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Cel badania
 Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku

 Propozycja zaleceń profilaktycznych

 Nieorzekanie o winie i odpowiedzialności

 Raport, Protokół i Załączniki zostały upublicznione do 
pobrania ze strony:

do listopada 2015r.: www.komisja.smolensk.gov.pl

faktysmolensk.gov.pl

od listopada 2015r.: faktysmolensk.pl

faktysmolensk.niezniknelo.com



Kto i kiedy podjął decyzję o rozdzieleniu wizyty 
Prezydenta i Premiera w Smoleńsku?

 W lutym 2010 Sekretarz Generalny ROPWiM przedstawił stronie
rosyjskiej dwie koncepcje:

 zorganizowanie obchodów z jednoczesnym udziałem Premiera i Prezydenta

 Dwóch uroczystości – pierwszej, 7.04. z udziałem Premierów Polski i Rosji,
drugiej, 10.04 z udziałem Prezydenta RP.

 Strona rosyjska stwierdziła, że wariant osobnych wizyt Premiera i
Prezydenta RP byłby najbardziej korzystny.



PROCES ZAMAWIANIA SPECJALNEGO 
TRANSPORTU LOTNICZEGO

Kancelaria 
Prezydenta RP

Kancelaria 
Prezesa RM

Kancelaria 
Sejmu RP

Kancelaria 
Senatu RP

Koordynator
(Szef Kancelarii Prezesa RM)

DYSPONENT

Dowództwo 
Sił Powietrznych

ORGANIZATOR

Biuro Ochrony Rządu

Dowódca 36 splt



ORGANIZATOR LOTU 
Za organizację lotu 36 splt odpowiadał w zakresie:

 wystąpienia o zgodę na przelot i lądowanie

 przygotowania samolotu i wyznaczenia jego załogi

 przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania lotu

W momencie startu do Smoleńska:

 Tylko jeden z czterech członków załogi miał ważne uprawnienia

 Dowódca samolotu ostatni raz podejście według takiego systemu
jaki był w Smoleńsku wykonał 5 lat wcześniej na samolocie Jak-40
(wymagane co 4 miesiące na typie na którym się lata)



Błędy popełnione w organizacji lotu
Wyznaczona załoga nie miała ważnych uprawnień do wykonywania lotów
samolotem Tu-154M

Stwierdzone nieprawidłowości:

 Szkolenie prowadzono w pośpiechu i niezgodnie z programem.

 Piloci nie wykonywali lotów treningowych.

 Uprawnienia do lotów w trudnych warunkach atmosferycznych przedłużano 
niezgodnie z przepisami.

 Kontrole techniki pilotowania i nawigowania przeprowadzano niezgodnie z 
Regulaminem Lotów.

 Od 2007 załogi nie mogły trenować na symulatorach lotu (decyzja kwiecień 2007)

 Nie wprowadzono zaleceń profilaktycznych po katastrofie samolotu CASA (wypadek 
z 2008 r.)



Nadzór nad 36 splt

 Bezpośredni nadzór nad 36splt sprawował Dowódca Sił Powietrznych

 Od 2009 w 36splt przeprowadzono 3 kontrole z DSP, które nie 
wykryły błędów w organizacji szkolenia lotniczego mimo, że błędy 
były łatwe do identyfikacji

 Nadzór nad działalnością Pułku był nieskuteczny i przyczynił się do 
obniżenia poziomu wyszkolenia załóg samolotów Tu-154



Prognoza pogody

Prognoza pogody przewidująca najbardziej niekorzystne warunki
atmosferyczne, opracowana przez Centrum Hydrometeorologii Sił
Zbrojnych RP przewidywała:

zachmurzenie przez chmury stratus o podstawie 150 m
i widzialności 1000-3000 m przy zamgleniu

Taka prognoza pozwalała na podjęcie decyzji 
o rozpoczęciu lotu.



 Przygotowanie lotniska było obowiązkiem strony rosyjskiej

 Według strony rosyjskiej, w dniu 5 kwietnia lotnisko było 
przygotowane do przyjęcia rejsów samolotów specjalnych 

 Lotnisko nie było wyposażone w pomoce nawigacyjne dla 
podejścia precyzyjnego do lądowania. 

