeñstwa elitom?
Kolejna kwestia. Ze zrozumia³ych wzglêdów
czasowych nie bêdê odnosi³ siê do poszczególnych stwierdzeñ zawartych w raporcie. Nie mam
takiej mo¿liwoœci czasowej, nie mam te¿ takiej
wiedzy technicznej, by nawi¹zaæ polemikê. Jednak jako prawnik wiem, ¿e procedury zastosowane w wyjaœnianiu tej sprawy by³y procedurami
wadliwymi, powiedzia³bym wrêcz, ¿e niedopuszczalnymi i skandalicznymi. Myœlê tu o relacjach
miêdzy Polsk¹ a Rosj¹, o bezpodstawnym zastosowaniu konwencji chicagowskiej, o zupe³nie nieuprawnionym i nieuzasadnionym odejœciu od porozumienia polsko-rosyjskiego z 1993 r. Chcê te¿
podkreœliæ, ¿e temu wszystkiemu towarzyszy³
okreœlony klimat polityczny w pañstwie. Z powodu braku czasu nie bêdê powtarza³ tych rzeczy,
o których wspomnia³ pan senator Ryszka, choæ
w pe³ni siê z tym uto¿samiam. Kardynalnym b³êdem by³o pójœcie na wspó³pracê z Rosj¹ po to, ¿eby
rozdzieliæ wizyty prezydenta i premiera, ¿eby podj¹æ wszelkie dzia³ania obni¿aj¹ce rangê dyplomatyczn¹ wizyty pana prezydenta. Atmosfera walki
z prezydentem, eskalacja napiêæ, przynios³a ju¿
okreœlone efekty i to nie tylko w wymiarze tej katastrofy. Przynios³a efekty równie¿ w £odzi, gdzie zamordowano asystenta pos³a, pana Rosiaka. To s¹
tego owoce.
Pamiêtamy doskonale, jak tu na tej sali obecny
dzisiaj pan minister zapewnia³ nas o tym, wbrew
oczywistym faktom, ¿e nie by³ to lot wojskowy.
W imiê czego? W imiê czego pan minister zaprzecza³ podstawowym faktom? Samolot nale¿¹cy do
36. pu³ku specjalnego obs³ugiwany przez oficerów Wojska Polskiego, samolot, którym piloci lecieli na rozkaz… O tym trzeba te¿ pamiêtaæ. Piloci,
do których pracy mia³a zastosowanie instrukcja
HEAD, nawiasem mówi¹c, wydana w 2009 r.
przez pana ministra obrony narodowej Klicha, instrukcja dotycz¹ca przewozu czterech najwa¿niejszych osób w pañstwie, czyli marsza³ka Sejmu, marsza³ka Senatu, prezydenta i premiera.
A nam wmawiano, ¿e to samolot cywilny, bo przewozi³ pasa¿erów… Ja myœlê, ¿e w³aœnie to spowodowa³o, i¿ wiele s³u¿b, które na mocy instrukcji
HEAD by³y zobowi¹zane do rzetelnej pracy, zrezygnowa³o z niej. St¹d dziœ powiadamy, ¿e jest
wiele nieprawid³owoœci w zakresie przygotowania
wizyty, ¿e wiele s³u¿b nie dope³ni³o swoich obowi¹zków w zakresie nale¿ytego zorganizowania
wizyty i zapewnienia bezpieczeñstwa. Nie wymieniê tych wszystkich s³u¿b, bo brak na to czasu.
One s¹ wymienione szczegó³owo w instrukcji
HEAD.
Równie¿ wielkim b³êdem proceduralnym by³o
to, ¿e badanie przyczyn i okolicznoœci katastrofy
powierzono osobom, które ponosi³y za ni¹ przy-
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najmniej polityczn¹ odpowiedzialnoœæ. Œwiat te¿
siê zdumia³, ¿e po takiej katastrofie nikt w tym
kraju nie poniós³ odpowiedzialnoœci politycznej.
To jest niemo¿liwe w ¿adnym innym demokratycznym pañstwie. Ma³o tego, dosz³o do pewnego
prze³omu, bo pamiêtamy sytuacjê, kiedy w Polsce
za o wiele mniejsze wydarzenia ponoszono odpowiedzialnoœæ polityczn¹. Poniesiono odpowiedzialnoœæ polityczn¹ za to, ¿e jeden ze skazanych
powiesi³ siê w celi aresztu, w celi wiêziennej. Zosta³ wtedy odwo³any minister sprawiedliwoœci.
Pamiêtamy zdarzenie, kiedy to w jednym z komisariatów dosz³o do incydentu z u¿yciem broni.
Odwo³ano wówczas komendanta g³ównego. A kiedy w Polsce roztrzaska³ siê samolot rz¹dowy, nikt
nie poniós³ odpowiedzialnoœci… Jednym z najwiêkszych „cudów” jest chyba to, ¿e rozbi³ siê samolot rz¹dowy, a wszyscy powiadaj¹, ¿e rozbi³ siê
samolot prezydencki. Próbuj¹ doszukiwaæ siê winy po stronie Kancelarii Prezydenta, a trzeba z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, ¿e prezydent nie dysponowa³
¿adnymi s³u¿bami ani te¿ nie mia³ mo¿liwoœci zabiegania o bezpieczeñstwo. Jedno, co móg³ zrobiæ,
to zwróciæ siê do rz¹du o udostêpnienie samolotu
i o dalsze dzia³ania w tym zakresie. Tu nast¹pi³y
daleko id¹ce zaniedbania, zaniedbania chocia¿by
tego rodzaju, ¿e nie przygotowano drugiego samolotu dla pana prezydenta, a by³ taki obowi¹zek.
Brak lotnisk zapasowych. Mówienie o tym, ¿e lotnisko w Witebsku i lotnisko w Miñsku… A czy pasa¿erowie tego samolotu mieli wizy? Ja nie mówiê
o dyplomatach, na pok³adzie byli te¿ inni. Skoro
przygotowywano lotniska zapasowe, to czy zatroszczono siê o ca³¹ resztê? Czy na tych lotniskach
ktokolwiek oczekiwa³ na kontynuowanie podró¿y
prezydenta? Wiemy, ¿e nie, ¿e na lotniskach zapasowych nie by³o ani samochodów, ani te¿ funkcjonariuszy BOR. Dlatego mówienie o lotniskach zapasowych jest po prostu kpin¹.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Senatorze, proszê do konkluzji… Zosta³o szeœædziesi¹t
sekund.)
Nie by³o równie¿ nawigatora, z obecnoœci którego zrezygnowa³a strona polska. To Rosjanie kilkakrotnie upominali siê o to, dlaczego nie wystêpuje
siê o obecnoœæ nawigatora. Wtedy strona polska
oœwiadczy³a, ¿e rezygnuje z nawigatora. Pyta³em
o to, czy BOR wywi¹za³ siê ze swoich obowi¹zków,
a w szczególnoœci o to, co uczyni³ w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa. Nie jestem taki naiwny,
¿eby pytaæ o szczegó³y, które nale¿¹ do istoty s³u¿by, o szczegó³y, które s¹ chronione tajemnic¹
s³u¿bow¹. Mia³em na uwadze przede wszystkim
to, dlaczego funkcjonariusze BOR czy te¿ przedstawiciele innych s³u¿b wczeœniej nie dokonali
sprawdzenia stanu lotniska, dlaczego na tym lotnisku nie by³o nikogo ze s³u¿b, które powinny zapewniæ prezydentowi bezpieczeñstwo.
Ze ³z¹ w oku prze¿ywa³em chwile, kiedy do Polski przylecia³ prezydent Obama. Spaæ nie mog³em
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w hotelu, hucza³y helikoptery, syreny na ulicach
wy³y. Ulice miasta pozamykane… Pomyœla³em sobie: Bo¿e, jak oni siê troszcz¹ o swojego prezydenta. Oni nie pozwol¹, ¿eby ktokolwiek inny sprowadza³ samolot ich prezydenta. To s³u¿by amerykañskie sprowadza³y jego samolot na terenie naszego pañstwa. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Rosjanie na
coœ takiego by siê nie zgodzili. Ale i prezydent Obama… Je¿eli pañstwo siê nie zgodzi na to, ¿eby jego s³u¿by naprowadza³y jego samolot, to wizyta po
prostu siê nie odbywa.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Senatorze…)
A ja nie s³ysza³em o tym, ¿eby ktokolwiek odpowiedzialny za bezpieczeñstwo prezydenta mówi³:
Panie Prezydencie, lotnisko jest w takim stanie, ¿e
tam nie mo¿na lecieæ, byli tam funkcjonariusze
BOR i stwierdzili, ¿e stan lotniska rzeczywiœcie
jest fatalny. A o tym, ¿e pan prezydent nie mia³ ¿adnego wp³ywu na kwestie bezpieczeñstwa, niech
œwiadczy chocia¿by ten fakt, ¿e gdy dopomina³ siê
o to, ¿eby jednego konkretnego oficera BOR zostawiono mu w Kancelarii Prezydenta, odmówiono
mu – bo to nie on bêdzie decydowa³, który funkcjonariusz BOR bêdzie w Kancelarii Prezydenta.
To pokazuje, ile do powiedzenia mia³ prezydent
w kwestii zapewnienia bezpieczeñstwa.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Senatorze, proszê w tej chwili zakoñczyæ, bo ju¿ przekroczy³ pan czas o dwie minuty.)
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
I proszê o zapisanie mnie do g³osu po raz drugi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To jeszcze trzy minuty… Trzy minuty bêdzie
pan mia³ z tego czasu. Dobrze.
Pan senator Sidorowicz.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Jêzyk œwierzbi, ¿eby wdaæ siê tutaj w polemikê,
w tê dyskusjê, w której bada siê sytuacjê, jak¹
prze¿ywaliœmy przez pewien czas wspólnie, a potem rozdzielnie. Niemniej jednak gdy tak s³ucham
tych wypowiedzi, to przypominam sobie wyst¹pienie wiceprezesa BBC, który na jednej z konferencji mówi³ o takiej dziwnej sytuacji: gdy coœ
siê dzieje normalnie, gdy coœ idzie dobrze, to jest
to traktowane jako coœ rutynowego, ale gdy do
czegoœ z³ego dochodzi, to wtedy musz¹ byæ sprawcy. Przyjêliœmy – choæ niby dlaczego – ¿e ten œwiat
toczy siê po dobrych torach, ale jak coœ z³ego siê
dzieje, to musi byæ sprawca. I tutaj bardzo ³atwo
jest ulec tej pokusie. Wys³ucha³em tu wrêcz prokuratorskiego wyst¹pienia pana senatora Ryszki,

który tutaj ju¿ ludzi ponazywa³, niejako ich oskar¿y³, a wiêc poczyni³ znacznie wiêcej kroków, ni¿
czyni prokuratura, która dzisiaj mia³a okazjê zdaæ
nam sprawozdanie. I jest pokusa, ¿eby trochê
z tym popolemizowaæ. Ale nie zrobiê tego. Nie podejmê tak¿e tej debaty, która jest tak interesuj¹ca, dotycz¹cej tego, dlaczego dosz³o do rozdzielenia wizyt i kto za to odpowiada, czy to by³a konsekwencja jakiejœ zmowy, czy jednak by³a to…
Czy gdyby ten lot skoñczy³ siê sukcesem, tak jak
skoñczy³o siê wiele innych lotów do Smoleñska, to
czy dzisiaj by³oby o czym rozmawiaæ? Co ró¿ni³o
ten lot od wielu innych wykonanych? Tak¿e dzisiaj tutaj pada³y takie podejrzliwe pytania, o deinstalowanie urz¹dzeñ – bo gdy na obchodach byli
Putin i premier Tusk, to ponoæ jakieœ dodatkowe
urz¹dzenia instalowano… Takie tu by³y sprawy.
