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Informacja o śledztwie katyńskim i jego perspektywach 

 

 

 

Śledztwo S 38.2004.Zk w sprawie określanej symbolicznie jako Zbrodnia 

Katyńska jest prowadzone w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w Warszawie od 30 listopada 2004 r.  

Zostało wszczęte na skutek zawiadomień o przestępstwie złożonych 31 

sierpnia i 13 października 2004 r. przez Prezesa Komitetu Katyńskiego i krewnych 

ofiar zamordowanych w Katyniu i Charkowie oraz Prezesa Zarządu Federacji Rodzin 

Katyńskich, którzy formalnie wystąpili o wszczęcie i przeprowadzenie, przez polskie 

organy wymiaru sprawiedliwości, śledztwa w sprawie zabójstw obywateli polskich 

dokonanych na podstawie decyzji Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii 

(bolszewików) z dnia 5 marca 1940 r. Po wpłynięciu do Instytutu Pamięci Narodowej 

tych zawiadomień prof. Witold Kulesza – ówczesny Dyrektor Głównej Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zarządzeniem 12 października 

2004 r. powołał Międzyoddziałowy Zespół Śledczy, którego celem stało się 

przeprowadzenie śledztwa w sprawie Zbrodni Katyńskiej.   

Art. 303 k.p.k. stanowi, iż jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia 

przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie 

postanowienie o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn będący przedmiotem 

postępowania oraz jego kwalifikację prawną. Z uwagi na fakt, że bez wątpienia do 

masowego mordu na polskich obywatelach w 1940 r. doszło, prokuratorzy działając 

na podstawie art. 45 Ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i art. 303 kodeksu 

postępowania karnego (w skrócie k.p.k.), wydali postanowienie o wszczęciu 

śledztwa. W postanowieniu przyjęto, że funkcjonariusze państwowi ZSRR, 

dopuszczając się Zbrodni Katyńskiej, dokonali bezprawia polegającego na umyślnym 

pozbawieniu życia niemal 22 tysięcy polskich jeńców wojennych i ludności cywilnej, 

stanowiącego zbrodnię wojenną i zbrodnię ludobójstwa (kwalifikowany typ zbrodni 

przeciwko ludzkości).  



 2

Podkreślić należy, że notoryjna wiedza o śmierci Stalina i innych wysokich 

funkcjonariuszy partyjnych i państwowych ZSRR nie stanowiła przeszkody dla 

wszczęcia śledztwa katyńskiego, bowiem szczególne uregulowania ustawy o 

Instytucie Pamięci Narodowej w art. 45 ust. 4 nakazują wszczęcie i prowadzenie 

postępowania karnego nawet w sytuacji, gdy wiadomo jest, że nie żyją już sprawcy 

zbrodni. Tak więc śmierć sprawcy nie może stanowić przeszkody do realizacji celu 

jakim jest, obok przesłanek wynikających z ogólnych uregulowań z k.p.k. (wykrycie i 

pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osoby winnej), również „wyjaśnienie 

okoliczności sprawy, a w szczególności ustalenie osób pokrzywdzonych” (art. 45 ust. 

3 ustawy o IPN-KŚZpNP). To uregulowanie ustawodawca wprowadził, mając na 

względzie m.in. powinność zadośćuczynienia wszystkim pokrzywdzonym. 

Dlaczego tak ważne jest wszczęcie śledztwa katyńskiego? Od wydania 

bowiem postanowienia o wszczęciu śledztwa możemy mówić o istnieniu oficjalnego 

stanowiska Państwa Polskiego w sprawie kwalifikacji prawnej Zbrodni Katyńskiej. To 

prokuratura Instytutu Pamięci Narodowej jako organ państwowy, upoważniony 

ustawowo (art. 1 pkt. 1 lit. a ustawy o IPN-KŚZpNP) do prowadzenia śledztw w 

sprawach popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich 

innych narodowości zbrodni komunistycznych, nazistowskich i innych przestępstw 

stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne, 

reprezentuje Rzeczpospolitą. Tym samym Państwo Polskie wypełnia obowiązek 

ścigania zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości oraz jednocześnie spełnia 

powinność zadośćuczynienia rodzinom ofiar Zbrodni Katyńskiej.   

