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W dniu 10 kwietnia 2015 r. minęło 5 lat  od  tragicznej śmierci obywateli polskich 

w katastrofie na lotnisku w Smoleńsku. Nadszedł czas na zadawanie pytań i 

rzeczowe na nie odpowiedzi zgodnie z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Ponieważ  Rząd podjął w tym czasie wiele decyzji skutkujących ogromnymi 

wydatkami z dochodu narodowego, funduszy samorządowych i innych funduszy  

których udziałowcami jest całe społeczeństwo. Prosimy o odpowiedź na poniższe 

pytania : 

1. Kto zapłacił i ile kosztował  przelot samolotu Warszawa – Smoleńsk 

prezydenta i Jego zaproszonych gości.. Jeżeli  budżet państwa to jaka to była 

kwota i czym uzasadniona  

2. Kto zapłacił za zniszczony samolot ?.Jaka to kwota  i uzasadnienie wydatku. 

3. Czy pasażerowie samolotu byli ubezpieczeni ?.Jeżeli tak to kto za 

ubezpieczenie zapłacił . Jeżeli Rząd to na jakiej podstawie.? Jeżeli 

pasażerowie nie byli ubezpieczeni to kto tego obowiązku zaniedbał? 

4. Ile zapłacono za  transport zwłok z Rosji do Polski ?.Jeżeli koszt pokrył Rząd 

to jakie ma to uzasadnienie. 

5. Ile wynosiły koszty wszystkich pogrzebów ?.Jeżeli zapłacił Rząd to jak ten 

wydatek uzasadniono?. Jeżeli samorządy  to ile wynosiła ta kwota. 

6. Na jakiej podstawie Rząd podjął decyzję o wypłacie odszkodowań dla każdej 

rodziny w wysokości 40 000 zł. Jaka to wartość i z jakiego tytułu zastała 

zapłacona 

7. Na jakiej podstawie Rząd podjął decyzję o wypłatach rent specjalnych dla 

każdego dziecka osoby zmarłej w katastrofie w wysokości 2 000 zł 

miesięcznie do 25 roku życia obdarowanego ?.Jaki to był wydatek w 2010 r. i 

jaki był w latach następnych ?.Ile wyniesie do momentu i zaprzestania?  

8. Na jakiej podstawie Rząd podjął decyzję o wypłacie rent dla wdów i innych 

członków rodziny zmarłego w katastrofie ? Jaki to był wydatek w 2010 r i 

jaki był w latach następnych ? 

9. Jakie były koszty obsługi pogrzebów przez przedstawicieli wojska, policji, 

urzędników i innych służb ?. Kto te koszty pokrył i jak je uzasadniono ?. 
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Jeżeli część kosztów została pokryta przez osoby fizyczne to prosimy je pominąć. 

 

W czasie trwania żałoby narodowej władze instytucji państwowych i 

samorządowych wydały spore środki na nekrologi w prasie oraz na obsługę 

pogrzebów. 

Prosimy o spowodowanie zebrania informacji w  tej sprawie i podanie  tych kwot do 

publicznej wiadomości oraz podanie nazwisk osób podejmujących decyzje o 

wydatkowaniu nie swoich pieniędzy.  

  

Ile kosztował budżet państwa i samorządy oraz inne instytucje ,  wyjazd śp.  

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zaproszonych gości i innych osób towarzyszących 

do Katynia od 10 kwietnia 2010 r. do dnia dzisiejszego?.   

 

Zwrócenie tych środków do budżetu państwa , budżetów terenowych oraz innych 

budżetów społecznych i przedsiębiorstw państwowych przez osoby i gremia 

decydujące o ich wydatkowaniu pozwoli wspomóc  rodziny ofiar katastrof 

górniczych, ofiar i poszkodowanych przez katastrofalne powodziei inne losowe 

zdarzenia  nie tylko spowodowane przez „siły wyższe”. 

Tak nakazuje przyzwoitość  i poważne traktowanie wszystkich obywateli tego  

państwa. 

Dane prosimy podać w następującej formie i dla każdego tytułu osobno,                               

nazwisko i imię osób obdarowanych indywidualnie dla każdego roku osobno aż do 

wyczerpania świadczenia.  

 

Lp,  tytuł  świadczenia,  rok wypłaty, dane osobowe, wartość świadczenia, dane 

osobowe i funkcję obdarowanego oraz nazwisko i imię osoby przyznającej 

świadczenie .  

Oczekujemy na publiczne przedstawienie odpowiedzi na powyższe pytania zaś 0, 

internautów stawianie publicznie pytań w interesujących Was sprawach co 

gwarantuje Wam art. 61 Konstytucji RP 

  

 

Z poważaniem 

Zarząd Główny Stowarzyszenia  

Nasz Wspólny Śląski Dom 

 

 