I dlatego ja dzisiaj z ogromnym zainteresowaniem s³ucha³em raportu – raportu, bo to on jest
clou w tej sprawie. D³ugo na niego czekaliœmy, ale
to by³ d³ugi czas w kategoriach chêci dotkniêcia
wreszcie prawdy, a nie dlatego, ¿e… Bo wielokrotnie – a sprawdza³em to – badania przyczyn katastrof trwaj¹ latami. Tak¿e w tym przypadku eksperci z komisji pana ministra mówi¹, ¿e gdyby
mieli jeszcze z pó³ roku, to raport by³by g³êbszy,
by³oby wiêcej konkluzji. Ale niejako presja okolicznoœci politycznych i spo³ecznych spowodowa³a,
¿e raport dostaliœmy teraz. I ja bardzo siê cieszê,
¿e mog³em go wys³uchaæ, ¿e by³a tutaj okazja do
pokazania merytorycznej, rzetelnej wspó³pracy.
Muszê dzisiaj powiedzieæ, zw³aszcza kolegom,
¿eby nie wchodzili w narracjê rosyjsk¹. Nie róbcie
tego! Podwa¿aj¹c jakoœæ pracy komisji Millera, robicie ogromny polityczny b³¹d. Tak! MAK nie jest
zainteresowany tym, ¿eby prawda materialna zosta³a dok³adnie opisana i przedstawiona. Tak to
jest.
(G³os z sali: Ale my w³aœnie pytamy o to, dlaczego tak postêpuj¹…)
Dlaczego? To ja wam powiem. W Rosji… OdpowiedŸ jest prosta. W Rosji nie ma jeszcze, proszê
pañstwa… Jak to powiedzieæ? Nie ma jeszcze w tej
chwili takiej sytuacji, by si³y, które d¹¿¹ do pojednania i które chc¹ zrezygnowaæ z pewnej imperialnej filozofii tego pañstwa, dominowa³y na scenie politycznej. I dlatego warto wa¿yæ kamienie,
którymi walimy czy te¿ którymi chc¹ pañstwo waliæ w komisjê.
Tym bardziej chcê tu powiedzieæ, szczególnie
do pana Dobrzyñskiego, tak: proszê pañstwa, nie
jest prawd¹ to, ¿e ten raport nie ma znaczenia
miêdzynarodowego. Mo¿e nie ma on znaczenia
formalnego, ale – z uwagi na skalê zainteresowania prezentacj¹ raportu przez media… Odbicie,
reakcje w mediach miêdzynarodowych dowodz¹,
¿e by³a to bardzo dobra praca. I za ni¹ chcia³bym
podziêkowaæ.
I jeszcze raz zwracam siê do pañstwa. Pyta³em
o wiarygodnoœæ materia³ów, bo kwesti¹ czêsto
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podnoszon¹ jest to, ¿e nie mamy dostêpu do orygina³ów itd., itd. I bardzo uspokoi³a mnie wiadomoœæ, ¿e to, czym dysponuje strona polska, pozwala jednak na wskazanie przyczyn katastrofy.
Tak ¿e przy odrobinie dobrej woli… Ja twierdzê, ¿e
dzisiaj us³yszeliœmy bardzo wiele informacji, które rozwiewaj¹ wiele tez i hipotez stawianych na
podstawie z³ych emocji. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator Witczak, który zamieni³ siê
z panem senatorem Kieresem. Proszê bardzo.
(G³os z sali: Tylko komórkê…)
Tak, proszê lepiej wy³¹czyæ komórkê, Panie Senatorze.

Senator Mariusz Witczak:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Prze¿yliœmy dzisiaj dzieñ d³ugich pytañ, d³ugiego wyst¹pienia i wielkiej cierpliwoœci pana ministra. Ale mo¿na by uczciwie zadaæ sobie pytanie:
po co to by³o? Pañstwo – a mówiê tutaj o Prawie
i Sprawiedliwoœci – od jakiegoœ czasu domagaliœcie siê debaty, dyskusji, mówiliœcie, ¿e chcecie
doinformowaæ w³asne œrodowisko, ¿e chcecie, jako senatorowie, byæ œwiadomi ró¿nych kwestii.
Ale przecie¿ pañstwo w ogóle nie s³uchacie! We
wszystkich pytaniach, wszystkich wyst¹pieniach
nie by³o nic innego jak to, o czym mówicie ju¿
w zasadzie od krótkiego czasu po katastrofie, od
kilku dni po katastrofie smoleñskiej. Macie pañstwo kompletnie jasne s¹dy, ale – muszê to brutalnie powiedzieæ – niezm¹cone ¿adn¹ wiedz¹ ani
faktami. Nie przyjmujecie do wiadomoœci praw fizyki, nie przyjmujecie badañ, nie przyjmujecie
eksperckich analiz. Niczego pañstwo nie przyjmujecie. Z tego wzglêdu jest to sytuacja, w której
jasno trzeba sobie powiedzieæ, ¿e dzisiejszy dzieñ
jest po prostu pretekstem do oskar¿eñ i do debaty
politycznej. Czymœ bardzo istotnym dla naszego
pañstwa wobec sytuacji tej katastrofy jest opublikowanie raportu ministra Millera, raportu komisji, która przez prawie piêtnaœcie miesiêcy bada³a
przyczyny katastrofy. Ale pañstwo niczego nie
przyjêliœcie. Okazuje siê do tego, ¿e wszyscy s¹ fachowcami od katastrofy lotniczej, wszyscy wiedz¹, na czym polegaj¹ w tego typu zdarzeniach techniczne problemy. I wszyscy wiecie, na czym polegaj¹ polityczne rozstrzygniêcia zwi¹zane z zawi³oœciami prawa miêdzynarodowego. Wszyscy
wszystko wiedz¹. A wiêc zadajê sobie pytanie: po
co jest ta debata?
(Senator Czes³aw Ryszka: A po co ty wystêpujesz?)
(G³os z sali: Niepotrzebnie.) (Weso³oœæ na sali)
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Po to, ¿eby zadaæ sobie w tej sytuacji to kardynalne pytanie.
(Rozmowy na sali)
Pan senator mo¿e siê wstydziæ…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pan
senator wszystko wie – cieszymy siê.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Czy mam
pani¹ senator zapisaæ do…)
Zachwycony by³em wyst¹pieniami i pytaniami
pana senatora Skorupy, który jest ekspertem lotniczym. Wiem, ¿e pan senator zna siê na œmig³ach.
(G³os z sali: Teoretycznie to…)
I zadawa³ pytania. Pan senator Bender przelecia³ lekko po historii od XV wieku, zapomnia³ jeszcze tylko – to tak na marginesie – o zamachu na
Gabriela Narutowicza dokonanym przez szaleñca
Eligiusza Niewiadomskiego. To tak na marginesie.
Po co by³y te wyst¹pienia w sytuacji profesjonalnej debaty technicznej…
(Senator Ryszard Bender: ¯eby pos³uchaæ…)
…z ekspertem, który przyszed³ cierpliwie wyt³umaczyæ pewne sprawy?
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pan
minister Miller te¿ nie wie…)
(Senator Ryszard Bender: O Eligiuszu Niewiadomskim? Panie, co pan…)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Wysoka Izbo, nie zamieniajmy siê w Sejm Rzeczypospolitej.
Proszê bardzo.)
(G³os z sali: W³aœnie.)
Panie Marsza³ku, w tej bardzo dobrej atmosferze, sprzyjaj¹cej racjonalnej i cierpliwej dyskusji,
chcia³bym zakoñczyæ. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
(Senator Czes³aw Ryszka: Po co ty teraz wystêpujesz?)
(Senator Mariusz Witczak: A po co pan jest senatorem?)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pan
senator wszystko wie.)
Je¿eli to by³a zamiana, to teraz senator Cichoñ.
Tak? Bo podobno panowie senatorowie siê zamienili.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Nie s¹dzi³em, ¿e dost¹piê takiego zaszczytu i po
z³otoustym przedmówcy mnie przyjdzie wyst¹piæ,
ale dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja zacznê od czego innego i to wbrew temu, co
pan senator Witczak zarzuca mojemu klubowi,
mianowicie od podziêkowania panu ministrowi za
to, ¿e zjawi³ siê tutaj i pracowa³ przez parê godzin,
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chyba równie¿ w godzinach ponadnormatywnych, i podobnie jak piloci, którzy nie mieli czasu na odpoczynek, pan minister te¿ czasu na odpoczynek nie ma. Chcia³bym podziêkowaæ za raport, albowiem w wielu punktach, trzeba to podkreœliæ, przedstawia on fakty w sposób obiektywny, aczkolwiek nie do koñca siê zgadzam z koñcowymi wnioskami. Tak ¿e dziêkujê przede wszystkim za ustalenia dotycz¹cego tego, ¿e piloci polscy zostali wprowadzeni w b³¹d przez nawigatorów lotniska w Smoleñsku, albowiem twierdzili
oni, ¿e piloci znajduj¹ siê na prawid³owym kursie
i œcie¿ce, dziêkujê za to, ¿e komisja ustali³a, i¿
30% latarni nie funkcjonowa³o, czyli by³o nieczynnych, co ma przecie¿ istotny wp³yw na mo¿liwoœci wykonania l¹dowania, i za wiele innych
ustaleñ, choæ – tak jak powiadam – nie za bardzo
siê zgadzam z wnioskami koñcowymi.
(Senator Ryszard Bender: …¿e nie chcieli l¹dowaæ.)
Tak, za to te¿. Bardzo dobrze, Panie Senatorze,
¿e mi pan to podpowiada. Dziêkujê te¿ za to, ¿e komisja ustali³a, ¿e zamiarem naszych pilotów bynajmniej nie by³o l¹dowanie, co przecie¿ od pocz¹tku strona rosyjska forsowa³a. Pamiêtamy, ¿e
ju¿ 10 kwietnia pojawi³y siê twierdzenia, ¿e rzekomo czterokrotnie usi³owali l¹dowaæ i ¿e zupe³nym
nieporozumieniem i skandalem by³o to, ¿e usi³owali l¹dowaæ w takich warunkach. Temu komisja
zada³a k³am i chwa³a komisji za to.
Gdy jednak chodzi o wnioski koñcowe, to – tak
jak powiedzia³em – trudno mi siê z nimi zgodziæ, albowiem jako prawnik jestem przyzwyczajony do
rozumowania w kategoriach zwi¹zku przyczynowo-skutkowego. W teorii prawa mówi siê o tak
zwanym adekwatnym zwi¹zku przyczynowo-skutkowym, który generalnie polega na tym, ¿e je¿eli
zachodzi zdarzenie A, to niew¹tpliwie zajdzie równie¿ zdarzenie B. Proszê pañstwa, dla mnie jest
spraw¹ oczywist¹, ¿e je¿eli piloci s¹ b³êdnie kierowani przez nawigatorów poprzez stwierdzenie: jesteœcie na prawid³owym kursie i œcie¿ce, to niew¹tpliwie skutkiem takiej b³êdnej informacji, czyli A,
jest niestety nastêpstwo, czyli B, w postaci w takiej
tragedii. Proszê pañstwa, przecie¿ wszystko polega
na zaufaniu, na tym, ¿e pilot wspó³pracuje z nawigatorem. Dopóki pilot sam nie ma pewnoœci, ¿e informacje mu podawane s¹ b³êdne – ja nie wchodzê
w to, z jakiej przyczyny, czy œwiadomie, czy nieœwiadomie nawigatorzy podawali b³êdne informacje – dopóty ma obowi¹zek dzia³aæ w zaufaniu do
tego, co mu mówi nawigator. W zwi¹zku z tym dla
mnie jako prawnika jest ewidentn¹ spraw¹, ¿e
adekwatny zwi¹zek przyczynowo-skutkowy zaistnia³ miêdzy b³êdn¹ informacj¹ ze strony nawigatorów a tym, ¿e dosz³o do tragedii.
Te wszystkie rozwa¿ania, które czyni komisja,
co do tego, jak wygl¹da³a praca, zw³aszcza szkole-

nia, organizacja funkcjonowania 36. pu³ku, owszem, one s¹ cenne w tym sensie, ¿e powinny
skutkowaæ wdro¿eniem procedur naprawczych,
ale nie maj¹ one ¿adnego znaczenia dla oceny
przyczyn tej tragedii. Dla mnie jako prawnika
trudno to oceniaæ w innych kategoriach.
Oczywiœcie jest to bardzo smutna konstatacja,
¿e 36. pu³k wykazywa³ takie czy inne nieprawid³owoœci, ale przy tej okazji, proszê pañstwa, powstaje inne pytanie, pytanie w ogóle o stan, po pierwsze, naszego pañstwa, a po drugie, naszych relacji z Rosj¹.