Od momentu wszczęcia śledztwa stanął przed prokuratorami Zespołu 

Śledczego ogrom zadań związanych z ustaleniem osób pokrzywdzonych 

przestępstwem – przedmiotem śledztwa jest przecież mord popełniony na grupie 

niemal 22 tysięcy obywateli polskich. Zaszła więc konieczność ustalenia personaliów 

nie tylko ofiar, ale i ich najbliższych krewnych – sukcesorów prawnych 

pomordowanych. Oczywiście jeśli idzie o dane ofiar, punktem wyjścia były i są listy 

wywozowe z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie, lista starobielska i tzw. „Ukraińska 

Lista Katyńska”, opracowania polskich historyków, księgi upamiętniające ofiary 

wydane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, bazy danych Ośrodka 

„KARTA” oraz informacje uzyskiwane w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem 

„Memoriał”. Ogromną pomoc w ustalaniu rodzin ofiar prokuratorzy uzyskali ze strony 

różnych stowarzyszeń katyńskich, które nadesłały listy swoich członków. Ponadto 
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poprzez systematyczne dokonywanie przeglądu archiwalnych akt postępowań 

Sądów Grodzkich i Powiatowych z lat 1945–1956 o uznanie za zmarłych, ustalane są 

dane personalne kolejnych pokrzywdzonych i dokonywana jest ich aktualizacja za 

pośrednictwem systemu PESEL.  

Świadkowie są przesłuchiwani przez prokuratorów – członków Zespołu 

Śledczego i wspierających ich pracę innych prokuratorów IPN w jedenastu 

Oddziałowych Komisjach w Polsce i ich Delegaturach. Gdy miejsce zamieszkania 

świadka znajduje się w znacznej odległości od siedziby danej Komisji, prokuratorzy 

korzystają z pomocy funkcjonariuszy właściwych jednostek policji, zlecając im 

przeprowadzenie czynności przesłuchania. Ustalając dane osób najbliższych dla 

ofiar, prokuratorzy zwracają się w bardzo wielu przypadkach do Urzędów Miejskich, 

Dzielnicowych i Urzędów Gmin w Polsce o dokonanie kwerend w archiwalnej 

dokumentacji meldunkowej i bazach ewidencji ludności. Dotyczy to zwłaszcza 

sytuacji, gdy prokuratorzy dysponują jedynie adresami zamieszkania rodzin z lat 40. 

tych czy 50., tj. z okresu gdy wdowy ubiegały się o sądowe uznanie ich mężów 

mających formalnie status osób zaginionych – za zmarłych.  

W wyniku opisanych działań do chwili obecnej przeprowadzono przesłuchanie 

łącznie ponad 3970 świadków, z których większość stanowią członkowie rodzin 

zamordowanych. Czynności przesłuchania świadków w śledztwie są prowadzone nie 

tylko na terenie Polski, ale również poza jej granicami. Jeśli świadkowie mieszkający 

za granicą posiadają polskie obywatelstwo, wówczas prokuratorzy Instytutu Pamięci 

Narodowej występują o dokonanie czynności ich przesłuchania do najbliższego dla 

miejsca pobytu danej osoby polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego. W 

sytuacji natomiast, gdy potencjalny świadek nie jest obywatelem polskim, 

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie 

zwraca się do właściwej prokuratury zagranicznej z wnioskiem o wykonanie w 

ramach międzynarodowej pomocy prawnej czynności przesłuchania tej osoby. 

Przeprowadzone przesłuchania świadków pozwoliły zgromadzić unikalny materiał 

dowodowy – unikalny, gdyż część tych osób obecnie nie żyje, w początkowych 

latach śledztwa przesłuchano m.in. kilkadziesiąt wdów katyńskich. Osoby te już w 

chwili przesłuchania były w sędziwym wieku. Wykorzystano ostatni moment 

pozwalający na spotkanie się z nimi prokuratora IPN i spisanie ich relacji, co 

niewątpliwie jest jednym z wymiernych efektów śledztwa. Po zakończeniu 
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postępowania ten niezwykłe bogaty materiał będzie do dyspozycji badaczy 

zagadnień katyńskich.   

Przesłuchania świadków odbywają się w formie protokolarnej, z uprzedzeniem 

o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i z pouczeniem świadków – 

pokrzywdzonych o przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach 

pokrzywdzonego w postepowaniu karnym. Zachowanie tej formy pozwala na 

zebranie w formie procesowej, mającej walor dowodu, jak najpełniejszej wiedzy na 

temat zamordowanych oraz zabezpieczenie w formie uwierzytelnionych kopii 

posiadanych przez świadków materiałów wiążących się ze sprawą.  

W toku przesłuchań dokonuje się ustaleń co do wiedzy danego świadka na 

temat zdarzeń, których osoba przesłuchiwana była naocznym obserwatorem i 

zdarzeń, o których dowiedziała się z innych źródeł, oraz ustala się te źródła. 

