
Dane dotyczące aktywności prokuratury w zakresie 

informowania mediów o ustaleniach i przebiegu śledztwa 

dotyczącego katastrofy smoleńskiej. 

 

Zestawienie liczbowe dotyczące odnotowanych kontaktów  

z przedstawicielami mediów oraz osobami prywatnymi w sprawie 

katastrofy smoleńskiej.  

 

Od dnia 10 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2015 r. rzecznik prasowy 

Naczelnej Prokuratury Wojskowej odnotował ponad 2700 kontaktów 

 z przedstawicielami mediów oraz osobami prywatnymi 

zainteresowanymi problematyką katastrofy smoleńskiej (głównie  

w formie odpowiedzi udzielanych telefonicznie oraz w postaci  

e-mailowej).   

 
 
 

Konferencje prasowe z udziałem prokuratorów wojskowych 
poświęcone problematyce katastrofy smoleńskiej. 
 

1. 20 kwietnia 2010 roku – poświęcona wykonywaniu czynności 

przez polskich prokuratorów na terenie lotniska Siewiernyj  

w Smoleńsku oraz w Moskwie; 

2. 22 kwietnia 2010 roku – poświęcona wykonywaniu czynności 

przez polskich prokuratorów wojskowych na terenie Federacji 

Rosyjskiej; 

3. 29 lipca 2010 roku – poświęcona spotkaniu z rodzinami 

 i pełnomocnikami rodzin ofiar katastrofy; 
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4. 18 sierpnia 2010 roku – poświęcona materiałom przekazanym 

przez Stronę rosyjską w ramach realizacji wniosków o pomoc 

prawną; 

5. 2 września 2010 roku – poświęcona bieżącym informacjom na 

temat śledztwa; 

6. 23 września 2010 roku – poświęcona bieżącym informacjom na 

temat śledztwa; 

7. 19 listopada 2010 roku – poświęcona przedstawieniu 

aktualnego stanu śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej; 

8. 2 grudnia 2010 roku - poświęcona spotkaniu z rodzinami  

i pełnomocnikami rodzin ofiar katastrofy; 

9. 18 lutego 2011 roku – poświecona udziałowi polskich 

prokuratorów wojskowych w czynnościach procesowych 

wykonywanych na terenie Federacji Rosyjskiej w ramach 

realizacji polskich wniosków o pomoc prawną; 

10. 1 kwietnia 2011 roku – poświęcona bieżącym informacjom na 

temat śledztwa; 

11. 19 kwietnia 2011 roku – w sprawie przyjazdu rosyjskich 

śledczych do Polski i ich udziału w czynnościach procesowych; 

12. 26 lipca 2011 roku – poświęcona uzyskanej opinii dotyczącej 

tzw. Polskiej „czarnej skrzynki” ATM; 

13. 22 sierpnia 2011 roku – poświęcona ogłoszeniu zarzutów 

dwóm oficerom, którzy w kwietniu 2010 r. zajmowali stanowiska 

w strukturze dowódczej 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa 

Transportowego w Warszawie; 

14. 16 stycznia 2012 roku – poświęcona uzyskanej opinii tzw. 

„fonoskopijnej” z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna 

w Krakowie; 
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15. 16 kwietnia 2012 roku – poświęcona realizacji rosyjskich 

wniosków o pomoc prawną; 

16. 18 września 2012 r. – poświęcona czynnościom Wojskowej 

Prokuratury Okręgowej w Warszawie w przedmiocie ekshumacji 

zwłok 6 ofiar katastrofy smoleńskiej; 

17. 27 czerwca 2013 r. – poświęcona przedstawieniu aktualnego 

stanu śledztwa dotyczącego katastrofy samolotu Tu-154 M nr 

101, zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 r., ze szczególnym 

uwzględnieniem wyników badań próbek zabezpieczonych na 

przełomie września i października 2012 r. w Smoleńsku; 

18. 7 kwietnia 2014 r. – poświęcona przedstawieniu aktualnego 

stanu śledztwa dotyczącego katastrofy samolotu Tu-154 M nr 

101, zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku, ze 

szczególnym uwzględnieniem wniosków wynikających z opinii 

wydanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne 

Policji; 

19. 21 stycznia 2015 r. – poświęcona przedstawieniu wniosków 

wynikających z opinii fonoskopijnych dotyczących zapisów 

pokładowego rejestratora głosowego samolotu JAK 40 oraz 

urządzeń obiektywnej kontroli pracy Grupy Kierowania Lotami 

lotniska Smoleńsk – Północny; 

20. 27 marca 2015 r. – poświęcona przedstawieniu aktualnego 

stanu śledztwa dotyczącego katastrofy samolotu Tu-154 M nr 

101 w dniu 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku, ze szczególnym 

uwzględnieniem wniosków wynikających z kompleksowej opinii 

zespołu biegłych powołanych przez prokuraturę w celu 

stwierdzenia okoliczności, przyczyn i przebiegu tej katastrofy. 
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Komunikaty i oświadczenia prokuratury wojskowej opublikowane 

na stronie internetowej NPW oraz przekazane Polskiej Agencji 

Prasowej. 

Od maja 2010 r. prokuratura wojskowa opublikowała na stronie 

internetowej www.npw.gov.pl oraz przekazała PAP 142 komunikaty  

i oświadczenia odnoszące się do śledztwa dotyczącego katastrofy 

smoleńskiej.  

 

Dane liczbowe dotyczące ilości udzielonych odpowiedzi 

 i przygotowanych projektów odpowiedzi na interpelacje poselskie, 

oświadczenia senatorów, zapytania instytucji publicznych  

w związku ze śledztwem dotyczącym katastrofy smoleńskiej. 

W latach 2010 – 2015 udzielono odpowiedzi na interpelacje poselskie,  

przygotowano projekty odpowiedzi na interpelacje poselskie, udzielono 

odpowiedzi na zapytania posła do Parlamentu Europejskiego, 

przygotowano projekty odpowiedzi na zapytania posła do Parlamentu 

Europejskiego, przygotowano projekty odpowiedzi dla marszałka Senatu 

w związku z oświadczeniami senatorów oraz udzielono odpowiedzi na 

zapytania instytucji publicznych – ponad 60 razy. 

 

Niniejszy wykaz nie obejmuje wystąpień Prokuratora Generalnego oraz 

prokuratorów wojskowych przed Sejmem i Senatem oraz komisjami 

sejmowymi i senackimi.  
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Zakładka „KATASTROFA SMOLEŃSKA” 

Od kwietnia 2012 r.  na stronie internetowej NPW (www.npw.gov.pl) 

istnieje specjalna zakładka o nazwie „Katastrofa smoleńska”, na której 

prokuratorzy wojskowi zebrali, uporządkowali i opublikowali 

najważniejsze informacje (w tym niektóre dokumenty źródłowe), 

związane ze śledztwem dotyczącym katastrofy smoleńskiej. Strona ta 

jest sukcesywnie aktualizowana o najnowsze ustalenia śledztwa. Każdy 

obywatel korzystający z Internetu ma nieograniczony dostęp do tych 

informacji.  