Gdy chodzi o stan naszego pañstwa, to pojawiaj¹ siê pytania adresowane do rz¹dz¹cych. Jak
to jest mo¿liwe, ¿e najwa¿niejsze osoby w pañstwie lataj¹ swego rodzaju trumnami? Bo trudno
inaczej oceniaæ samoloty, które s¹ niesprawne,
które maj¹ po trzydzieœci kilka lat i które w dodatku s¹ obs³ugiwane przez pañstwo niebêd¹ce
cz³onkiem uk³adu sojuszniczego NATO, do którego my nale¿ymy. Proszê pañstwa, jak to siê dzieje?
Kiedyœ przecie¿ zosta³y z³o¿one zamówienia na zakup nowych samolotów, ale niestety nie zosta³y
one zrealizowane. Jak to siê dzieje, ¿e dochodzi do
lotu najwa¿niejszej osoby w pañstwie, prezydenta, by³ego prezydenta na uchodŸstwie i najwa¿niejszych osób w kraju, decyduj¹cych o jego losach, primo, w jednym samolocie, secundo, bez
w³aœciwego zabezpieczenia przez nasze s³u¿by
miejsca l¹dowania, bez zapewnienia zapasowego
samolotu, bez zapewnienia nawet samochodu
pancernego, który – jak siê dowiadujemy – mia³
byæ wywieziony rosyjskim samolotem tu¿ przed
przylotem samolotu prezydenckiego? Proszê pañstwa, gdy widzimy, jak to nasze pañstwo funkcjonuje, to w³os siê je¿y na g³owie. W dodatku wysy³a
siê pilotów, którzy nie maj¹ wiz rosyjskich. Takie
zdarzenie jest opisane w raporcie. Proszê pañstwa, jak to nasze pañstwo jest zorganizowane?
Jak ten rz¹d, konkretnie ten rz¹d, nie trzeba owijaæ w bawe³nê, bo okreœlony rz¹d rz¹dzi, mo¿e
w ten sposób funkcjonowaæ?
Kolejna sprawa. Jak mo¿na wysy³aæ samolot
na pseudolotnisko? Bo to jest pseudolotnisko,
to jest wyrób lotniskopodobny, operuj¹c terminologi¹ z czasów komunizmu, kiedy by³y wyroby czekoladopodobne. To jest obiekt lotniskopodobny, z jakimœ tam budyneczkiem, który wygl¹dem niewiele odbiega³ od wygl¹du kurnika,
a mia³ byæ stacj¹, która rzekomo posiada³a
urz¹dzenia nawigacyjne do przyjmowania samolotów.
Proszê pañstwa, to, ¿e w Rosji pewne standardy
nie s¹ przestrzegane, nie zwalnia naszego rz¹du
od utrzymywania tych¿e standardów i od zapewnienia bezpieczeñstwa lotu g³owie pañstwa, zreszt¹ nie tylko g³owie pañstwa. W ¿adnym przypadku nie powinno dojœæ do l¹dowania na takim
lotnisku. Gdybym mia³ prywatn¹ firmê lotnicz¹,
to te¿ bym do tego nie dopuœci³.
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Tak ¿e jest to wielkie larum, które nas powinno
nak³oniæ do tego, ¿eby siê zastanowiæ nad zmian¹
tego stanu rzeczy. Chyba nale¿y podziêkowaæ za
te ustalenia komisji pana Millera, bo dziêki nim
cisn¹ siê na usta te pytania, które przed chwil¹
postawi³em. To jedna kwestia.
Druga kwestia to kwestia naszych relacji z Rosj¹. Czy rzeczywiœcie musia³o dojœæ do odst¹pienia od umowy miêdzyrz¹dowej z 1993 r. i oddania
œledztwa w rêce strony rosyjskiej, strony rosyjskiej, która podejmowa³a ró¿ne dzia³ania, a niektóre widzieliœmy nawet na ekranach telewizyjnych? Bo niestety niszczono wrak samolotu, niestety, tego wraku samolotu nam siê nie udostêpnia, prowadzono pewne badania bez dopuszczania naszych przedstawicieli, dosz³o wreszcie do
takich absurdów, o jakich ostatnio s³yszeliœmy,
¿e protoko³y sekcji zw³ok nie s¹ rzetelne, przynajmniej w niektórych przypadkach, albowiem
u osoby ciê¿ko chorej, która mia³a usuniête narz¹dy wewnêtrzne, stwierdzono ich istnienie.
Wreszcie dochodzi do tego, ¿e rodziny dotkniête t¹
tragedi¹ teraz dodatkowo ¿yj¹ w traumie, bo mog¹
odczuwaæ, ¿e ich uczucia nie s¹ dostatecznie szanowane, a œledztwo nie jest rzetelnie prowadzone.
Przechodzê do nastêpnego tematu, do kwestii
prowadzenia œledztwa. Proszê pañstwa, czy pañstwo nie ma obowi¹zku zapewnienia prowadzenia
rzetelnego œledztwa, zgodnie z wymogami art. 2
Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, gdy chodzi o utratê ¿ycia cz³owieka, a w tym przypadku
utratê ¿ycia dziewiêædziesiêciu szeœciu osób? Proszê pañstwa, je¿eli ja siê dowiadujê, ¿e akta obejmuj¹ w tej chwili dwieœcie szeœædziesi¹t tomów,
to z góry jako prawnik powiem, ¿e mam w¹tpliwoœci co do tego, czy to œledztwo bêdzie w stanie poczyniæ faktyczne ustalenia co do przyczyn. Kto
opanuje taki materia³, kto opanuje dwieœcie
szeœædziesi¹t tomów? Trzeba sobie zadaæ to podstawowe pytanie.
Kolejna kwestia. Na pewno nie do usprawiedliwienia jest sytuacja, w której osoby sk³adaj¹ce
wniosek o ekshumacjê oczekuj¹ kilka miesiêcy
na podjêcie decyzji.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Senatorze, szeœædziesi¹t sekund, nieca³e.)
Tak jest, szeœædziesi¹t.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nieca³e,
trzydzieœci.)
Trzydzieœci mi wystarczy.
Proszê pañstwa, dlatego uwa¿am, ¿e jest to
wielkie, wielkie larum o naprawê Rzeczypospolitej. Proponujê, ¿ebyœmy wszyscy potraktowali to
w tych kategoriach, a zarazem jako zobowi¹zanie
dla, myœlê, ¿e ju¿ nowego rz¹du i dla prawdziwie
niezawis³ej prokuratury. Chodzi o to, ¿eby tê
sprawê rozwik³aæ, i to jak najszybciej, ¿ebyœmy
nie musieli znowu¿ czekaæ nastêpne siedemdzie-
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si¹t lat na rozwik³anie tego, jaka by³a rzeczywista
przyczyna tej¿e tragedii. Ja tu nie snujê ¿adnych
teorii spiskowych wbrew temu, co mój przedmówca mówi³…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Trzydzieœci
sekund ju¿ panu przed³u¿y³em, Panie Senatorze.)
Tak, ju¿ koñczê. Dziêkujê bardzo.
I tym¿e wezwaniem koñczê. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Sto osiemdziesi¹t sekund dla senatora Piotrowicza, z zegarkiem w rêku. Proszê, sto osiemdziesi¹t sekund, start.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Rozumiem, ¿e ten wyj¹tkowy poœpiech jest tylko w tej debacie… Kiedy indziej nie spotyka³em
siê z takimi restrykcjami.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: O, Panie Senatorze, nie, chcia³bym w tym momencie zaprotestowaæ. Staram siê, ¿eby wszyscy w tej Izbie pilnowali regulaminu obrad Wysokiej Izby. Naprawdê
o to siê staram.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Niech pan mówi,
Panie Prokuratorze.)
Chcê sprostowaæ, ¿e prokuratorem nie jestem,
Panie Senatorze. Nie wolno ³¹czyæ tych dwóch
funkcji. Pan jako senator powinien o tym dobrze
wiedzieæ.
Zasadniczym b³êdem by³o powierzenie œledztwa w tej sprawie stronie rosyjskiej. Sk¹d takie
zaufanie do strony rosyjskiej? We wczeœniejszym
okresie bardzo czêsto krytykowano sposób prowadzenia œledztw w Rosji. Dodam, ¿e krytykowano œledztwo dotycz¹ce Dubrowki, krytykowano
œledztwo dotycz¹ce Bies³anu, dotycz¹ce zabójstwa Litwinienki, dotycz¹ce zabójstwa dziennikarki Politkowskiej. Podkreœlam, ¿e ci sami prokuratorzy, którzy prowadzili tamte œledztwa, prowadz¹ te¿ to œledztwo. Sk¹d nagle takie zaufanie?
Mam równie¿ ¿al… Mówiê mo¿e niesk³adnie, bo
chcê siê zmieœciæ w czasie. Otó¿ œledztwo prowadzone jest w sposób nieprawid³owy. Polscy specjaliœci nie dokonali podstawowych czynnoœci
procesowych, wbrew zapewnieniom tego rz¹du.
Pamiêtam, jak tu, a tak¿e w innych miejscach mówiono, ¿e czynnoœci procesowe, czynnoœci wyjaœniaj¹ce s¹ prowadzone, rêka w rêkê, przez specjalistów polskich i rosyjskich, przez prokuratorów
polskich i rosyjskich. A tymczasem okazuje siê, ¿e
prokuratorzy polscy nie uczestniczyli w oglêdzinach miejsca zdarzenia, nie uczestniczyli w oglêdzinach wraku, nie dokonywano ¿adnych badañ
kryminalistycznych z dziedziny badañ fizykochemicznych wraku. I bez tak podstawowych badañ
wykluczono ró¿ne istotne wersje. To jest u³omnoœæ tego œledztwa. Dowiedzieliœmy siê teraz, ¿e
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prokuratorzy polscy domagaj¹ siê tego, ¿eby tam
pojechaæ i mo¿e dokonaæ oglêdzin wraku. Równie¿
tu, na tej sali, s³yszeliœmy dziœ, ¿e polscy specjaliœci z komisji pana ministra Millera badali wrak.
A ja przed³o¿y³em dokument, w którym ci sami
specjaliœci pisz¹: uniemo¿liwiono nam dokoñczenie tych prac, w tym badania wraku Tu-154M. Pisz¹ to cz³onkowie Pañstwowej Komisji Badania
Wypadków Lotniczych, których nazwiska tu cytowa³em. Nie skorzystano te¿ z pomocy NATO.
A z tego, co wiem, przedstawiciele NATO deklarowali tak¹ pomoc. Wnioski o ekshumacjê przez tyle
miesiêcy by³y nierozpoznane. A przecie¿ jest to
obowi¹zkiem procesowym! Jeœli jest z³o¿ony
wniosek dowodowy, to nale¿y go rozstrzygn¹æ.
Jak d³ugo prokuratura zamierza czekaæ? Tak d³ugo, a¿ przeprowadzenie ekshumacji przyniesie
mierne efekty z uwagi na dzia³anie czynników biologicznych.
(G³os z sali: Oczywiœcie tego oczekuje.)
Nie zadbano o to, ¿eby… Postêpowanie komisji
pana ministra Millera jest u³omne z tego wzglêdu,
¿e nie mia³ dostêpu do wszystkich najistotniejszych rzeczy. Ca³y czas by³ skazany na to, co udostêpni¹ Rosjanie. Miêdzy innymi doszli do wniosku, ¿e nie udostêpni¹ nagrañ wideo z wie¿y. No
i nie udostêpnili. Wielu innych rzeczy jeszcze nie
udostêpnili. W zwi¹zku z tym raport pana ministra Millera musi byæ u³omny z tego wzglêdu, ¿e
nie dysponowano podstawowymi dowodami. A to
wszystko wziê³o siê z tego, ¿e zdecydowano siê na
tak¹, a nie inn¹ konwencjê.
Koñcz¹c ju¿, ¿eby nie przeci¹gaæ, chcia³bym
coœ podkreœliæ. Mówiliœmy o zaniedbaniach na
wie¿y w Smoleñsku. Jaki jest efekt tych zaniedbañ, o których wspomina³ pan minister Miller?