Przesłuchania pozwalają na ustalenie stopnia pokrewieństwa świadka z ofiarą 

Zbrodni Katyńskiej, ustalenie danych tych członków rodziny, którzy mogą posiadać 

największy zakres wiedzy na temat zamordowanego i przechowywać istotne dla 

niniejszej sprawy dokumenty, jak również na zebranie jak najpełniejszych informacji  

o zamordowanych osobach (data i miejsce ich urodzenia, imiona rodziców, 

wykształcenie, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko i piastowana funkcja, 

rodzaj prowadzonej działalności politycznej lub społecznej, status majątkowy, 

przebieg służby w Wojsku Polskim, Policji Państwowej czy innych służbach 

mundurowych). W drodze przesłuchań ustalana jest też wiedza świadków na temat 

okoliczności dostania się ich krewnych do niewoli radzieckiej lub zatrzymania ich 

przez władze radzieckie, pobytu ich bliskich w obozach jenieckich, aresztach i 

więzieniach radzieckich oraz wiedza o warunkach tam panujących, prowadzenia 

przeciwko ich bliskim przez radzieckie organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości 

postępowań karnych, końcowej daty utrzymywanego kontaktu z krewnymi, 

okoliczności zabójstwa ich bliskich i sprawców mordu, prowadzonych w czasie II 

wojny światowej i po jej zakończeniu poszukiwań oraz ich efektów, danych osób, 

które przebywały w obozach, więzieniach i aresztach radzieckich razem z bliskimi 

świadka i ewentualnie informacji o danych adresowych rodzin tych osób. W toku 

przesłuchania zabezpieczane są, w formie uwierzytelnionych kopii, posiadane przez 

świadka archiwalne materiały wiążące się ze sprawą, w tym m.in. różnorodne 

dokumenty i fotografie zamordowanych, korespondencja nadesłana z obozów, 

korespondencja poszukiwawcza. W wielu przypadkach odebrane relacje są lub będą 
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podstawą do korekty danych osobowych ofiar lub wręcz do nowych ustaleń odnośnie 

do ich losu. 

Przystępując do realizacji celów śledztwa w zakresie wszechstronnego 

wyjaśnienia okoliczności sprawy, rozpoczęto poszukiwanie i gromadzenie 

dokumentów i innych dowodów mogących mieć istotne znaczenie dla przedmiotu 

postępowania. W tym zakresie zwrócono się do szeregu instytucji w Polsce o 

nadesłanie informacji o znajdujących się w ich zasobie archiwalnym dokumentach, 

fotografiach i dokumentalnych materiałach filmowych dotyczących Zbrodni 

Katyńskiej, a po uzyskaniu wyników kwerend przystąpiono do zapoznawania się z 

ujawnionymi materiałami. 

Osiągnięciem śledztwa jest zebranie w jednym postępowaniu obszernego 

materiału dowodowego pochodzącego z wielu źródeł. Prokuratorzy zespołu 

śledczego zapoznali się z materiałami archiwalnymi znajdującymi się w Biurze 

Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie, Ośrodku KARTA w 

Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Filmoteki Narodowej, 

Narodowym Archiwum Cyfrowym, Biurze Informacji i Poszukiwań Zarządu Głównego 

PCK w Warszawie, Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Instytucie 

Zachodnim w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Lublinie. W wyniku oględzin tych 

materiałów pozyskano kopie szeregu dokumentów, fotografii i materiałów filmowych 

oraz dźwiękowych odnoszących się do przedmiotu śledztwa. 

Z uwagi na istotne znaczenie dla niniejszego śledztwa materiału dowodowego 

zgromadzonego w śledztwie o sygn. 159 Naczelnej Prokuratury Wojskowej Federacji 

Rosyjskiej w sprawie Zbrodni Katyńskiej, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie dwukrotnie występowała (pierwszy 

wniosek skierowano 8 marca 2005 r., drugi 30 września 2009 r.) do Prokuratury 

Generalnej Federacji Rosyjskiej z wnioskami o udzielenie pomocy prawnej w 

prowadzonym postępowaniu karnym poprzez udostępnienie całości akt śledztwa 

Naczelnej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej o sygn. 159,  przekazanie 

kopii lub odpisów akt tegoż śledztwa oraz postanowienia o jego umorzeniu.  

 W wykonaniu tych wniosków do chwili obecnej do akt polskiego śledztwa 

katyńskiego wpłynęło w kilku transzach łącznie 148 tomów kopii akt postępowania 

Naczelnej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej nr 159. Pierwsza partia 67 

tomów przekazana została w dniu 8 maja 2010 r. przez władze państwowe Federacji 

Rosyjskiej na ręce wykonującego wówczas obowiązki Prezydenta RP Marszałka 
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Bronisława Komorowskiego. Jak stwierdzono, akta te są tożsame z udostępnioną w 

październiku 2005 r. w Moskwie prokuratorom IPN jawną dokumentacją 67 tomów 

akt sprawy nr 159, z których treścią się oni wówczas zapoznali, bez możliwości 

sporządzenia kopii tejże dokumentacji. 