Minimalne warunki do lądowania to:
100 m podstawa chmur
1000 m widzialności 

Lotnisko Smoleńsk Północny



kwiecień 2010  sierpień 2010



Lotnisko – światła podejścia
lampy zasłonięte przez drzewa i krzewy

- brak lampy lub żarówki

- dodatkowa lampa

- lampa



Przebieg lotu



Trasa lotu



Lotniska zapasowe

06:14:15 UTC
„PLF 101 dla informacji,
w SMOLEŃSKU o godz. 06:11
widzialność 400 metrów, mgła

06:24:25 UTC
PLF 1201, na KORSAŻU mgła,
widzialność czterysta metrów

06:24:19 UTC
widzialność 400 m podstawa 
poniżej 50 metrów, grubo

Czas wypadku: 6:41:7,5 UTC



Poinformowanie o pogodzie
06:26:15 1 Pilot: Panie dyrektorze – wyszła mgła 

w tej chwili i w tych warunkach, które są 
obecnie nie damy rady usiąść

06:26:24 1 Pilot: Spróbujemy podejść zrobimy 
jedno zajście, ale prawdopodobnie nic z tego 
nie będzie.

06:26:30 1 Pilot: Tak że proszę pomyśleć nad 
decyzją co będziemy robili

Cockpit: A gdzie jest zapasowe?

06:26:47 1 Pilot: Mińsk albo Witebsk.



Przygotowanie do podejścia

6:30:33 Dyr.: Na razie nie ma decyzji Prezydenta, 
co dalej robimy

6:35:13,5 Szef.Pokł: Dowódco! Pokład gotowy

6:35:16 III zakręt

6:35:24 KL: Od 100 m być gotowym do  
odejścia na 2 krąg

6:36:48,5 wejście DSP

6:37:04 Jak40: Arek, teraz widać 200

6:37:26,5 IV zakręt

III IV

Czas wypadku: 6:41:7,5



Zbyt późne rozpoczęcie zniżania



Zbyt wysoki przelot nad DRL



Nieprawidłowe informacje kontrolerów

wskaznik



Ignorowanie komend TAWS
pierwsze wystąpienie TERRAIN AHEAD - 58 s przed wypadkiem



Czy piloci mieli prawo 
zignorować ostrzeżenia TAWS?



Takie powinno być prawidłowe działanie załogi

Fragment instrukcji TAWS opisujący 
prawidłowe działanie załogi



Czy piloci mieli prawo zejść poniżej 
wysokości minimalnej?

Minimalna wysokość zniżania i widzialność dla podejścia (RSL+2xNDB) 
do lądowania na lotnisku w Smoleńsku były określone:

Warunki minimalne (WM) podstawa chmur widzialność

lotnisko 100 m 1000 m

samolot 100 m 1000 m

pilot 
wpisane 100 m 1200 m

ważne 120 m 1800 m

Zgodnie z Regulaminem Lotów RL-2006, § 23 punkt 16:
podczas podejścia do lądowania obowiązują te WM, 

których ograniczające działanie wystąpi najwcześniej.



Podejście wg przepisów wojskowych

Minimum załogi 120m

lotniska 100m



Czy piloci mieli prawo zejść poniżej 
wysokości minimalnej?

Minimalne warunki atmosferyczne podczas lądowania Tu-154M na 
lotnisku w Smoleńsku:

Zgodnie z Regulaminem Lotów RL-2006, § 23 punkt 16 i 17:
nie wolno było załodze zejść poniżej 120 m nad poziom lotniska!

wymagana rzeczywista

Podstawa chmur 120 m mniejsza niż 50 m

Widzialność 1800 m 200 m



Na jakiej wysokości Tu-154M powinien 
odejść na drugi krąg?

Minimum załogi
(120 m)

Minimum lotniska 
i samolotu (100 m)

Odległość samolotu od początku pasa lotniska



Działania załogi na zniżaniu



Jak nisko leciał samolot 1 km przed 
lotniskiem?

Poziom lotniska

1 km przed lotniskiem rejestrator lotu zapisał wysokość 6,2 m!