Skoñczy³o siê tym, ¿e pu³kownik Krasnokucki zosta³ awansowany. Podobne awanse by³y nadane
w Polsce, i to równie¿ w przypadku osób, które,
w moim przekonaniu, ponosz¹ co najmniej polityczn¹ odpowiedzialnoœæ za to, co siê wydarzy³o.
Widzê tutaj pewn¹ analogiê, pewne podobieñstwo. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Leona Kieresa.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
G³osu mi nie starcza, ale mam nadziejê, ¿e
duch mnie wspomo¿e.
Panie Prezydencie Kaczorowski! Zapomniany
Prezydencie zapomnianych ofiar tej katastrofy!

Kto pamiêta tych, których nazwisk tutaj nie wymieniono? 90% tych ludzi ¿yje w pamiêci swoich
rodzin, bliskich, ale w œwiadomoœci ludzi nie s¹
dzisiaj bohaterami Polski. A dlaczego? Mo¿e my
jesteœmy temu winni. Patrzê tutaj na pani¹ senator Alicjê Zaj¹c, osobê mi blisk¹, ciep³¹, serdeczn¹, od paru miesiêcy pracuj¹c¹ ze mn¹ w komisji.
Ale, niech mi pani wybaczy, kiedy patrzê na pani¹, to widzê œwiêtej pamiêci senatora Stanis³awa
Zaj¹ca, wicemarsza³ka tej Izby. A obok widzê
miejsce, na którym siedzi Janina Fetliñska. Ona
kiedyœ powiedzia³a do mnie: jak pan mo¿e byæ
w tamtym klubie, przecie¿ pan ma tak¹ wra¿liwoœæ spo³eczn¹. I tak siê spieraliœmy.
(Senator Ryszard Bender: Mia³a racjê.)
A Krystyna Bochenek? Jej m¹¿, gdy siedzia³em
obok niego na lotnisku, patrz¹c na sprowadzon¹
z pok³adu samolotu trumnê swojej ¿ony, tak mi
powiedzia³: tyle mi o panu opowiada³a. O nich powoli zapominamy. A co maj¹ powiedzieæ rodziny
tych prostych, skromnych ludzi, którzy na pok³adzie tego samolotu te¿ wracali do Polski? Pamiêta
siê o nich oczywiœcie w krêgu bliskich, znajomych.
Dlaczego tak siê dzieje? Byæ mo¿e powinniœmy
tutaj w tej debacie, tak jak powiedzia³ jeden z poprzednich jej uczestników, pan senator Cichoñ,
powiedzieæ: owszem, larum graj¹, larum nie tylko
o naprawê Rzeczypospolitej, ale larum o naprawê
polskiej solidarnoœci. Moim zdaniem – tak to widzê i odczuwam jako osoba, która te¿ prze¿ywa³a,
tak jak my wszyscy, to, co siê zdarzy³o tego poranka w sobotê 10 kwietnia ubieg³ego roku – zaczynamy siê ró¿niæ, tak¿e jeœli chodzi o to, jak prze¿ywamy to, co siê wówczas zdarzy³o i jak chcemy pamiêtaæ o tym, co siê wówczas zdarzy³o.
Trochê przykro mi to mówiæ, ale kiedy s³ysza³em tutaj niektóre g³osy, to czu³em siê trochê jak
wspó³winny zabójstwa œwiêtej pamiêci pana Rosiaka. Kiedy zestawiono tutaj liczbê ofiar w stopniu generalskim z tej katastrofy z tymi, którzy zginêli zamordowani w Katyniu, to muszê powiedzieæ, Panie Profesorze – nie ma na sali pana profesora Bendera – ¿e te¿ nie najlepiej siê poczu³em.
To s¹ dwa ró¿ne, jak¿e tragiczne, specjalne fakty
z polskiej historii i polskiej pamiêci. Czy musimy
mówiæ o sobie w kategoriach: my jesteœmy odpowiedzialni, wy jesteœcie odpowiedzialni, oni s¹ odpowiedzialni, a inni nie? Nie chcê tutaj rozwijaæ
dalej tego w¹tku, ale trochê targa mn¹ pesymizm,
jeœli chodzi o nasze dalsze dzia³ania tutaj i poza t¹
sal¹.
Wydaje mi siê, ¿e to, co siê dzisiaj dzieje z ocen¹
raportu pana ministra Millera, oddaje tak¿e stan
tego, jak jesteœmy ze sob¹ poró¿nieni, jak jesteœmy podzieleni, a jednoczeœnie odzwierciedla to, co
siê dzieje z polskim spo³eczeñstwem. Czy musimy
– mówi¹c sobie prawdê w oczy, nikt nikomu przecie¿ tego prawa nie odbiera – u¿ywaæ s³ów ciê¿kich, oskar¿aj¹cych, powalaj¹cych i, powiem
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pañstwu wprost, rani¹cych? Nie wymieniam tutaj
¿adnych osób ani œrodowisk, mówiê tylko ogólnie.
Czy trzeba ca³y czas w ten sposób pamiêtaæ
o 10 kwietnia 2010 r.? I czy dzisiaj, kiedy przychodzi do nas minister tego rz¹du – dla wielu z pañstwa nie jest to pañstwa rz¹d – tego urzêdnika pañstwowego, który z dobr¹ wol¹ i szczerym sercem,
tak to odbieram, chce zdaæ sprawozdanie ze swojej
roboty, lepiej, byæ mo¿e gorzej przez pañstwa ocenianej, ale zdaæ to sprawozdanie, trzeba w³óczyæ
w ocenach za to, co on robi? A co mia³ zrobiæ minister Miller wraz ze swoim zespo³em? Nadal czekaæ,
¿eby byæ oskar¿anym, ¿e zwleka z ujawnieniem tego, co siê tam zdarzy³o, ze swoimi ocenami? Mia³
czekaæ do nastêpnej katastrofy i wtedy by³by znowu oskar¿any, ¿e zbyt póŸno ujawni³ ten raport?
S³yszê tutaj o generale Parulskim, o prokuraturze. Ja pañstwu powiem z w³asnych doœwiadczeñ, jak wygl¹da wspó³praca z Rosjanami. Ja rozumiem, ¿e jest wœród nas wielu takich, którzy
uwa¿aj¹, ¿e maj¹ omnipotencjê na podejmowanie
s³usznych i jedynie trafnych decyzji. Œledztwo katyñskie by³o prowadzone przez Rosjan. Mia³em tê
œmia³oœæ i odwagê zdecydowaæ o podjêciu tego
œledztwa w Polsce. Pomijam reakcje na to moich
niektórych rodaków. Mówicie pañstwo, ¿e to œledztwo powinno byæ od pocz¹tku prowadzone
w Polsce. Byæ mo¿e tak, tylko zobaczcie pañstwo,
jaki jest stan œledztwa katyñskiego w tej chwili,
jak wygl¹da wspó³praca z Rosjanami. Albo, albo.
To nie jest tak, ¿e w jednej chwili mo¿na podj¹æ
decyzjê jedynie s³uszn¹, rozwa¿n¹, stanowcz¹
i pewn¹ co do skutecznoœci.
Proszê jednoczeœnie nie myliæ dzia³alnoœci komisji, tak zwanej komisji Millera, z dzia³alnoœci¹
prokuratury, co czêsto nam siê zdarza. Prokuratura jest niezawis³a i niezale¿na, prokurator jest
niezawis³y, a prokuratura jest niezale¿na od
rz¹du. I oskar¿anie Jerzego Millera czy premiera,
czy nam siê on podoba, czy te¿ nie, za dzia³ania
prokuratury w tej sprawie uwa¿am za g³êboko
nies³uszne i g³êboko niesprawiedliwe.
Tym samolotem lecia³ tak¿e mój prezydent,
którego szanowa³em, z którym wielokrotnie by³em w sporach, ale który by³ moim prezydentem.
Lubi³em… mogê powiedzieæ, ze szczególn¹ atencj¹ odnosi³em siê do jego ma³¿onki. Lecieli nim
tak¿e bliscy mi ludzie pod wzglêdem pogl¹dów,
przekonañ, wiary, tradycji, pewnej solidarnoœci.
Otó¿ ja nie chcia³bym, szanuj¹c ka¿dego z pañstwa, by kiedyœ powiedziano nam, ¿e tam po godzinie 8.00 10 kwietnia 2010 r. nie tylko zginê³y
elity z dwoma polskimi prezydentami na czele, ale
i rozbi³a siê nadzieja, któr¹ do tego samolotu zapakowa³ prezydent Lech Kaczyñski, zapraszaj¹c
tak¿e tych, z którymi byæ mo¿e nie by³oby mu po
drodze, ale ich zaprosi³, ¿e tam siê rozbi³a tak¿e jego nadzieja na polsk¹ solidarnoœæ. (Oklaski)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Bohdana Paszkowskiego.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Jestem… o, ju¿ nie jestem ostatnim mówc¹.
Przyznam, ¿e przewa¿nie do wyst¹pieñ inspiruj¹
mnie poprzednie wyst¹pienia, a nieoceniony
w dawaniu inspiracji jest pan senator Witczak.
Po co ta nasza dyskusja? Myœlê, ¿e odpowiedzieliœmy sobie na to pytanie, podejmuj¹c jeszcze
w kwietniu, jako zgromadzenie pos³ów i senatorów, uchwa³ê co do tego, ¿e ta tragedia by³a najwiêksz¹ tragedi¹ w dziejach powojennej Polski.
Przyjêliœmy j¹ jednog³oœnie i nie by³o w tym zakresie w¹tpliwoœci. Ja mogê tylko siê dziwiæ, ¿e w polskim parlamencie nie ma mo¿liwoœci, mimo tak
jednoznacznego stanowiska, aby na przyk³ad
funkcjonowa³a komisja parlamentarna, która by
monitorowa³a na bie¿¹co to, co pañstwo polskie,
to, co inne pañstwa robi¹ w tym zakresie, to znaczy w kwestii wyjaœnienia przyczyn tej¿e tragedii
i wi¹¿¹cych siê z tym okolicznoœci. S¹ w naszym
parlamencie ró¿ne komisje zajmuj¹ce siê sprawami jednostkowymi, a komisji parlamentarnej zajmuj¹cej siê, co podkreœlê, najwiêksz¹ tragedi¹
w powojennej Polsce nie ma.
Dobrze siê sta³o, ¿e dzisiaj mieliœmy szansê wys³uchaæ z³o¿onej przez pana ministra Millera relacji z prac komisji. Ja myœlê, ¿e taki zarzut, ¿e
szczególnie aktywna w zadawaniu pytañ strona
Prawa i Sprawiedliwoœci jakby wszystko wie,
œwiadczy po prostu o niezrozumieniu tej dyskusji.
My po prostu stawiamy pytania, mamy w¹tpliwoœci. Nie dyskutujemy z prawami fizyki. Ale je¿eli ja
czytam dzisiaj w gazecie wypowiedŸ profesora fizyki, specjalisty od wytrzyma³oœci materia³ów, pracownika naukowego jednej z polskich uczelni, który kwestionuje skalê zniszczeñ spowodowanych
zetkniêciem z brzoz¹ i innymi drzewami, to mam
prawo zapytaæ, czy rzeczywiœcie tak ogromne zniszczenia, rozbicie tego samolotu na drobne kawa³ki – mo¿na tak alegorycznie powiedzieæ – by³y
spowodowane t¹ brzoz¹, tymi nastêpnymi drzewami, tym upadkiem na grunt itd., itd. To s¹ pytania,
które wymagaj¹ odpowiedzi, i myœlê, ¿e one bêd¹
równie¿ przedmiotem postêpowania prokuratorskiego, bo jak rozumiem, prokuratura w zakresie
tak¿e tego, co ustala³ pan minister Miller, prowadzi
i bêdzie prowadzi³a swoje postêpowanie, a ten materia³ bêdzie przedmiotem oceny prokuratury.
Pojawi³y siê tutaj pytania co do tych ró¿nych
awansów. Przyznam, ¿e dla mnie to jest decyzja
bulwersuj¹ca. Abstrahujê nawet od tego, jaka by³a rola BOR w zabezpieczeniu tej wizyty, ale w potocznym rozumieniu i w kontekœcie tego, co po-
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wiedzia³, jak siê zachowywa³ pan genera³ Janicki,
jego nominacja po katastrofie – mówiê tu
w œwietle tego, czy byli ci borowcy na lotnisku,
czy nie byli itd., itd., w œwietle tego, jaka to by³a
wizyta: prywatna, pañstwowa, wojskowa itd...