Następnie Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej przekazała, za 

pośrednictwem Ambasady RP w Moskwie, stronie polskiej w trzech transzach 

kolejno 20, 50 i 11 tomów uwierzytelnionych przez stronę rosyjską kserokopii 

dokumentów ze śledztwa nr 159 (kopie te liczą ponad 45 tysięcy kart). Treść tych 

materiałów pozostawała dotąd nieznana; nie udostępniono ich w 2005 r. 

prokuratorom IPN w Moskwie. Przekazane przez stronę rosyjską kopie dokumentacji 

sprawy 159 mają istotne znaczenia dla prowadzonego śledztwa S 38.2004.Zk, 

albowiem stanowią uwierzytelniony materiał dowodowy pozwalający na częściowe 

poczynienie ustaleń co do stanu faktycznego sprawy – działań organizacyjnych 

związanych z utworzeniem obozów dla polskich jeńców wojennych, liczby 

osadzonych jeńców, warunków pobytu, dokumentacji związanej z przygotowaniami 

do wywozu jeńców partiami do miejsc kaźni w ramach tzw. „rozładowania obozów”, 

ustalenia personaliów jeńców i daty ich  wywozu z obozu do „dyspozycji” NKWD, 

ustalenia personaliów funkcjonariuszy NKWD biorących udział w transportowaniu, 

mordowaniu i grzebaniu ciał zamordowanych. Podczas oględzin uzyskanych kopii 

148 tomów akt sprawy nr 159 nie stwierdzono tzw. Białoruskiej Listy Katyńskiej, tj. 

dokumentów zawierających personalia 3870 obywateli polskich, więźniów 

osadzonych w więzieniach na tzw. Zachodniej Białorusi, zamordowanych w ramach 

Zbrodni Katyńskiej, bądź innych dokumentów źródłowych pozwalających na jej 

odtworzenie. 

Z analizy dokumentacji procesowej zgromadzonej w rosyjskim śledztwie 

wynika, że mord katyński był zbrodnią zaplanowaną przez najwyższe władze 

partyjne i państwowe ZSRR i zrealizowaną na ich polecenie przez podległe im 

jednostki organizacyjne NKWD. W uchwale Biura Politycznego Komitetu Centralnego 

Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), podjętej w Moskwie w dniu 

5 marca 1940 r., polecono bowiem NKWD ZSRR „sprawy znajdujących się w 

obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób” oraz „sprawy aresztowanych i 

znajdujących się w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi 11 000 

osób” (liczbę eksterminowanych więźniów ograniczono do 7305 osób) „rozpatrzyć w 
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trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – 

rozstrzelanie”. NKWD, przeprowadzając akcję eksterminacji niemal 22 tysięcy 

obywateli polskich, stosowało specjalną, ciągłą numerację list dyspozycyjnych, na 

podstawie których wysyłano na rozstrzelanie zarówno jeńców wojennych z obozów w 

Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, jak i więźniów przetrzymywanych w 

więzieniach tzw. Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Stanowi to potwierdzenie 

faktu, iż masowe zabójstwa obywateli polskich popełnione przez NKWD na jeńcach 

wojennych z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz na więźniach 

przetrzymywanych w więzieniach na terenie BSRR i USRR składały się na jedną 

centralnie zorganizowaną i wykonaną akcję eksterminacyjną określaną mianem 

Zbrodni Katyńskiej.  

Z uwagi na to, iż ostatnia partia 11 tomów kserokopii akt sprawy karnej o sygn. 

159 przekazana została przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej przy 

piśmie z 7 kwietnia 2011 r. i od tego momentu pomimo zapowiedzi strony rosyjskiej o 

kontynuowaniu prac nad zniesieniem klauzuli tajności z pozostałych materiałów 

(według doniesień medialnych akta sprawy 159 liczą łącznie 183 tomy) nie doszło do 

przekazania kserokopii pozostałych 35 tomów akt oraz postanowienia z 21 września 

2004 r. o umorzeniu śledztwa 159,  Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w Warszawie skierowała w grudniu 2013 r. kolejny wniosek o 

udzielenie pomocy prawnej. Zwrócono się w nim o całościową realizację przez 

prokuraturę Federacji Rosyjskiej uprzednich wniosków, podnosząc jednocześnie, iż 

nieprzekazanie przez stronę rosyjską kserokopii wnioskowanej dokumentacji 

procesowej stanowi istotną przeszkodę w zgromadzeniu przez prokuratorów 

Instytutu Pamięci Narodowej prowadzących śledztwo S 38.2004.Zk pełnego 

materiału dowodowego, a tym samym uniemożliwia wypełnienie przez nich 

ustawowego obowiązku wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności popełnienia 

