NOTATKA SŁUŻBOWA
W dniach od 9 do 13 sierpnia 2010 r. przebywała w Polsce grupa ekspertów – doradców
Akredytowanego Przedstawiciela RP przy MAK. Z ekspertami tymi spotkali się członkowie Podkomisji
Technicznej KBWLLP. Celem spotkania było przekazanie przez tych ekspertów dodatkowych informacji,
których nie ma w dokumentach, jakimi dysponuje KBWLLP.
Podkomisja Techniczna przygotowała na spotkanie z doradcami Akredytowanego Przedstawiciela
następujące pytania:
PYTANIA
Podkomisji Technicznej do kolegów po ich przyjeździe z Rosji
1. W jakich badaniach technicznych szczątków samolotu brali udział w Rosji ?
2. Jakie mają sprawozdania z badań technicznych szczątków samolotu prowadzonych w Rosji, również
tych w których nie brali udziału ?
3. Jakie mają nieoficjalne informacje dotyczące badań technicznych szczątków samolotu ?
4. Jakie maja informacje oficjalne i nieoficjalne na temat planów badań technicznych szczątków
samolotu ?
5. Czy kontaktowali się z producentem samolotu, jeśli tak to jakie są tego efekty ?
6. Czy kontaktowali się z zakładem, który remontował samolot, jeśli tak to jakie są tego efekty?
7. Czy kontaktowali się z producentem silników, jeśli tak to jakie są tego efekty ?
8. Czy mają własne albo rosyjskie analizy ostatniego odcinka lotu ?
9. Jakie inne, niż poruszane w poprzednich pytaniach, informacje i materiały przywieźli z Rosji dla
Podkomisji Technicznej ?
Pytania powyższe zostały w dniu 9 sierpnia 2010 r. w siedzibie MSWiA przekazane na piśmie
ekspertom – doradcom Akredytowanego Przedstawiciela, na ręce kmdr Dariusza Majewskiego, dla
umożliwienia im przygotowania się do rozmowy z Podkomisją Techniczną.
Spotkanie członków Podkomisji Technicznej z ekspertami odbyło się 10 i 11 sierpnia 2010 r.
w siedzibie MSWiA; uzyskano wtedy następujące ustne odpowiedzi:
na pyt. 1: nie brali udziału;
na pyt. 2: nie mają i nie wiedzą, czy były robione;
na pyt. 3: nie mają;
na pyt. 4: otrzymali od Rosjan ustną informację, że od 23 sierpnia br. będą przeprowadzane badania
radiowysokościomierzy i radiokompasów;
na pyt. 5, 6 i 7: nie;
na pyt. 8: tak, mają taką prezentację zrobioną przez nich w trakcie pobytu w Moskwie i można
porównać ich wyniki z analizą przeprowadzoną w KBWLLP w Polsce;
na pyt. 9: nic takiego nie przywieźli.
Wniosek: eksperci – doradcy Akredytowanego Przedstawiciela RP przy MAK nie dostarczyli
Podkomisji Technicznej PKBWLLP żadnych nowych informacji, ponad te, jakie KBWLLP
posiadała już wcześniej.

Stanisław Żurkowski
Przewodniczący
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