Muszê powiedzieæ, ¿e dla mnie to jest sprawa niebywa³a, ¿e w tak krótkim czasie pan genera³ Janicki, szef BOR, podczas którego urzêdowania,
szefowania BOR zdarza siê taka tragedia, zostaje
genera³em, genera³em dywizji na wniosek pana
ministra Millera.
By³a tutaj mowa o kwestii zwi¹zanej, powiedzmy, z t¹ nasz¹ solidarnoœci¹, z odwo³ywaniem
siê do takiej jednoœci w naszym narodzie, rozumianym nie w taki sposób, jak próbuje… Tak to
zrozumia³em, ¿e je¿eli s¹ pytania, je¿eli s¹ w¹tpliwoœci, je¿eli pewne kwestie s¹ podwa¿ane w kontekœcie chocia¿by tej sprawy wyjaœnienia katastrofy smoleñskiej, to one mog¹ byæ interpretowane tak, ¿e dzia³a siê na rzecz MAK. Ja przyznam,
¿e tutaj przypomina mi siê taka – nie chcê pana
obraziæ jako cz³owieka „Solidarnoœci” – dawniejsza linia propagandowa PRL, ¿e jak siê wystêpuje
przeciwko partii albo rz¹dowi, to siê kwestionuje
pañstwo.
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Czasy siê
zmieni³y, Szanowny Panie.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale
pana pogl¹dy – nie.)
Ale pan tak jakby do tego nawi¹zuje. Ja przyznam, ¿e by³em œwiadkiem debaty w Sejmie
z udzia³em premiera Tuska. By³y tam takie akcenty w wyjaœnieniach premiera, ¿e w zasadzie
my tutaj przeszkadzamy mu prowadziæ jak¹œ delikatn¹ grê z Rosjanami, prowadzon¹ po to, abyœmy mogli to wszystko wyjaœniæ. No a my tutaj
przeszkadzamy, kwestionujemy, pytamy itd., itd.
„My” to znaczy opozycja, mówiê tutaj w tym kontekœcie. Wiele, Panie Senatorze – tutaj zwracam
siê do pana senatora Kieresa – rozbi³o siê po tamtych wydarzeniach po tragedii smoleñskiej. Wydawa³o siê, ¿e jest, powiedzia³bym, pewne iunctim
kulturowe przyjête w naszym spo³eczeñstwie,
a okaza³o siê, ¿e nie, ¿e mo¿na podwa¿aæ czeœæ
osób zmar³ych razem z prezydentem, imputowaæ,
¿e ktoœ by³ pijany albo pi³ w nocy i póŸniej siê spóŸni³ na lotnisko. Panie Senatorze, takie stwierdzenia… Ja rozumiem, ¿e pewnie pan siê z nimi nie
zgadza³, ale pada³y z ust przedstawiciela ugrupowania, z którym pan siê uto¿samia. No przecie¿ to
takie rzeczy by³y. I myœmy z³amali pewne, powiedzia³bym, tabu kulturowe.
Nie wiem, czy po Smoleñsku… Myœlê, ¿e rzecz
nie dotyczy tylko tego, ¿e jakaœ, powiedzmy, jednoœæ zosta³a u nas zakwestionowana. Moim zdaniem oprócz tego, ¿e pêk³o pañstwo, tak alegorycznie powiem, bo siê okaza³o, ¿e ono jest trochê
zwi¹zane jak sznurkiem… Pan senator Sidoro-

wicz mówi³: no, jakby tam nic siê nie sta³o, jak dobrze by wyl¹dowali, to pewnie byœmy w dalszym
ci¹gu utrzymywali taki stan lotnictwa itd., a¿ wreszcie by siê coœ zdarzy³o w innych okolicznoœciach. No takie widocznie mamy mechanizmy
pañstwowe. Niestety, tutaj siê mówi³o o tym
w kontekœcie odpowiedzialnoœci, bo czeka siê na
ustalenia komisji, a przecie¿ pewne rzeczy by³y
ju¿ oczywiste. Mówimy tutaj nawet o odpowiedzialnoœci politycznej. Tutaj nie trzeba prowadziæ
jakichœ rozbudowanych postêpowañ procesowych i czekaæ, a¿ prokuratura postawi zarzuty. To
s¹ jakby sprawy ju¿ jasne, no.
I wydaje mi siê, ¿e o tej sprawie bêdziemy jeszcze dyskutowaæ. Ten raport nie zamyka sprawy,
nie tylko w kontekœcie tego, ¿e prokuratura, powiedzmy, bêdzie jeszcze prowadzi³a swoje postêpowanie, ale tego, ¿e ta sprawa, jak powiedzia³em
na wstêpie, bêdzie nas dzieliæ. Jest du¿o niejasnoœci. Jest grzech pierworodny tego naszego postêpowania, taki mianowicie, ¿e my siê opieramy
w du¿ej czêœci nie na pierwotnych dowodach, tych
bezpoœrednich, tylko na poœrednich. Pan minister tutaj powiedzia³, i ja bym chcia³ panu wierzyæ, ¿e myœmy w tych pierwszych dniach – nasze
s³u¿by, nasi specjaliœci – dokonali takich ustaleñ,
które w zasadzie pozwalaj¹ nam na wyjaœnienie
wszystkiego. Przyznam, ¿e œmiem w¹tpiæ, czy tak
rzeczywiœcie jest. I pozostajê z nadziej¹, ¿e z biegiem czasu te okolicznoœci bêd¹ coraz jaœniejsze,
¿e pewne dowody bêd¹ jeszcze ujawniane i ta
sprawa zostanie wyjaœniona. Mia³em te¿ tak¹ nadziejê, ¿e nie bêdzie ona uwik³ana w bie¿¹c¹ politykê. Ale i tu powiedzia³bym, ¿eby to nie powodowa³o, i¿ bêdziemy doprowadzaæ w mojej ocenie do
takiej sytuacji, ¿e powa¿na czêœæ naszego spo³eczeñstwa nie bêdzie siê uto¿samiaæ z instytucjami pañstwa, je¿eli pewne rzeczy bêd¹ tak za³atwiane. I mam taki apel. Pan minister jest odpowiedzialny za policjê, za inne s³u¿by, za BOR.
Przyznam, ¿e jest pewna taka…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze…)
... niezgodnoœæ poznawcza i jakby to trochê zaprzecza pana wiarygodnoœci. Mam na myœli chocia¿by to, w jaki sposób pan – mówiê tu w pewnym
skrócie myœlowym oczywiœcie – przyjmowa³ tak¿e
parlamentarzystów w rocznicê tragedii smoleñskiej na Krakowskim Przedmieœciu. Ta demonstracja si³y, traktowanie tych ludzi, którzy tam
przyszli, jako potencjalnych…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze…)
…potencjalnych naruszycieli…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: …o dwie minuty przekroczy³ pan czas. Proszê koñczyæ.)
…porz¹dku publicznego.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Czy pan mnie
s³yszy?)
Tak. Koñczê.
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Chcê zakoñczyæ…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: No to proszê
koñczyæ.)
…podziêkowaniem panu marsza³kowi…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: I ja dziêkujê.)
…za wykazan¹ cierpliwoœæ. Dziêkujê.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kogut.
Proszê uprzejmie. Pan senator Kogut.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Drodzy Goœcie!
Tak jak powiedzia³em w czasie pytañ zadawanych panu ministrowi Millerowi, osobiœcie do dzisiaj prze¿ywam ogromnie tê tragediê. By³em tym,
który organizowa³ wyjazd piêciuset dziesiêciu
osób do Katynia. Ostatnim cz³owiekiem, któremu
poda³em rêkê na dworcu Warszawa Zachodnia
9 kwietnia, by³ pan minister PrzewoŸnik. Jecha³em z ogromn¹ nadziej¹, ¿e spotkam w Katyniu
pana prezydenta, œwiêtej pamiêci Lecha Kaczyñskiego, i jego ma³¿onkê, ¿e spotkam prezydenta
Kaczorowskiego, ¿e spotkam zawsze uœmiechniêtego pana marsza³ka Zaj¹ca, cudownego senatora i pos³a, wicemarsza³ka Krzysia Putrê. Przed
oczami mia³em jego przyjazd do dzieci z Kabulu,
które z sierociñca przyjecha³y do Stró¿. Myœla³em,
¿e spotkam wspania³ego genera³a Franciszka
G¹gora, który rok wczeœniej przyjmowa³ tytu³ honorowego obywatela gminy Korzenna. Myœla³em,
¿e spotkam wielu, wielu wspania³ych ludzi.
Kiedy dowiedzia³em siê o tej ogromnej tragedii
od w³asnych dzieci przez telefon komórkowy,
w moim sercu zapanowa³ ogromny smutek, ¿e
znowu na tej ziemi zgin¹³ kwiat polskiej inteligencji. Kiedy chodzi³em nad tymi mogi³ami, gdzie
dwóch wujków mojej ¿ony, Roman i Tadeusz Igielscy, zostali rozstrzelani, i podszed³em do g³ównego o³tarza, zaczepi³ mnie jeden z dziennikarzy i powiedzia³: sta³a siê ogromna tragedia. Podawane
by³y najpierw informacje z TVN, ¿e zginê³o szeœædziesi¹t osób, ¿e troje siê uratowa³o, ale w koñcu
mój syn zadzwoni³ i powiedzia³: tatuœ, nikt siê nie
uratowa³. Czy to chichot historii – pomyœla³em.
Ale kiedy by³a msza i brzozy, które mia³y przykryæ
groby i ca³e to miejsce ludobójstwa, zaczê³y siê ruszaæ na wietrze – a wiatr jest oznak¹ dzia³ania Ducha Œwiêtego – pomyœla³em: jeszcze Polska nie
zginê³a. Jeszcze Polska nie zginê³a!
Wracaj¹c, mia³em ogromn¹ nadziejê, ¿e mój
rz¹d – no, mo¿e nie mój, ale rz¹d Rzeczypospolitej
Polskiej – bêdzie uczestniczy³ we wspólnym œledz-
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twie z w³adzami rosyjskimi. Pomyœla³em wtenczas o tej katastrofie samolotu linii Pan Am, po
której na trzycentymetrowym szcz¹tku odkryto
bombê plastikow¹; pomyœla³em o Rumunii, gdzie
rozbi³ siê helikopter wojsk izraelskich; pomyœla³em o Serbii, gdzie rozbi³ siê helikopter amerykañski. I tam od razu œledztwo przejmowa³y, wspólnie, w³adze izraelskie, w³adze amerykañskie, bo
dla nich obywatel to naprawdê œwiêtoœæ. Kiedy
us³ysza³em w mediach, w jaki brutalny sposób
atakuje siê œwiêtej pamiêci genera³a B³asika, mówi siê, ¿e by³ pod wp³ywem alkoholu, to od razu
sobie pomyœla³em, czy nasza ekipa œledcza zapyta, Panie Ministrze, czy kontrolerzy byli rano badani, czy nie s¹ pod wp³ywem alkoholu. Znaj¹c
tryb ¿ycia Rosjan… Od dziewi¹tej czy od siódmej,
od objêcia s³u¿by do rana mo¿na by³o wypiæ niejeden litr spirytusu. A pierwsza sprawa, nawet jak
jest wypadek drogowy, kiedy przyje¿d¿a policja, to
badanie trzeŸwoœci kierowcy, który spowodowa³
wypadek.
Ja chcia³bym powiedzieæ tak, Panie Ministrze.
Za to, ¿e pan powiedzia³, i¿ jednak by³o mówione:
odchodzimy na drugi kr¹g… Mia³ pan cywiln¹ odwagê, ino teraz tak myœlê, w jaki sposób, Panie
Ministrze, bêdzie pan walczy³ z tymi, dla których
cz³owiek jest niczym. Oni twierdz¹, ¿e nie by³o takiej decyzji: odchodzimy na drugi kr¹g.
