
Gdynia^ 09 wrzesnia 2020 r. 

Pan Marek Grobarczyk 
Minister 

Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodl^dowej 

Dot: kryminalizacH marfttlrzv - aresztowanie w Meksyku polskieso kapitana 

statkuUBC SA VANNAH" bandery cvpryiskiej. 

Na ostatnim posiedzeniu Zespotu Trqjstronnego ds. Zeglugi 
i Rybolowstwa Morskiego w dniu 22 lipca 2020 roku Strona Pracownikow 
przedstawila swoje wyst^pienia, skierowane do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP oraz do Prezydenta Polski - Pana Andrzeja Dudy, dotycz^ce 
mozliwosci podj^cia przez Wladze RP zdecydowanych dzialah w celu 
uwolnienia polski ego Obywatela - kapitana Andrzeja Lasoty. Kapitan Lasota 
jest przetrzymywany, od sierpnia 2019 roku, bez procesu w ciezkim wiezieniu 
w Meksyku. 

Strona Pracownikow Zespohi Trqjstronnego: 

- Federacja Zwi^zkow Zawodowych Marynarzy i Rybakow 

- Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybakow NSZZ „SOLIDARNOSC" 

- Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Oficerow i Marynarzy 

uznaje, ze kryminalizacja i nast^pnie penalizacja marynarzy jest jednym 
z najwazniejszych problemow wobec jakich staj^ dzisiaj marynarze. 
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Kryminalizacja moze miec swoje zrodla w wypadkach morskich, 
uchybieniach zwi^zanych z zanieczyszczeniem srodowiska lub w wykryciu 
przemytu na statku. W takich sytuacjach marynarze zbyt cz^sto s^ 
zatrzymywani i skazani za zdarzenia maj^ce miejsce w okolicznosciach 
pozostaj^cych poza ich kontrol^. 

Marynarzom, bardzo cz^sto, odmawia si? w takich przypadkach dost^pu 
do skorzystania ze standardowej procedury prawnej /prawa danego kraju, prawa 
mi^dzynarodowego/ oraz normalnych przepisow fair play i regul 
sprawiedliwosci. Tym samym s^ oni pozbawieni instrumentow, ktore 
umozliwilyby im obron? przed oskarzeniami kamymi. 

W zwi^zku z licznymi pytaniami polskich marynarzy dotycz^cymi 
praktycznej drogi post^powania dla marynarzy, w przypadku zaistnienia 
podobnych zdarzeh, zwracamy si? do Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Zeglugi Srodl^dowej z prosb^ o wyjasnienie, czy i w jaki sposob Polska 
wdrozyla Wytyczne IMO/MOP dotycz^ce sprawiedliwego traktowania 
marynarzy w razie wypadku morskiego? 

Wytyczne te zostaly wspolnie uzgodnione przez Mi?dzynarodow^ 
Organizacj? Morsk^ (IMO) oraz przez Mi?dzynarodow^ Organizacj? Pracy 
(MOP) w roku 2006. Wytyczne IMO/MOP reprezentuj^ mi?dzynarodowo 
zaakceptowane normy traktowania marynai'zy przez wladze dochodzeniowe 
danego kraju. 

Strona Pracownikow Zespohi Trqjstronnego ds. Zeglugi i Rybolowstwa 
Morskiego stoi na stanowisku, ze wdrozenie przez Polsk? Wytycznych 
IMO/MOP dotycz^cych sprawiedliwego traktowania marynarzy w razie 
wypadku morskiego stanowi podstawowy obowi^zek Rz^du wobec swoich 
Obywateli. 

Wypadki losowe, przypadki kontrabandy oraz zanieczyszczenia morza 
mog^ bowiem bye wynikiem okolieznosei pozostajqcych poza kontrol^ 
marynarzy. Tymczasem, regul^ staje si? brak domniemania niewinnosci 
„obwinionego" w momencie, kiedy pojawia si? tzw. sztorm medialny. Zaloga 
statku staje si? wtedy najlatwiejszym celem, a wladze publiczne, nie bacz^c na 
rzeczywiste okolieznosei zdarzenia, zabiegaj^ o zademonstrowanie swojego 
zdecydowanego i szybkiego dziatania. 
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Uwazamy! ze Marynarze majq prawo do pracy bez obawy 
0 niesprawiedliwe potraktowanie w przypadku zawinionych wzgl?dnie - co jest 
znacznie cz?stsze - niezawinionych uchybieh. Nie mozna rowniez pozbawiac 
ich wolnosci bez stworzenia mozHwosci skorzystania z reprezentacji prawnej 
1 dalej id^c prawa odwolania od ferowanych wyrokow. 

Wazne jest rowniez, aby marynarze mieli dost?p do obowi^zkowych 
postanowieh zawartych w kodeksie mi?dzynarodowych standardow 
i zalecanych praktyk podczas badania w sprawie bezpieczehstwa morskiego dot. 
wypadku lub incydentu morskiego. 

Jestesmy gtfboko zaniepokojeni faktem aresztowania 
i przetrzymywania w ciezkim wiezieniu w Meksyku, od sierpnia 2019 roku, 
bez procesu s^dowego, Pana Andrzeja Lasoty polskiego kapitana statku 
„UBC SAVANNAH" bandery cypryjskiej. Zdarzenie to jednoznacznie 
wpisuje si? w problem kryminalizacji marynarzy maj^ce swe zrodio 
w wykryciu przemytu na statku i niesprawiedliwego traktowania 
marynarza. 

Pomimo dotychczasowego udzialu polskich stuzb dyplomatycznych 
w tej sprawie nie dotarty do nas zadne informacje jak i wyjasnienia mog^ce 
wskazywac, iz osi^gni?to jakikolwiek pozytywny wynik. Zwracamy si? 
zatem do Pana Ministra o wnikliwe przyjrzenie si? dotychczasowym 
dziataniom naszego Rz^du w tej Obywatelskiej sprawie oraz 
spowodowanie, by polskiemu kapitanowi Andrzejowi Lasocie zostala 
udzielona skuteczna pomoc. 

Prosimy Pana Ministra o pilne poinformowanie Strony Pracownikow 
o podj?tych przez niego dziataniach w rzeczonej sprawie. 

Jacek Dubinski 

Ws 
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