Jak nisko leciał samolot przed lotniskiem?

855 m przed pasem lotniska



Ostatnia faza lotu



Skrzydło powinno przeciąć brzozę?

We wszystkich eksperymentach 
to słup drewniany przecina skrzydło



FILMY

Connie

DC7

Testy FAA, samolot DC-7, 24.04.1964 (49 ton)



Testy FAA, samolot Constellation 3.09.1964



Urwane skrzydło





Urwane skrzydło



Fragmenty skrzydła
w brzozie



Zniszczenia skrzydła



Zniszczenia skrzydła





Zagięty do 
tyłu 

fragment 
dźwigara 
wskutek 

zderzenia z 
brzozą



z prezentacji prof. W.Biniendy

Zmanipulowane obszary zdjęcia



Framuga drzwi 2L
zwraca uwagę brak odkształceń krawędzi

Drzwi 2L



Podłoga salonu pasażerskiego 3 (znajdującego się zaraz obok drzwi 2L)
Podłoga była badana przez polskich pirotechników. Śladów mat. Wybuchowych nie stwierdzono





Czy samolot po zderzeniu z ziemią może 
rozpaść się na tak dużo szczątków?

Komunikat NPW 27.01.2014

[…] zauważyć należy, że wnioskowanie o wybuchu na pokładzie 
samolotu w oparciu o dużą ilość (20-30 tyś.) szczątków samolotu i 
jego wyposażenia jest przedwczesne. Istnieje bowiem obszerna 
dokumentacja katastrof lotniczych, z której wynika, że tak dalece 
posunięta fragmentacja samolotu w miejscu uderzenia w ziemię jest 
cechą charakterystyczną tego typu katastrof, w tym nie będących 
efektem zamachu terrorystycznego. 



Miejsce katastrofy: Tu-154M



samolot DC-9-30, Southern Airways 932

Zdjęcia z katastrofy samolotu DC-9-30, Southern Airways 932 (http://www.check-six.com/Crash_Sites/MarshallU-Main.htm)

http://www.check-six.com/Crash_Sites/MarshallU-Main.htm


Airbus A330, Afriqiyah Airways 771 (fot. Reuters)



Tu-154, Pulkovo 612, 22 sierpnia 2006



CASA C-295M, Mirosławiec, 23 stycznia 2008



Tu-154M, Soci, 
25 grudnia 2016

ten samolot zderzył się 
z wodą



Co na to podkomisja?



Przebieg lotu - podsumowanie

 TAWS nakazywał załodze odejść na drugi krąg (komenda PULL-UP)

przez 7 sekund! Bez reakcji załogi.

 Samolot przekroczył bezpieczną wysokość 100 metrów w

odległości ponad 2300 metrów od progu pasa.

 Od wysokości 100 metrów do komendy „odchodzimy na drugie”

minęło 7 sekund, bez żadnych działań załogi.



Przebieg lotu - podsumowanie

 Komenda „Odchodzimy na drugie” wydana była na wysokości 39 m

nad poziomem lotniska.

 Po komendzie „odchodzimy” minęło kolejne 5 sekund do

przerwania zniżania przez załogę.

 Ściągnięcie wolantu przez pilota nastąpiło na wysokości 28 m nad

terenem (2 m nad poziomem lotniska), a przesunięcie dźwigni

sterowania silnikami do maksimum 16 m nad terenem, 5 m poniżej

poziomu lotniska, 1187 m przed progiem pasa.



Przyczyna wypadku

Przyczyną wypadku było zejście poniżej minimalnej
wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania,
w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy
kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia
na drugi krąg. Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą
terenową, oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz
z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu
i zderzenia z ziemią.