Ja siê bardzo cieszê, Panie Senatorze Kieres, ¿e
mówimy o ludzkiej solidarnoœci, bardzo siê cieszê, bo jestem cz³owiekiem „Solidarnoœci”, ale za
mow¹ powinny iœæ jeszcze czyny. Ka¿dego dziesi¹tego modlimy siê za wszystkie ofiary, dziewiêædziesi¹t szeœæ ofiar. Ja jestem œwiêcie przekonany, ¿e skoro na pok³adzie tupolewa by³ biskup polowy, œwiêtej pamiêci Tadeusz P³oski, a dziewiêæ
sekund to by³ bardzo d³ugi czas, to udzieli³ rozgrzeszenia zbiorowego tak jak siê rozgrzesza na
wojnie i wszyscy ludzi, bez wzglêdu na opcjê, poszli tak pod s¹d boski. Wszyscy. To nie to, ¿e dzielimy siê na tych z PiS, dzielimy siê na tych z Platformy, z SLD. Jako katolik takie mam przekonanie. I musimy wiedzieæ o tym, ¿e ka¿dego dziesi¹tego modlimy siê za wszystkich. A dlaczego
blokuje siê budowê pomnika œwiate³, gdzie mia³o
byæ dziewiêædziesi¹t szeœæ tych œwiate³? Ka¿dy
odpowiada: po prostu nie. Ja mam nadziejê, ¿e to
œledztwo, Panie Ministrze Millerze, nie bêdzie
trwa³o siedemdziesi¹t jeden lat, bo ju¿ nikt nie bêdzie ich autentycznie pamiêta³.
Ja wraca³em do Polski bardzo, bardzo smutny.
Widzia³em tê mg³ê na tych bagnach nad Dnieprem. Bola³em nad tym, ¿e po raz drugi straciliœmy
kwiat polskiej inteligencji. Nie myœla³em wtedy
o podzia³ach, nie myœla³em, bo tam zginêli po prostu ludzie. I naprawdê bolejê nad tym. Dlatego,
Panie Ministrze, pyta³em, dlaczego nie bronimy
honoru polskiego munduru, polskiego ¿o³nierza.
Dlaczego? W tym mundurze ¿o³nierze polscy przelewali krew pod Monte Cassino, gdzie Anglicy nie
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zdobyli, a Polacy zdobyli… Przelewali krew pod
Tobrukiem. Dlaczego pozwalamy na to, ¿eby oficerowie z pani¹ Anodin¹, genera³em NKWD, na
czele obra¿ali polskiego oficera, polskiego genera³a, polskiego kapitana? Przecie¿ to kapitan Protasiuk… on by³ dowódc¹ statku. Ja pamiêtam, jak
ta matka – powtórzê to jeszcze raz – gdy w sanktuarium tuchowskim powiedzia³em jej, ¿e mia³a
wspania³ego syna, rozp³aka³a siê i powiedzia³a:
dlaczego rz¹d polski nie broni kapitana statku powietrznego, tego oficera? I naprawdê myœlê, ¿e
kiedy zmieni¹ siê ekipy, to doprowadzi siê do tego,
¿e to œledztwo… ta sprawa bêdzie wyjaœniona. Ja
po tym, jak obserwowa³em pana konferencjê
i konferencjê MAK, mogê powiedzieæ, ¿e MAK za³o¿y³ sobie jedno, ma tak¹ tezê: winni katastrofy
s¹ piloci. I do tego d¹¿y. Bo faktem jest i prawd¹,
¿e kapitan jest bogiem i carem w powietrzu, kiedy
pilotuje statek powietrzny. Dziêkujê, Panie Marsza³ku, dziêkujê pañstwu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Skorupa. Proszê uprzejmie.

Senator Tadeusz Skorupa:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panowie Ministrowie!
Ja nawi¹¿ê do wizyty œwiêtej pamiêci prezydenta Lecha Kaczyñskiego w Nowym Targu w Zwi¹zku Podhalan w sanktuarium Matki Bo¿ej LudŸmierskiej. By³o to w listopadzie w roku 2009. Ja
zada³em panu ministrowi pytanie, czy zna przypadki, ¿e kiedykolwiek samoloty z delegacjami
rz¹dowymi, prezydenckimi z powodu z³ych warunków atmosferycznych l¹dowa³y… Otó¿ wtedy
by³ taki przypadek, ¿e delegacja z prezydentem
Lechem Kaczyñskim, ju¿ œwiêtej pamiêci, w³aœnie
z powodu z³ej pogody, mg³y i deszczu… Samolot
z Warszawy wyl¹dowa³ w Katowicach. Œwiêtej pamiêci prezydent Lech Kaczyñski spóŸni³ siê o prawie trzy godziny. Nie uczestniczy³ w g³ównej mszy
œwiêtej. Setki ludzi czeka³y na rynku Nowego Targu w deszczu, czêœæ siê rozesz³a. Ale on dotar³
z tych Katowic. I chcê tutaj podkreœliæ i powiedzieæ, ¿e ten przypadek œwiadczy o tym, ¿e prezydent Lech Kaczyñski nigdy nie wywiera³ nacisków
na pilotów.
Kiedy zada³em panu to pytanie, to wystarczy³o,
Panie Ministrze, odpowiedzieæ: nie, nie znam takiego przypadku, nasza komisja nie bada³a tych
spraw. A pan, Panie Ministrze, w tym owczym pêdzie nienawiœci, tych pomówieñ, tych nieczystych
walk politycznych…
(G³os z sali: Jakich nienawiœci?)
(G³os z sali: Nie…)

…nie zaprzesta³ w tym t³umnym, nachalnym…
w tej nagonce, nawet po katastrofie, kiedy ju¿ ci
ludzie nie ¿yj¹, nie przesta³ atakowaæ i u¿ywaæ politycznie œmierci tych osób w Smoleñsku. Przykre
to jest, ¿e pan nie potrafi siê zdystansowaæ, gdy
chodzi o te ataki polityczne.
Co do niektórych fragmentów tego raportu powiem, ¿e tu po naszej stronie nikt nie ma w¹tpliwoœci co do tego, i¿ w wielu punktach ten raport
faktycznie jest zrobiony w dobrym stylu. I mo¿na
powiedzieæ, jeœli chodzi o te fizyczne prawa, co do
których zaatakowa³ mnie senator Witczak, mówi¹c, ¿e siê znam na samolotach… A ja nawet nie
zadawa³em panu takich technicznych pytañ, nie
wiem, sk¹d takie ataki. Ta wœciek³oœæ tych ludzi,
te ataki zmierzaj¹ ju¿ gdzieœ w innym kierunku.
Nie doœæ, ¿e cz³owiek jest atakowany i pomawiany
w lokalnych mediach i walczy z tymi pomówieniami, to nawet i w tej Izbie nikt nie potrafi zachowaæ
jakiegoœ umiaru i uszanowaæ godnoœci tej Izby.
Trudne to s¹ przemyœlenia.
Nawi¹¿ê tu jeszcze do wniosków po tym raporcie. Jakie wnioski mog¹ byæ po tym raporcie?
Przede wszystkim, Kochani, nie powinniœmy dopuœciæ do nastêpnej katastrofy i róbmy wszystko,
¿eby ju¿ w bud¿ecie na przysz³y rok znalaz³y siê
pieni¹dze, œrodki na nowy samolot. Trzeba go natychmiast kupiæ, ¿eby by³o to bezpieczeñstwo i dla
prezydenta, i dla marsza³ków Sejmu i Senatu, równie¿ dla premiera i dla wszystkich delegacji
rz¹dowych. Trzeba w tych sprawach tej w³aœnie
solidarnoœci, Panie Senatorze Kieres, to w tych
sprawach trzeba tej ludzkiej solidarnoœci. My tu
musimy zadbaæ o to przysz³e bezpieczeñstwo,
miêdzy innymi i nasze, nas wszystkich, naszych
przedstawicieli.
Otó¿ nie tak dawno Wy¿sza Szko³a Oficerska
Si³ Powietrznych w Dêblinie wyst¹pi³a do Sejmu
z wnioskiem o pewne umocnienie, zebranie si³,
skonsolidowanie tej uczelni, ¿eby lepiej kszta³ciæ
pilotów, miêdzy innymi wojskowych, byli tu w³aœnie piloci. Ja przeczytam fragment z gazety, który
dotyczy tej uczelni. I to obrazuje w³aœnie bezpieczeñstwo osób w pañstwie i troskê niektórych ludzi o to bezpieczeñstwo.
Na wspólnym posiedzeniu sejmowych komisji,
Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Edukacji, Nauki i M³odzie¿y, 11 maja 2011 r. analizowano miêdzy innymi sprawê weta prezydenta Bronis³awa Komorowskiego do ustawy z 25 lutego bie¿¹cego roku o utworzeniu Akademii Lotniczej
w Dêblinie. W posiedzeniu uczestniczyli profesor
habilitowana Maria El¿bieta Or³owska, sekretarz
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, oraz genera³ Czes³aw Pi¹tas, sekretarz stanu do spraw spo³ecznych i profesjonalizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej. Stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przedstawi³
szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego, genera³
Stanis³aw Koziej. W wyniku dyskusji za odrzuce-
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niem prezydenckiego weta by³o 47 pos³ów na 49
obecnych, 1 przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
Zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów komisje zdecydowa³y o rekomendowaniu Sejmowi Rzeczypospolitej ponownego przeg³osowania ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dêblinie w niezmienionej treœci i odrzucenia prezydenckiego
weta. Ca³kiem realne wydaje siê teraz odrzucenie
przez Sejm weta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co stanowi³oby bardzo dotkliw¹ pora¿kê
i os³abienie zaufania do zwierzchnika Si³ Zbrojnych, o ironio, by³ego ministra obrony narodowej.
Pani Senator i Panowie Senatorowie, ten artyku³ do³¹czê do protoko³u, bo tam w³aœnie s¹
przedstawione problemy tej szko³y wy¿szej, to,
z jakimi problemami my siê mamy uporaæ, gdzie
pieni¹dze maj¹ iœæ – w³aœnie na szkolenie pilotów,
na kszta³cenie, ¿eby nie by³o takich przypadków,
¿e wiêkszoœæ za³ogi w samolocie nie ma wa¿nych
zaœwiadczeñ, egzaminów, szkoleñ czy nawet kart
zdrowia.
Nawi¹¿ê jeszcze tutaj do tego, ¿e by³ w Polsce,
w naszym kraju taki król Boles³aw Œmia³y, który
porwa³ siê na œciêcie biskupa krakowskiego.
Otó¿, proszê pañstwa, historia pokaza³a, ¿e musia³ on dokoñczyæ ¿ywota na uchodŸstwie, a œwiêtym zosta³ w³aœnie œciêty biskup krakowski Stanis³aw. Tak ¿e proszê sobie to przemyœleæ.
Do³¹czam tê gazetê do protoko³u. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, dziêkujê bardzo, ale myœlê, ¿e
to trzeba do³¹czyæ do protoko³u posiedzenia dotycz¹cego innej ustawy. Na ten temat dyskutowaliœmy tutaj w Senacie i podejmowaliœmy decyzje.
Oczywiœcie mo¿e pan do³¹czaæ do protoko³u ka¿d¹ gazetê, tylko musi pan tak¿e siê zmieœciæ
w dziesiêciu minutach plus piêæ minut. Ale pan
senator nie s³ucha.
Panie Senatorze, tê gazetê powinien pan do³¹czyæ do innego protoko³u, bo tego tematu, tematu, który pana poruszy³, dotyczy³ osobny punkt,
osobna debata i to by³o jakieœ dwa miesi¹ce temu.
Proszê bardzo, pan senator Chróœcikowski…
(Senator Tadeusz Skorupa: Bêdzie posiedzenie
Sejmu 18 sierpnia.)
Ale to jest Senat, Panie Senatorze. Przepraszam, ale to nie ma ¿adnego zwi¹zku. W innym
czasie dyskutowaliœmy na temat po³¹czenia instytutu medycyny lotniczej ze szko³¹ w Dêblinie.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mia³em ju¿ nie zabieraæ g³osu, ale pad³y takie
s³owa, na które w zasadzie nale¿a³oby odpowie-
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dzieæ, s³owa o solidarnoœci. Stasio Kogut ju¿ powiedzia³… Tê solidarnoœæ nosimy w sobie wszyscy
i chcemy jak najlepiej, ale tak jak Stasiu powiedzia³, nie ma chyba wiêkszej wdziêcznoœci ni¿
modliæ siê za kogoœ, o czyjeœ przysz³e ¿ycie, o którym my wszyscy w wiêkszoœci na sali myœlimy.
