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Prezentujemy Państwu komunikat o ustaleniach śledczych z
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Warszawie, dotyczący śledztwa prowadzonego w
sprawie Zbrodni Katyńskiej.

21 768 to najmniejsza liczba ofiar Zbrodni Katyńskiej. W śledztwie prowadzonym przez
prokuratorów IPN przesłuchano już 3970 świadków, a kwerendy archiwalnych dokumentów,
fotografii i materiałów filmowych prowadzone są w Polsce i poza jej granicami. Śmierć
sprawców nie zatrzyma pracy polskich prokuratorów

W świetle prawa
Zbrodnia Katyńska jest zbrodnią wojenną i przeciwko ludzkości.

Śledztwo prokuratorów IPN dotyczy zabójstw nie mniej niż 21 768 obywateli
polskich dokonanych od 5 marca do bliżej nieustalonego dnia i miesiąca 1940 r.
na terytorium ZSRR przez funkcjonariuszy tego państwa, wykonujących uchwałę
Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii
(bolszewików) podjętą w Moskwie 5 marca 1940 r.

Polscy prokuratorzy przywołują paragrafy Kodeksu Karnego, mówiące m.in.:

Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej,
rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie,
dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby
należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy
od lat 12…

Kto, naruszając prawo międzynarodowe, dopuszcza się zabójstwa wobec:
1) osób, które składając broń lub nie dysponując środkami obrony poddały się,
2) rannych, chorych, rozbitków, personelu medycznego lub osób duchownych,

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



3) jeńców wojennych (…)
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat
pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Śmierć Józefa Stalina i innych funkcjonariuszy partyjnych i państwowych ZSRR
odpowiedzialnych za tę zbrodnię nie stanowiła przeszkody prawnej dla wszczęcia śledztwa.
Reguluje to ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej.

Co obejmuje śledztwo?
wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy,

imienne ustalenie wszystkich obywateli polskich – ofiar zbrodni,

ustalenie nieznanych dotąd miejsc ich kaźni i pochówku,

sporządzenie listy osób, którym przysługują prawa pokrzywdzonych,

ustalenie osób biorących udział w podjęciu i w wykonaniu decyzji z 5 marca 1940
r.,

określenie zakresu odpowiedzialności każdej z nich,

pociągnięcie do odpowiedzialności żyjących sprawców.

Realizacja tych zamierzeń jest uwarunkowana możliwością zebrania pełnego materiału
dowodowego.

Kto prowadzi śledztwo?

Śledztwo prowadzi zespół dwóch prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej – Oddziałowej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. Ich pracę wspierają
inni prokuratorzy IPN w jedenastu Oddziałowych Komisjach w Polsce i ich Delegaturach.

Jak prowadzone jest śledztwo?

Główne działania to:

przesłuchiwanie świadków

poszukiwania materiałów archiwalnych.

Do chwili obecnej przesłuchano łącznie 3970 świadków. Większość z nich stanowią
członkowie rodzin zamordowanych. Przesłuchania i kwerendy archiwalnych dokumentów,
fotografii i dokumentalnych materiałów filmowych są prowadzone na terenie Polski,
Ukrainy, Niemiec i USA.

Czy Rosja i Białoruś pomagają w śledztwie?

Oddziałowa Komisja w Warszawie wystąpiła dwukrotnie: w 2005 i 2009 r. do Prokuratury



Generalnej Federacji Rosyjskiej z wnioskami o udostępnienie całości akt śledztwa Naczelnej
Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej.

Polscy prokuratorzy otrzymali 148 tomów kopii akt. Wśród tej dokumentacji nie ma tzw.
Białoruskiej Listy Katyńskiej, tj. dokumentów zawierających personalia 3870 Polaków
osadzonych w więzieniach na tzw. Zachodniej Białorusi, zamordowanych w ramach
Zbrodni.

Nie przekazano też kserokopii pozostałych 35 tomów akt oraz postanowienia z 21 września
2004 r. o umorzeniu śledztwa.

Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej odmówiła przekazania kolejnych dokumentów.
Nie udało się także uzyskać z prokuratury Republiki Białorusi kopii materiałów ze śledztwa
prowadzonego w sprawie masowych grobów w Kuropatach koło Mińska.  

Co dalej?

Wobec upływu czasu i obowiązującej w Federacji Rosyjskiej zasady niewydawania swoich
obywateli polskie śledztwo katyńskie ma obecnie charakter historyczny i finalnie nie
doprowadzi do prawnego osądzenia sprawców zbrodni. Nie umniejsza to jednak rangi tego
postępowania. Naszą powinnością – uważają prokuratorzy IPN – jest odtworzenie
okoliczności zbrodni i ustalenie jej sprawców, zarówno tych podejmujących decyzję  5
marca 1940, jak i tych, którzy wykonywali ją na wszystkich szczeblach NKWD. Obowiązuje
bowiem zasada indywidualizacji odpowiedzialności za zbrodnie – przestępstwo może
popełnić konkretny człowiek, a nie państwo czy jego instytucja.

(opr. red.)

 

►Pełna treść komunikatu Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Warszawie
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