ZAMIAST PODSUMOWANIA

„Dowódcy pułku nie mieli wystarczającego wsparcia DSP w rozwiązywaniu

problemów. Pomimo spadku liczby statków powietrznych oraz ograniczania liczby

załóg (zmniejszenie liczby etatów), liczba zadań operacyjnych, które musiał

realizować pułk, pozostawała taka sama, lub nawet ulegała zwiększeniu. Sytuacja,

w której dowódca meldował przełożonym o problemach, interpretowana była jako

brak umiejętności dowodzenia. Stosowanie takich kryteriów oceny podwładnych

Komisja stwierdziła na podstawie oświadczeń byłych dowódców 36 splt. Każdy

z nich potwierdzał zgłaszanie przełożonym różnych problemów, które w większości

musiał rozwiązywać sam bez wsparcia ze strony przełożonych.”

Raport końcowy z badania wypadku samolotu Tu-154M, str. 317



ZAMIAST PODSUMOWANIA

Najbardziej wymownym przykładem jest treść pisma dowódcy 36splt do Dowódcy Sił

Powietrznych:

„pomimo wielu trudności i zagrożeń, którym w codziennej służbie

stawia czoło podległa mi kadra, nie przewiduję w najbliższym

czasie zagrożeń w utrzymaniu wysokiego poziomu realizacji zadań

transportowych oraz innych wynikających z przeznaczenia pułku”

Raport końcowy z badania wypadku samolotu Tu-154M, str. 317



 Komisja wydała 45 zaleceń

 Adresatami są:

Zalecenia

Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezydenta RP

Kancelaria Sejmu
Kancelaria Senatu 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Minister Obrony Narodowej
Minister Spraw Zagranicznych
Szef Sztabu Generalnego WP

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

Szef Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił 
Zbrojnych RP

Dowódca Sił Powietrznych
Szef Szkolenia Sił Powietrznych

Dowódca 36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego
Federacja Rosyjska



Zamiast podsumowania

 Dostęp do miejsca wypadku, wraku oraz czarnych skrzynek mieli:

 Członkowie Komisji Millera

 Prokuratorzy wojskowi

 Archeolodzy

 Członkowie zespołów biegłych prokuratury wojskowej i pirotechnicy CLK

 Ustalenia tych zespołów są zbieżne

Po 48. miesiącach pracy i 10. latach od katastrofy 
NIKT Z CZŁONKÓW PODKOMISJI min. Macierewicza

nie był na miejscu katastrofy, ani nie miał dostępu do wraku 
i czarnych skrzynek!



Kłamstwo założycielskie mitu smoleńskiego



Wybrana lista kłamstw smoleńskich

 Polscy specjaliści nie badali katastrofy?

 Raport Millera jest kopią raportu MAK?

 Wiele fragmentów samolotu znaleziono 60 m przed brzozą?

 Samolot „obezwładniono” na wysokości 15m?

 W Smoleńsku był system podejścia precyzyjnego?

 Piloci mieli prawo zejść poniżej wysokości minimalnej?

 Piloci mieli prawo zignorować ostrzeżenia TAWS?

 Samolot powinien przeciąć skrzydłem brzozę o średnicy 30-40 cm?

 Samolot po zderzeniu nie może rozpaść się na tak dużo szczątków?



Polscy specjaliści na miejscu katastrofy

 W Smoleńsku było 18 z 34 członków Komisji Millera:

 pierwsza grupa poleciała z Warszawy do Smoleńska o 15.30 w dniu katastrofy, 
razem z prokuratorami i ekspertami

 druga grupa polskich specjalistów przybyła na miejsce wypadku 11 kwietnia

 Zespół specjalistów pracował na miejscu zdarzenia do czasu 
zakończenia pracy przez MAK. W tym czasie wykonano: 

 oględziny miejsca wypadku, wraku, identyfikację i pomiary przeszkód

 ok. 1500 zdjęć szczątków i miejsca wypadku

 szczegółowe badanie szczątków po ich przetransportowaniu na teren lotniska

 kopię zapisów rozmów kontrolerów na wieży lotniska



Polscy specjaliści na miejscu katastrofy

 W dniu katastrofy 2 polskich specjalistów oraz prokurator o godzinie 
22.00 poleciało rejestratorami ze Smoleńska do Moskwy aby 
następnego dnia w laboratorium MAK otworzyć je i wykonać kopie ich 
zapisów

 Polski specjalista z Komisji Millera brał udział w odczycie danych 
z TAWS i FMS u producenta tych urządzeń w USA

 Po zakończeniu prac na miejscu wypadku członkowie Komisji Millera  
10-krotnie wyjeżdżali do Moskwy (2-3 tygodniowe) w celu

 odczyt i analiza rejestratorów, odpis korespondencji radiowej, loty na 
symulatorze, odbiór dokumentów samolotu Tu-154M



Członkowie Komisji Millera w Smoleńsku



Czy Raport Millera jest kopią raportu MAK?