I nie ma wiêkszej formy upamiêtnienia tych ofiar,
jak i troski o te rodziny, o której tu by³a mowa.
Przecie¿ z tej sali… Wiemy, to trzy osoby, pani wicemarsza³ek, kolega Staœ Zaj¹c czy Janina Fetliñska, z któr¹ wszyscy bardzo siê przyjaŸniliœmy
i z któr¹ bardzo czêsto… z której mê¿em mam czêsto kontakt, niedawno dwa razy z nim siê spotyka³em. Troszczymy siê, naprawdê. I wiemy, ¿e trzeba
siê troszczyæ o te rodziny i zadbaæ o nie, jak mo¿na,
ale je wspieraæ i duchowo. Jednak one nam wyraŸnie mówi¹: my naprawdê oczekujemy prawd, my
niczego wiêcej nie oczekujemy, tylko prawdy,
chcemy wiedzieæ, jaka jest prawda. I chyba dzisiaj
to dochodzenie prawdy wyra¿aliœmy tutaj wyraŸnie, z zatroskaniem, z pytaniami, dlaczego tak jest.
Co prawda ja nie dosta³em od pana ministra odpowiedzi na pytanie, bo zada³em pytanie, czy to
mo¿liwe, czy niemo¿liwe, ¿e nie by³o tam ¿adnego
po¿aru, a na pokazywanych zdjêciach widaæ, ¿e siê
pali³o, ¿e stra¿ gasi³a. Ja nie dosta³em odpowiedzi,
czy rzeczywiœcie tam by³o ognisko, czy nie by³o zapalenia, czy by³o… No nie wiem, wszystkie dokumenty, zw³oki nie zosta³y spalone, ale jakiœ ogieñ
tam by³. Nie wiemy, dlaczego to siê tak dzia³o, kto go
tam wywo³a³. Czy to… Ale pasowa³o przynajmniej
jednym zdaniem powiedzieæ nam: tak by³o, ale z jakichœ tam przyczyn. A tak ju¿ zostaje jakaœ niepewnoœæ, nieufnoœæ, dlaczego rz¹d, a w tym momencie
pan minister, nie chce udzieliæ odpowiedzi, i to na
wiele pytañ. I proszê siê nie dziwiæ, ¿e potem jest jeszcze wiêksze zaniepokojenie, mo¿e jeszcze wiêksza
niepewnoœæ, a mo¿e coœ tam… A mo¿e pañstwo
nam nie chcecie powiedzieæ ca³ej prawdy. I to jeszcze bardziej œwiadczy o tym, ¿e tej prawdy nie mo¿emy poznaæ, a przecie¿ nam chodzi tylko o to. Rodziny w³aœnie tego siê domagaj¹, wiem o tym, bo wielokrotnie z nimi rozmawia³em. Wielu kolegów przecie¿ zna³o z tych dziewiêædziesiêciu szeœciu ofiar
bardzo dobrze… Ja wam powiem, ¿e trzydziestu to
moi bliscy znajomi. I pewnie wielu z was te¿ mia³o
tam wielu znajomych. Ale…
Niedawno lecia³em do Wilna, powiem szczerze,
godzina by³a chyba ju¿ 23.00, 24.00, prawie dolatujemy, a tu komunikat: w Wilnie pogoda piêkna,
zaœ za chwilê nastêpny komunikat: niestety,
mg³a. Kr¹¿ymy pó³ godziny nad Wilnem, dostajemy komunikat: nie wyl¹dujemy. Wszyscy dostali
drgawek, nie wyl¹dujemy, co siê dzieje? Wracamy
do Warszawy, jest decyzja o powrocie do Warszawy. Widaæ jakieœ przepisy obowi¹zuj¹, jakieœ zasady obowi¹zuj¹, okazuje siê, ¿e mo¿na. Jednak
lotnictwo cywilne pewnie lepiej, sprawniej dzia³a
ni¿ wojskowe, jak z tego wynika. Ale jak siê s³yszy
o takiej katastrofie, to zaraz ka¿dego taka groza…
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No proszê, jednak okazuje siê, ¿e mo¿na wróciæ do
Warszawy, spokojnie myœleæ o przysz³oœci i pracowaæ dalej. Myœlê, ¿e zabrak³o w tej ca³ej sprawie
w³aœnie takiego podejœcia i ¿e mo¿na by³o wróciæ
do Warszawy i nikomu nic by siê nie sta³o. I to, ¿e
ja nie bra³em udzia³u w konferencji, ¿e inni ¿a³owali, ¿e tam nie byli… Tak samo wszyscy koledzy… I dzisiaj nie by³oby na ten temat dyskusji.
Pewnie zabrak³o starannoœci, jeœli chodzi o dopilnowanie i w³aœciwie przemawia przez nas ¿al, dlaczego tego nie dopilnowano. St¹d proszê siê nie
dziwiæ wypowiedziom czasami wyg³aszanym
przez nas, ¿e chcemy prawdy. A ¿e pañstwo, w³adze pañstwa traktuj¹ nas dzisiaj tak jak 10 kwietnia pod pa³acem… No, przepraszam, ale ¿eby nas,
pos³ów, senatorów, wychodz¹cych z koœcio³a jak
10 dnia ka¿dego miesi¹ca tak potraktowaæ… Byliœmy mia¿d¿eni przez s³u¿by, wyci¹galiœmy legitymacje i pokazywaliœmy, ¿e jesteœmy pos³ami,
senatorami, bo przecie¿ wielu nas tam by³o. Ale
nie mo¿na by³o wejœæ, bo komendant powiedzia³,
¿e tak nie mo¿e byæ, ¿e nie mamy prawa. To uw³acza³o nam, naszej godnoœci, to by³ brak poszanowania dla wielu ludzi, którzy tam byli. To nie myœmy siê tam pchali, to nas tam œciskano. A ja pytam: to jak oddaæ czeœæ tym ludziom? ¯eby trzeba
by³o przerywaæ kordony, si³¹… Nikt z nas nie jest
oszo³omem, nikt z nas tego nie robi na si³ê. ¯eby
nie pozwoliæ wi¹zanki z³o¿yæ, znicza zapaliæ?
Przecie¿ to jest uczczenie pamiêci tych ludzi. Nie
róbcie tego wiêcej, nie stawiajcie barierek przed
ludŸmi, którzy chc¹ z³o¿yæ kwiaty, bo to uw³acza… Pan minister odpowiedzialny za s³u¿by powinien te¿ na to zwracaæ uwagê. To takie wyzwanie na przysz³oœæ. Nie broñmy tego ludziom. Mówimy tu o solidarnoœci. W solidarnoœci zapalaliœmy znicze, uk³adaliœmy je w kszta³cie krzy¿a, ale
wtedy ta w³adza nie pozwala³a tego robiæ. Dzisiaj
znowu nie pozwala i to boli. Boli, ¿e nie mo¿emy
uczciwie uczciæ pamiêci tych osób. Z tak¹ proœb¹
zwracam siê do w³adz pañstwa, które za to odpowiadaj¹: nie czyñcie tego wiêcej, bo my naprawdê
chcemy uczciæ pamiêæ tych ludzi i podziêkowaæ
im za pracê, któr¹ wykonali dla Polski. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Panie Senatorze, chcê powiedzieæ, ¿e ja s³ysza³em dwukrotnie odpowiedŸ na to pytanie, które
pan zada³.
(G³os z sali: Ja te¿.)
Tylko tyle.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Naprawdê nie chcia³em zabieraæ g³osu, a nawet, powiem szczerze, nie bardzo chcia³em ucze-

stniczyæ w tej dyskusji. Ale jednak coœ mnie tu
ci¹gnê³o i myœlê, ¿e to jest coœ, co jest nam wszystkim wspólne. Patrzê tu na pani¹ senator i myœlê
sobie, ¿e ta nasza debata w poszukiwaniu prawdy
ma jeszcze innych s³uchaczy, na pewno ma, musi
mieæ, i ma jeszcze inny punkt odniesienia, na pewno ma, musi mieæ. Oni ju¿ znaj¹ ca³¹ prawdê,
w stu procentach, my jej dzisiaj szukaliœmy. Mamy prawo mieæ w¹tpliwoœci. Mamy mo¿e wiêksze
prawo w³aœnie do w¹tpliwoœci ni¿ do pewnoœci, bo
wobec takiej tragedii pewnoœci w stu procentach
pewnie nigdy nie bêdzie. Ale czy w dochodzeniu do
tej prawdy nie powinniœmy us³yszeæ tego, o czym
ta tragedia, ta ofiara, ci ludzie od 10 kwietnia do
nas mówi¹? Czy nie powinniœmy us³yszeæ tego jednego s³owa, zw³aszcza teraz, kiedy zbli¿a siê czas
ostrej, normalnej, rywalizacji? Wtedy, po
10 kwietnia, wszyscy to s³owo pamiêtaliœmy i ono
te¿ tutaj pada³o wtedy, kiedy mówiliœcie o tym, ¿e
równie¿ to poró¿nienie mia³o swój udzia³ w tragedii. To s³owo to: opamiêtajmy siê. Ta debata dobiega koñca. Przed nami trudne dni polityczne.
Nie wiem, czy bêdziemy mogli prawdziwie uwa¿aæ
siê za spadkobierców nadziei tamtych ludzi, skoro bêdziemy w tej rywalizacji wykorzystywaæ tê
tragediê. A mia³em wra¿enie, ¿e czasem w tej dyskusji po obu stronach taka chêæ ju¿ siê objawi³a.
Opamiêtajmy siê! Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Do g³osu zapisali siê jeszcze pan senator Skorupa i pan senator Kogut.
(Senator Stanis³aw Kogut: Tak, Kogut.)
(Senator Alicja Zaj¹c: Panie Marsza³ku, chyba
ja jeszcze muszê siê zapisaæ, wtedy ju¿ naprawdê
bêdzie koniec.)
I ja.
(Senator Tadeusz Skorupa: Panie Marsza³ku!
Pañstwo Senatorowie…)
(Rozmowy na sali)
Szanowni Pañstwo, przepraszam najmocniej,
ale muszê siê zastanowiæ, czy trzymaæ panów ministrów do nastêpnego punktu, którego nie dokoñczyliœmy. Czy pan minister chce siê odnieœæ
do dyskusji? Jeœli bêdzie chcia³, to oczywiœcie bêdzie mia³ tak¹ mo¿liwoœæ.
Panowie Ministrowie, przepraszam bardzo, ale
wydaje mi siê, ¿e nie przyst¹pimy do nastêpnego
punktu. Czyli zapraszam jutro na godzinê 9.00.
Dziêkujê bardzo. Zaczynamy o godzinie 9.00
i mam nadziejê, ¿e siê panowie doczekacie.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Skorupa:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê o spokój. Dziêkujê.)
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Umkn¹³ mi w¹tek wizyty œwiêtej pamiêci prezydenta w Gruzji. Otó¿ chcê powiedzieæ, ¿e w odpowiedzi na moje pytanie o l¹dowanie w warunkach
niekorzystnych pan minister, o dziwo, mówi³ w³aœnie o w¹tku gruziñskim. Ale, Panie Ministrze, nie
powiedzia³ pan, ¿e Gruzja z Rosj¹ by³y w stanie
wojny, ¿e prezydent Lech Kaczyñski polecia³ tam
w warunkach skrajnego zagro¿enia, ¿e œwiêtej pamiêci pan profesor Lech Kaczyñski dokona³
w Gruzji heroicznego, bohaterskiego czynu: powstrzyma³ Rosjê przed zajêciem ca³ego pañstwa.
Nasz, polski, rz¹d i pan prezydent powinni w tej
chwili ten kierunek polityki kontynuowaæ, bo to
le¿y w naszym interesie, w interesie naszego pañstwa.
(G³os z sali: Ale nie o tym mówimy.)
