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Rybnik,2 sierpnia 2015r.
Jesteśmy winni czytelnikom naszych stron przestawić efekty naszych próśb o rozliczenie kosztów
poniesionych przez budżet państwa polskiego na skutek decyzji premiera Pana Donalda Tuska o
sfinansowaniu świadczeń związanych z katastrofą samolotu TU-154 na lotnisku w Smoleńsku w
dniu 10 kwietnia 2010 roku.
Nasze prośby skierowaliśmy pod poniższe adresy:
Panie Prezydencie listy@prezydent.pl ,
Pani Premier kontakt@kprm.gov.pl
Panie i Panowie posłowie RP listy@selm.org.pl
Panie i Panowie senatorzy RP senat@nw.senat.gov.pl
Stowarzyszenie 61 61@art61.pl
Uzasadnienie naszej prośby o informację oparliśmy na Art..61 i Art.4 Konstytucji RP dla
przypomnienia poniżej cytujemy treść artykuły:
Art. 61.
1.Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy
publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również
uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego
a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one
zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu
Państwa.
2.Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na
posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych
wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
3.Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu
na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów
gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego
interesu gospodarczego państwa.
4.Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w
odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy
Art.4
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
Przedmiotem pytań dotyczyły wydatki ze środków budżetowych Państwa, i ich wysokość
Odpowiedzi adresatów:

I. Pan Prezydent Komorowski, mimo dwukrotnego pisemnego zapytania i
spowodowanie sporządzenia odpowiedzi nie zareagował. Odpowiedzi udzieliła
pani Lidia Pyzik-Sonik Z-ca Dyrektora Prawa i Ustroju w konsekwencji nie udzieliła
odpowiedzi na poniżej zadane pytania mimo, że ART. 61 pkt 3 uzasadnia kiedy
może nastąpić odmowa a pkt 4 adresowany jest udzielającego odpowiedzi (
uzasadnienie zał. 1 i 2 )
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1). Czy samolot, jego załoga i pasażerowie samolotu TU-154 który uległ katastrofie na lotnisku w
Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 r. byli ubezpieczeni ?
a. Jeżeli tak, to na jaką kwotę ubezpieczono samolot a na jaką kwotę załogę i pasażerów oraz
prosimy o kserokopię polisy ubezpieczeniowej.
b. Jak wysokie odszkodowanie otrzymano za samolot a jakie otrzymano za zmarłe osoby.
c. ,Jeżeli samolot i pasażerowie nie byli ubezpieczeni to proszę podać uzasadnienie odstąpienia od
ubezpieczenia.
2). Czy kancelaria Prezydenta RP udzieliła pieniężnej i rzeczowej pomocy rodzinom ofiar
katastrofy w roku 2010 Rr ( ilu rodzinom
a. Jeżeli tak to jaka to pomoc i ile wynosiła dla każdej rodziny w 2010 r.
b. Ile i jaką pomoc udzielano w latach następnych.
3). Jakie koszty i ile kancelaria poniosła przy organizacji podróży do Smoleńska.
Dane o które prosimy dotyczą wyłącznie kosztów i wydatków poniesionych przez kancelarię przy
organizacji podróży do Smolęńska w dniu 10 kwietnia 2010 roku.
II. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ad 1 Organizatorem przelotu Prezydenta i towarzyszących mu osób była KP RP, która ponosiła
koszty delegacji.
Ad 2 KPRM nie posiada informacji na temat. Samolot stanowi majątek Sił Powietrznych RP
!?!?!?
Ad 3 KPRM nie posiada informacji dotyczących szczegółowego ubezpieczenia pasażerów
samolotu wykonującego 10.04.2010 r. lot Warszawa Smoleńsk,
Ad 4 Koszt sprowadzenia zwłok do Polski wyniósł 965 tyś zł.
Ad 5 Koszt centralnych uroczystości żałobnych na Placu Piłsudskiego, Torwarze w Krakowie
Pary Prezydenckiej i pozostałych ofiar katastrofy, tłumaczenia, koszty nagrobków ( uchwała nr 53
RM 13.04.2010 r. 14 363 065,93 zł.
Ad 6 Uchwała 52 RM z 12.04.2010 r. o wypłacie jednorazowego specjalnego zasiłku celowego
rodzinom ofiar 40 tyś. zł (96)
Ad 7-8 Decyzję o przyznaniu rent specjalnych członkom rodzin ofiar katastrofy pod
smoleńskiem podjął Prezes Rady Ministrów Donald Tusk na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. KPRM
nie posiada informacji dotyczących szczegółowych wydatków gdyż realizatorem wypłaty
powyższych świadczeń jest ZUS. !!!
Odpowiedzi ta zaprzecza ustaleniom zawartym w Art. 82. Emerytura lub renta przyznana
przez premiera
1. Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać
emeryturę lub rentę na warunkach i w wysokości innej niż określone w ustawie.
2. Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej w
terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego informację o
przyznanych w roku poprzedzającym emeryturach i rentach na podstawie ust. 1.
Tego dokumentu nie ma w KPRM i pisany był w konspiracji. Ten wydatek wymaga
szczególnego uzasadnienia dla każdej obdarowywanej osoby i przedstawiany być musi
posłom
III. Kancelaria Senatu odpowiedziała szczegółowo na pytanie dotyczące zmarłych senatorów
IV. Sejm i stowarzyszenie 61 ( w której pracowała córka Komorowskiego) nie odpowiedziały
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