Zbrodni Katyńskiej. Zaproponowano nadto, iż  w wypadku niemożności przekazania 

do akt polskiego śledztwa katyńskiego uwierzytelnionych kserokopii brakującej 

dokumentacji procesowej, prokuratorzy zespołu śledczego mogą przybyć do siedziby 

dysponenta akt, to jest Naczelnej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej w 

Moskwie, aby na miejscu zapoznać się z tą dokumentacją, dokonać jej oględzin i 

wyselekcjonować materiały mające znaczenie dla polskiego śledztwa, a następnie 

złożyć wniosek o sporządzenie ich uwierzytelnionych kserokopii i przekazanie na 

potrzeby tegoż postępowania. Z nadesłanej za pośrednictwem Departamentu 
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Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej RP odpowiedzi Prokuratury 

Generalnej FR z 14 kwietnia 2014 r. wynika, że Prokuratura ta zajęła negatywne 

stanowisko odnośnie wykonania wniosku tut. Komisji o udzielenie pomocy prawnej –  

wniosek z 2 grudnia 2013 r. został zwrócony bez wykonania „ze względu na jego 

niezgodność z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej”. 

 Nie udało się także uzyskać z prokuratury Republiki Białorusi kopii materiałów 

ze śledztwa prowadzonego w sprawie masowych grobów w Kuropatach koło Mińska.    

W dniu 20 września 2002 r. Oddziałowa Komisja w Warszawie skierowała, za 

pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości R.P., wniosek o udzielenie pomocy 

prawnej do organów sprawiedliwości Republiki Białorusi, w którym zwrócono się o 

ustalenie, czy prokuratura Republiki Białorusi prowadziła śledztwo w sprawie 

masowych grobów w Kuropatach koło Mińska i o przekazanie materiałów 

zgromadzonych w tej sprawie (wniosek ten skierowano w ramach prowadzonego 

wówczas odrębnie postępowania sprawdzającego S 69/02/Zk w sprawie zabójstwa 

obywateli polskich, których ciała ujawniono podczas prac ekshumacyjnych na terenie 

miejscowości Kuropaty koło Mińska – materiały tegoż postępowania postanowieniem 

z 3 grudnia 2004 r. włączono do materiałów śledztwa w sprawie Zbrodni Katyńskiej). 

Z uzyskanej w 2003 r. odpowiedzi strony białoruskiej wynikało, że w toku 

prowadzonego postępowania w sprawie „ujawnienia pochowanych w uroczysku 

Kuropaty na terenie obwodu mińskiego ludzi” nie ustalono narodowości i 

obywatelstwa ekshumowanych szczątków kostnych. Strona białoruska nie 

przekazała kserokopii materiałów dotyczących tej sprawy. 

Jesienią 2018 r. dokonano analizy zgromadzonego materiału dowodowego w 

odniesieniu do tzw. Ukraińskiej i Białoruskiej Listy Katyńskiej, a następnie na jej 

podstawie sporządzono 11-stronicowy wniosek o udzielenie pomocy prawnej do 

Republiki Białorusi poprzez przeprowadzenie kwerendy w archiwach białoruskich 

dot. brakujących materiałów w sprawie zamordowania w ramach Zbrodni Katyńskiej 

na Białorusi 3870 obywateli polskich, więźniów osadzonych w więzieniach na 

Kresach, oraz nadesłania uwierzytelnionych kopii całości materiałów umorzonego 

śledztwa o sygn. 39 prowadzonego w sprawie rozstrzelania osób, których szczątki 

ujawniono w Kuropatach koło Mińska. W odpowiedzi na wniosek uzyskano z 

Republiki Białorusi informację o odmowie jego realizacji, z powołaniem się na stojące 

z nim w sprzeczności uregulowania prawne Republiki Białorusi.  
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 W wyniku natomiast realizacji przez niemieckie organy wymiaru 

sprawiedliwości wniosku Oddziałowej Komisji w Warszawie o udzielenie pomocy 

prawnej uzyskano z Prokuratury Generalnej w Koblencji – Nadrenia – Palatynat 

kserokopie i mikrofisze dokumentów pochodzących ze zbiorów Archiwum 

Politycznego MSZ w Berlinie i Archiwum Federalnego w Koblencji.  