Powinniœmy wystêpowaæ o to, aby Abchazja
i Osetia wróci³y do Gruzji, bo to le¿y w naszym interesie. Naród gruziñski ma za bohatera prezydenta Lecha Kaczyñskiego, stawiaj¹ mu pomniki,
nazywaj¹ ulice jego imieniem. I to jest w³aœnie ró¿nica miêdzy postaw¹ œwiêtej pamiêci prezydenta,
profesora Lecha Kaczyñskiego, a postawami obecnych przywódców, którzy, o czym ju¿ mówi³em,
nie potrafi¹ siê odci¹æ od tego owczego pêdu nienawiœci. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Kogut, piêæ minut.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!
Z tych emocji jeden w¹tek po prostu mi uciek³.
Panie Ministrze, wszyscy powinni wyci¹gaæ
wnioski z katastrof, które by³y. Pod Miros³awcem
tak¿e zgin¹³ kwiat polskiej armii, na czele ze œwiêtej pamiêci genera³em Andrzejewskim. A tutaj nastêpna ogromna tragedia.
Nie do pomyœlenia jest to, ¿eby odpowiedzialni
za szkolenia… Bo, jak mówiê, to nie by³a bezpoœrednio wina tych pilotów. Ale gdyby na kolei,
gdzie ja pracowa³em, maszynista nie mia³ przeszkoleñ na symulatorze, toby g³owy, Panie Ministrze, na drugi dzieñ nie by³o. Dlatego dla mnie to
nie s¹ ¿adne argumenty. Ci, co zawinili, ¿e nie ma
szkoleñ na symulatorze, ju¿ na pewno nie powinni pe³niæ ¿adnej funkcji. Bo to jest tylko takie nasze, ¿e tak powiem, wpadniêcie w tok myœlenia
MAK, jeœli idzie o te symulatory. Tyle. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Alicja Zaj¹c. Proszê uprzejmie.
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Senator Alicja Zaj¹c:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Bardzo trudno by³o rok temu przyjœæ tutaj, stan¹æ przed Wysok¹ Izb¹ i z³o¿yæ œlubowanie, ale równie¿ trudno by³o dzisiaj wytrzymaæ ca³¹ tê debatê, siedz¹c na fotelu, na którym przez dwa lata siedzia³ œwiêtej pamiêci senator Stanis³aw Zaj¹c. Jednak w³aœnie to miejsce i ta funkcja zobowi¹zuj¹
mnie do tego, ¿e powinnam dotrwaæ do koñca tej
debaty.
Dzisiaj chcê podziêkowaæ za pamiêæ o tych
zmar³ych. Od 10 kwietnia 2010 r. nikt z ich rodzin
nie myœli tylko o swoim zmar³ym. My wszyscy
myœlimy o dziewiêædziesiêciu szeœciu ofiarach tego tragicznego lotu. My wszyscy myœl¹ ³¹czymy
siê ze sob¹, myœlimy o naszych zmar³ych i kiedy
spotykamy siê w ró¿nych miejscach i o ró¿nym
czasie, jesteœmy dla siebie bardzo serdeczni i sobie oddani, jakbyœmy stanowili jedn¹ rodzinê.
10 kwietnia 2010 r. staliœmy siê rodzin¹, nie w rozumieniu pokrewieñstwa, ale z powodu nadzwyczajnych okolicznoœci œmierci naszych bliskich.
Myœla³am, ¿e te s³owa, które teraz do pañstwa
skierujê, wypowiem z uœmiechem na tym posiedzeniu Senatu siódmej kadencji. Chcê paniom
i panom senatorom bardzo serdecznie podziêkowaæ za przyjêcie mnie tutaj w tej Izbie, za nadzwyczajne traktowanie, za wyrozumia³oœæ, dlatego ¿e
przez ten rok uczy³am siê trudnego i odpowiedzialnego bycia senatorem Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobowi¹zuje mnie do tego wyst¹pienia równie¿
proœba wielu osób, z którymi siê spotykam, nie
tylko w okrêgu, z którego jestem senatorem, ale
tak¿e w Polsce. Dzisiaj jestem zapraszana w wiele
ró¿nych miejsc, miêdzy innymi po to, ¿eby rozmawiaæ o Polsce, nie o polityce – o Polsce, i o katastrofie smoleñskiej. Bo wiele osób myœli, ¿e my,
rodziny, wiemy wiêcej, ni¿ mówi siê w mediach.
Bardzo przykro mi jest powiedzieæ, ¿e my czêsto
wiemy mniej. Dlatego skierowa³am kilka pytañ do
pana ministra, do pana prokuratora, ¿ebym mog³a wyjaœniæ tym, którzy mnie pytaj¹, zaistnia³e
fakty, które pan minister i pan genera³ mogli nam
przybli¿yæ.
Kilka miesiêcy temu – myœlê, ¿e by³o to jeszcze
w ubieg³ym roku – powiedzia³am, ¿e przez wiele
miesiêcy bêdziemy czekaæ na wyjaœnienie przyczyn tej katastrofy, bo by³o to wydarzenie nadzwyczajne nie tylko w skali naszego pañstwa, ale równie¿ w skali œwiatowej. I myœlê, ¿e doczekamy siê
tego. Patrzê tu optymistycznie w kierunku pana
senatora Skorupy… ¯yj¹ nasze dzieci, nasi wnukowie, prawnukowie tych, którzy lecieli na pok³adzie samolotu, bo lecieli tam dwudziestoparoletni
ludzie, ale i najstarszy uczestnik lotu, œwiêtej pamiêci prezydent Ryszard Kaczorowski, który
skoñczy³ dziewiêædziesi¹t lat. Ta pamiêæ nigdy nie
zostanie zatarta, to wydarzenie bêdzie jedn¹ z tra-
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gicznych kart historii Rzeczypospolitej Polskiej.
Myœlê, ¿e refleksja przyjdzie z czasem, poniewa¿
na pok³adzie tego samolotu, jak my, rodziny, mówimy, lecia³o wielu wspania³ych ludzi i wszyscy
oni mieli ³agodne charaktery i kochali ojczyznê.
Pan minister pyta³, polemizuj¹c z jednym z senatorów, co to jest ojczyzna czy jak rozumie ojczyznê. Myœlê, ¿e wszyscy, którzy lecieli na pok³adzie tego samolotu, lecieli z mi³oœci do ojczyzny.
Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
I rezygnujê z zabrania g³osu… (oklaski) …bo
uwa¿am, ¿e to powinno byæ ostatnie, zamykaj¹ce
wyst¹pienie.
Czy pan minister pragnie zabraæ g³os?
(Przewodnicz¹cy Komisji Badania Wypadków
Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego Jerzy Miller:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo…)
Przepraszam. Przepraszam, Panie Ministrze.
Zamykam dyskusjê.
I udzielam g³osu panu ministrowi.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Pani Senator! Nie mog³em nie zabraæ g³osu po
pani wyst¹pieniu.
Poprosi³em, aby dzisiaj przyszli ze mn¹ cz³onkowie komisji, ¿eby pos³uchali pañstwa dyskusji
ze mn¹, poniewa¿ to s¹ osoby, które zazwyczaj
uczestnicz¹ w badaniu wypadku lotniczego,
o którym nikt, oprócz najbli¿szej rodziny, nic nie
wie. Jest suchy komunikat prokuratora i nikt tym
wypadkiem siê nie interesuje. Te osoby s¹ przyzwyczajone do tego, ¿e nikt w trakcie ich pracy nie
zada nawet jednego pytania.
Proszê pañstwa, ta dzisiejsza debata by³a dla
mnie trudna, a jej trudnoœæ polega³a na tym, ¿e ja
ca³y czas uwa¿am, ¿e 10 kwietnia nas ³¹czy, a nie
dzieli. I nikt mnie nie zmieni, ja zawsze bêdê tak
na to patrzy³.
Czêsto powtarzam, ¿e komisja ma jeden cel
– odkryæ prawdziwe przyczyny. Je¿eli ktoœ przy-

puszcza, ¿e w tej komisji jest toczona chocia¿ jedna dyskusja polityczna, to jest w wielkim b³êdzie.
To nie jest miejsce na tak¹ dyskusjê, bo ci ludzie
w ogóle nie potrafi¹ myœleæ w tych kategoriach.
Dla nich silnik to jest silnik i krêci siê lub siê nie
krêci taki czy inny trybik. Prognoza pogody jest
prognoz¹ pogody i nie mo¿e byæ inaczej, itd. Oni
byli troszkê… zab³¹kani, gdy wychodzili.
Chcia³bym pañstwa poprosiæ, abyœmy potrafili
rozmawiaæ o diagnozie, jak¹ postawiliœmy, bez
polityki. Mnie trochê pañstwo znaj¹ i wiedz¹, ¿e ja
nie jestem graczem politycznym, nie potrafiê tak
patrzeæ na swoje zadanie, i Ÿle znoszê sugestie, ¿e
coœ jest diagnoz¹ tylko ze wzglêdu na to, ¿e takie
jest oczekiwanie.
W naszej analizie cofnêliœmy siê naprawdê daleko – przez ten czas ju¿ wszyscy rz¹dzili. Ten sam
wypadek móg³ mieæ miejsce dwa lata, cztery lata,
szeœæ lat temu, wszystko jedno, kto rz¹dzi³, bo ta
sytuacja siê nie zmieni³a ani w 2010, ani w 2006,
ani w 2004. Dlatego ja mam jedn¹ proœbê: je¿eli
ktoœ potrafi uzupe³niæ nasz¹ diagnozê, to bêdê mu
za to wdziêczny. I to na pewno nie jest tylko moje
zdanie, ale ca³ej komisji. My uwa¿amy, ¿e na dzisiaj ta diagnoza jest nie tylko trafna, ale jedyna,
jak¹ mo¿na postawiæ. Ka¿da inna jest nieuzasadniona. Ale my siê naprawdê nie obrazimy, jeœli
ktoœ j¹ uzupe³ni. My siê obra¿amy, gdy ktoœ feruje… rzuca inne propozycje bez szacunku dla faktów. Ale tu nie chodzi o nas, tylko o rodziny.
Bardzo pañstwu dziêkujê za spotkanie i proszê,
¿ebyœmy temat, który przedstawialiœmy dzisiaj
razem, potraktowali jako wspólne zadanie. Panie
Marsza³ku, Szanowni Pañstwo, bardzo serdecznie dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê panu ministrowi. Dziêkujê tak¿e panom prokuratorom, dziêkujê paniom i panom senatorom.
Muszê powiedzieæ, ¿e to by³a dobra dyskusja,
muszê powiedzieæ, ¿e to by³a znacznie lepsza dyskusja ni¿ gdziekolwiek indziej, gdzie taka dyskusja siê odbywa³a.
Chcê podziêkowaæ tak¿e pani senator Alicji Zaj¹c za to, ¿e dotrwa³a do koñca tej dyskusji.
(Senator Alicja Zaj¹c: Dziêkujê, Panie Marsza³ku.) (Oklaski)
Zarz¹dzam przerwê do jutra do godziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 13)
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82. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2011 r.
prokurator okrêgowy
Ireneusz Szel¹g . . . . . . . . . . . .
senator Alicja Zaj¹c . . . . . . . . . .
prokurator okrêgowy
Ireneusz Szel¹g . . . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . .
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . .
senator Ryszard Bender . . . . . . . .
senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk .
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . .
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . .
senator Mariusz Witczak . . . . . . . .
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . .
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . .

79
79
79
79
81
82
83
84
86
87
87
89

senator Leon Kieres . . . . . .
senator Bohdan Paszkowski . .
senator Stanis³aw Kogut . . . .
senator Tadeusz Skorupa . . .
senator Jerzy Chróœcikowski . .
senator Mieczys³aw Augustyn .
senator Tadeusz Skorupa . . .
senator Stanis³aw Kogut . . . .
senator Alicja Zaj¹c . . . . . .
Zamkniêcie dyskusji
przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller . . . . . . . . . .
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(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 13)

Opracowanie: Dzia³ Stenogramów
Biura Prac Senackich Kancelarii Senatu
£amanie i druk: Dzia³ Edycji i Poligrafii
Biura Informatyki Kancelarii Senatu
Nak³ad: 155 egz.