 Polskie uwagi do raportu MAK przygotowała Komisja Millera

 dokument liczy 148 stron i zawiera około 165 uwag

 Komisja Millera przygotowała własny raport z badania wypadku

 to 1668 stron upublicznionych informacji opartych na własnych badaniach

 Raporty Komisji Millera i MAK znacząco różnią się: 

 przyczyną wypadku, okolicznościami i profilaktyką

 tylko w polskim raporcie wskazano na złe przygotowanie lotniska i błędy 
rosyjskich kontrolerów

 ustalenia Komisji Millera są znacznie bardziej szczegółowe niż MAK



Czy fragmenty samolotu znaleziono 60 m przed 
brzozą?

Według raportu pirotechników, w miejscu o współrzędnych 

54°49,503’ N, 032°03,463’ E znaleziono JEDEN niezidentyfikowany 
element o wymiarach około 16x18 cm



Miejsce znalezienia elementu

40 m

1 – pierwszy kontakt z drzewami, 
2 – miejsce znalezienia fragmentu, 
3 – brzoza



Opis zderzeń samolotu 
Tu-154M z 
przeszkodami

Załącznik nr 4 do 

Raportu Komisji Millera



Czy fragmenty samolotu 
znaleziono 60 m przed brzozą?

Miejsce znalezienia elementu leży dokładnie:

 40 m przed brzozą, na której nastąpiło zniszczenie lewego skrzydła

 za ściętymi na wysokości 4 m od ziemi drzewami o średnicach pni rzędu 10 cm, 

(w miejscu opisanym w Załączniku 4 do raportu Komisji Millera, str.3-4)

 ścięte drzewa nie były pierwszymi, z którymi zderzył się samolot

 pirotechnicy CLK wykluczyli działanie materiałów wybuchowych na znaleziony 

element i inne badane próbki 



Czy fragmenty samolotu 
znaleziono 60 m przed brzozą?

Komunikat NPW z 10.11.2015:

 … zniszczenie samolotu nastąpiło w wyniku zderzeń
z przeszkodami terenowymi (drzewami), a całkowite jego
zniszczenie nastąpiło po końcowym zderzeniu z ziemią.
Szczegółowe badanie szczątków nie wykazało śladów
lokalnych ognisk destrukcji konstrukcji samolotu,
mogących pochodzić z innych źródeł



Ślady zderzenia z ziemią i ostatnie 
współrzędne zapisane w komputerze FMS

Pierwsze ślady na ziemi 
(oględziny na miejscu zdarzenia)

Współrzędne GPS odczytane z komputera FMS 



Miejsce zderzenia z ziemią nałożone na 
obszar prac archeologów 



Czy zanik zasilania nastąpił na wysokości 15 m?

Zanik napięcia w samolocie nastąpił w momencie zderzenia z ziemią

Rejestratory katastroficzne pracowały do zderzenia z ziemią i zapisały 
cały lot samolotu

Ostatnie współrzędne lotu zapisały się w komputerze FMS w miejscu 
zderzenia z ziemią

Komputer FMS był odczytany u producenta w USA



Czy w Smoleńsku był system precyzyjnego 
podejścia do lądowania?

 Radiolokacyjny System podejścia do Lądowania (RSL+2xNDB) 
w Smoleńsku nie spełniał wymagań dotyczących dokładności dla 
systemów precyzyjnego podejścia.

 Korespondencja podczas podejść wg systemu RSL jest niezgodna 
z wymaganiami stawianymi dla podejścia precyzyjnego.

 Niezależnie od rodzaju systemu załoga ma obowiązek stosowania 
się do minimów dla podejścia



Antena ścieżki Antena kierunkowa

Tak wyglądają anteny systemu ILS