Szereg materiałów dla śledztwa pozyskano również z Prokuratury Generalnej 

Ukrainy – są to liczące 22 tomy materiały z akt postępowania w sprawie „masowych 

pochówków obywateli w Dnieprowskim Leśnictwie w miejscowości Bykownia pod 

Kijowem” oraz z akt postępowania w sprawie „rozstrzelania w latach 1940-1941 

przez organy NKWD ZSRR polskich oficerów i innych obywateli polskich”. Uzyskano 

także uwierzytelnioną kserokopię tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej.  

Ponadto na potrzeby śledztwa pozyskano z Instytutu Polskiego i Studium 

Polski Podziemnej w Londynie wtórniki dokumentacji dot. Zbrodni Katyńskiej liczące 

366 teczek aktowych. W ramach realizacji przez Stany Zjednoczone wniosku 

Oddziałowej Komisji w Warszawie o udzielenie w śledztwie w sprawie Zbrodni 

Katyńskiej pomocy prawnej pozyskano z Archiwum Narodowego w Waszyngtonie 

liczące ok. 15 000 stron uwierzytelnione kserokopie dokumentacji Specjalnej Komisji 

Śledczej Kongresu USA powołanej do zbadania okoliczności Zbrodni Katyńskiej (tzw. 

Komisji Maddena).  

W ramach śledztwa katyńskiego prowadzone były czynności weryfikacyjne w 

sprawie ukrycia w okresie lato – jesień 1944 r. na terenie jednej z kamienic w 

Krakowie w skrzyni obitej blachą artefaktów katyńskich wydobytych w Katyniu w 

1943 r. Prokuratorzy IPN, wiedząc bowiem jak niewiele przedmiotów wydobytych w 

1943 r. z mogił katyńskich zachowało się do tej pory i jakie znaczenie mają one dla 

krewnych ofiar oraz dla społeczeństwa polskiego, postanowili sprawdzić informacje 

mogące prowadzić do odnalezienia relikwii katyńskich. Z tych względów podjęli 

decyzję o dokładnej weryfikacji śladu „skrzyń katyńskich” prowadzącego do posesji 

przy ul. Studenckiej 19 w Krakowie. Po przesłuchaniu świadków i zgromadzeniu 

stosownej dokumentacji powołano zespół specjalistów z AGH z Wydziału Geologii, 

Geofizyki i Ochrony Środowiska, którzy przeprowadzili na terenie Małopolskiego 

Oddziału Okręgowego PCK przy ul. Studenckiej specjalistyczne badania 

georadarowe. Wyniki badań negatywnie zweryfikowały fakt ukrycia na terenie posesji 

przy ul. Studenckiej 19 skrzyni obitej blachą, mającej zawierać dokumenty wydobyte 
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podczas ekshumacji w 1943 r. w Katyniu. W toku śledztwa sprawdzana była 

równolegle informacja o ukryciu we wsi Kocmyrzów skrzyń z dokumentacją 

przywiezioną z Katynia i wykradzioną Niemcom przez żołnierzy AK w Krakowie. 

Weryfikacja tej informacji dała również wynik negatywny. 

 Prokuratorzy zespołu śledczego w latach 2009–2013 udzielali wielokrotnie 

pomocy merytorycznej Pełnomocnikowi Ministra Spraw Zagranicznych do spraw 

postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu poprzez 

m.in. sporządzenie dziewięciu szczegółowych informacji i opinii na potrzeby 

toczącego się przed Trybunałem postępowania w sprawie zawisłych dwóch skarg 

katyńskich wniesionych przez kilkunastu obywateli polskich przeciwko Federacji 

Rosyjskiej. W ramach pomocy świadczonej dla MSZ udostępniono kopie akt 

śledztwa rosyjskiego nr 159, jak również przekazano kserokopie wielu dokumentów z 

akt śledztwa S 38.2004.Zk. Przekazane informacje, opinie oraz kserokopie wielu 

dokumentów stały się podstawą opracowania przez MSZ stanowiska Rządu RP w 

postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu (Izbą i 

Wielką Izbą Trybunału).  

 W toku śledztwa prowadzone są przez biegłych prace związane z identyfikacją 

zabezpieczonych szczątków ludzkich należących do piętnastu ofiar Zbrodni 

Katyńskiej. Są to szczątki wydobyte z wykopu nr XXII podczas prac ekshumacyjnych 

prowadzonych w 1991 r. w Charkowie przez organy prokuratury rosyjskiej i polskiej 

oraz szczątki zabezpieczone w pomieszczeniach Muzeum Wojska Polskiego. Były 

one poddane badaniom identyfikacyjnym DNA przez biegłych z Zakładu Medycyny 

Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które jednak nie przyczyniły się 

do uzyskania jednoznacznych wyników. Jesienią 2015 r. podjęto współpracę z 

biegłymi genetykami z Katedry Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej 

w Szczecinie. Stały postęp genetycznych metod identyfikacyjnych pozwala mieć 

nadzieję, że biegli uzyskają pełne profile genetyczne zabezpieczonych szczątków 

katyńskich. Po otrzymaniu wyników, które będą wystarczające do dalszych badań 

porównawczych, o ile nastąpi identyfikacja szczątków, podjęte zostaną decyzje co do 

wydania ich do pochówku osobom najbliższym. 

 Po powzięciu informacji, że w Sanktuarium „Poległym i Pomordowanym na 

Wschodzie” Kościoła Św. Karola Boromeusza w Warszawie złożona jest czaszka 

ofiary katyńskiej pochodząca z ekshumacji w 1943 r. w Katyniu, dokonano 8 marca 

2018 r. ekshumacji tych szczątków. Zlecono biegłym z ZMS PUM w Szczecinie 
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dokonanie oględzin i wydanie opinii z uwzględnieniem stanu zachowania czaszki, 

płci osoby zamordowanej, jej wieku, stwierdzonych śladów obrażeń i ustalenia 

mechanizmu ich powstania, lokalizacji anatomicznej wlotowych/wylotowych otworów 

postrzałowych, przyczyny śmierci ofiary i przypuszczalnego czasu jej zgonu. Zlecono 

także wyizolowanie ze szczątków materiału genetycznego i uzyskanie profilu 

genetycznego. Oczekuje się na realizację przez biegłych zleconego zakresu badań. 

Dokonując weryfikacji hipotezy, iż ekshumowana czaszka została zabrana z Katynia 

przez prof. Eduarda Lucasa Miloslavicha, członka Międzynarodowej Komisji 

Lekarskiej uczestniczącej w dniach 28-30 kwietnia 1943 r. w Katyniu w obdukcjach 

ciał polskich oficerów, dokonano sprawdzenia materiałów tzw. Komisji Maddena. W 

wyniku czynności ustalono, że prof. Eduard L. Miloslavić zeznał przed Komisją 

Maddena w dniu 13 marca 1952 r. w Chicago, że w Katyniu przeprowadził  tylko 

jedna sekcję zwłok, ciało do obdukcji wydobył osobiście z pomocnikami ze zbiorowej 

mogiły. Fragment mięśnia i czaszkę z tych zwłok zabrał do Zagrzebia do dalszych 

badań. Świadek nie pamiętał nazwiska sekcjonowanego oficera, przy ciele ofiary 

była kartka pocztowa. Następnie w oparciu o publikację niemiecką „Amtliches 

Material zum Massenmord von Katyn”, wyd. Berlin 1943, ustalono, że zawiera ona 

protokoły z dokonywanych 30 kwietnia 1943 r. w Katyniu przez członków 

Międzynarodowej Komisji Lekarskiej obdukcji ciał polskich oficerów. Wśród 

obducentów był dr Eduard L. Miloslavich/ Miloslavić, który dokonywał oględzin zwłok 

o nr 832. Według załączonej do powyższej publikacji listy zidentyfikowanych w 

Katyniu w 1943 r. ciał polskich oficerów, zwłoki o nr 832 zostały zidentyfikowane jako 

ciało ppor. Tadeusza Jankowskiego. Ponadto po sprawdzeniu sporządzonego przez 

PCK wykazu rozpoznanych w 1943 r. w Katyniu ofiar ustalono, że personalia ppor. 

Tadeusza Jankowskiego figurują wśród zidentyfikowanych ofiar również pod nr 832. 

Identyfikacja zwłok nastąpiła w oparciu o ujawnioną przy ciele ofiary korespondencję 

od Wacława Jankowskiego (był ojcem Tadeusza Jankowskiego). Podjęte w toku 

śledztwa działania pozwoliły na ustalenie i przesłuchanie siostrzeńca ppor. Tadeusza 

Jankowskiego. Wymieniony potwierdził, że jego wuj przebywał w obozie w Kozielsku 

i poinformował, że kartkę pocztową, która została przy nim znaleziona napisała 

matka świadka. Rodzice oraz dwie siostry Tadeusza Jankowskiego są pochowani w 

dwóch grobach rodzinnych na cmentarzu parafialnym w Gąbinie. Dalsze czynności w 

tej sprawie zależne będą od ustaleń biegłych z ZMS PUM w Szczecinie. W wypadku 

wyizolowania pełnego profilu genetycznego ofiary, rozważona zostanie możliwość 
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pobrania próbki materiału genetycznego od rodziców bądź sióstr Tadeusza 

Jankowskiego w celu dokonania porównawczych badań identyfikacyjnych.  

W dniu 5 czerwca 2018 r. dokonano ekshumacji czaszki katyńskiej z miejsca 

jej symbolicznego upamiętnienia w Pomniku – Grobie Policjanta Polskiego na 

dziedzińcu KWP w Katowicach. Jest to czaszka jeńca obozu specjalnego NKWD w 

Ostaszkowie wydobyta podczas prac ekshumacyjnych w 1991 r. w Miednoje. 

Szczątki przekazane zostały do ZMS PUM w Szczecinie w celu poddania ich 

sądowo-lekarskim oględzinom oraz wyizolowaniu z nich materiału genetycznego i 

uzyskania z niego profilu genetycznego. W zależności od tego czy powiedzie się 

wyizolowanie z tych szczątków materiału genetycznego i uzyskanie z niego profilu 

genetycznego podjęte zostaną dalsze działania zmierzające do identyfikacji ofiary. 

W ramach współpracy zespołu śledczego z Muzeum Katyńskim w latach 

2017–2019 uzyskano w dwudziestu pięciu transzach zdigitalizowaną korespondencję 

kierowaną przez krewnych ofiar Zbrodni Katyńskiej (skany dot. około 10 tysięcy 

ofiar), która jest systematycznie poddawana analizie. Pozyskanie tych materiałów 

umożliwia ustalenie i przesłuchanie rodzin tych zamordowanych, co do których dotąd 

podjęte działania z uwagi na lakoniczność posiadanych danych nie przyniosły 

rezultatu lub które przebywają poza granicami Polski.  

Najważniejszym zadaniem stojącym przed prokuratorami zespołu śledczego 

jest jak najpełniejsze zrealizowanie, przy istniejących ograniczeniach w dostępie do 

nowych materiałów źródłowych, celów śledztwa, w tym zwłaszcza imienne ustalenie 

wszystkich ofiar Zbrodni, ustalenie nieznanych dotąd miejsc ich kaźni i pochówku, 

sporządzenie pełnej listy osób, którym przysługują prawa pokrzywdzonych, ustalenie 

wszystkich sprawców Zbrodni, określenie zakresu odpowiedzialności każdego z nich 

i o ile to będzie możliwe pociągnięcie do odpowiedzialności karnej żyjących 

sprawców. Realizacja zwłaszcza tego ostatniego zamierzenia, czyli postawienia 

sprawców przed sądem jest w dzisiejszych realiach raczej niemożliwa. Wobec 

upływu czasu i obowiązującej w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej zasady 

niewydawania swoich obywateli należy stwierdzić, że polskie śledztwo katyńskie ma 

obecnie charakter historyczny i finalnie nie doprowadzi do prawnego osądzenia 

sprawców zbrodni. Nie umniejsza to jednak rangi tego postępowania, albowiem 

odtworzenie okoliczności Zbrodni i ustalenie jej sprawców, zarówno tych 

podejmujących decyzję z 5 marca 1940, jak i tych, którzy wykonywali ją na 

wszystkich szczeblach NKWD, jest naszą powinnością. Obowiązuje bowiem zasada 
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indywidualizacji odpowiedzialności za zbrodnie – przestępstwo może popełnić 

konkretny człowiek, a nie państwo czy jego instytucja. 

Przemawia za tym również polska racja stanu, gdyż Zbrodnia Katyńska nie 

została formalnie osądzona na forum międzynarodowym – nie znalazła swego finału 

przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze; Trybunał w 

wyroku nie ustosunkował się do sprawy mordu katyńskiego. Również za takowe 

rozliczenie nie można uznać postępowania toczącego się kilkadziesiąt lat później 

przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Postępowanie to nie 

dotyczyło bowiem istoty Zbrodni Katyńskiej i odpowiedzialności jej sprawców, ale 

związane było podniesionym pod adresem Federacji Rosyjskiej przez kilkunastu 

polskich obywateli, krewnych ofiar, zarzutem nierzetelności rosyjskiego śledztwa 

prowadzonego w tej sprawie w latach 1990–2004. W tej sytuacji ustalenie stanu 

faktycznego i dokonanie oceny prawno-karnej Zbrodni Katyńskiej i jej sprawców staje 

się obowiązkiem Państwa Polskiego. Sformułowanie i szczegółowe uzasadnienie w 

kategoriach historycznych i prawnych ocen tej Zbrodni znajdzie swój wyraz w decyzji 

merytorycznej kończącej polskie śledztwo.     

 

 

 


