
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lutego 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Na 33. posiedzeniu Senatu RP w dniu 11 stycznia 2017 r. złożyłem oświadczenie skierowane do ministra 

gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie rozstrzygnięcia w przepisach prawa problemu 

związanego z podejmowaniem zwłok z morza – z wód terytorialnych Polski i wód międzynarodowych  

w polskiej strefie ekonomicznej. 

Z otrzymanej przeze mnie odpowiedzi wynika, że przedstawiciele MGMiŻŚ biorą udział w pracach 

powołanego w 2015 r. międzyresortowego zespołu do spraw opracowania koncepcji nowej ustawy  

o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w której powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące poruszanej 

przez mnie kwestii. 

Do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w prawie MGMiŻŚ przedstawia następującą interpretację. 

Biorąc pod uwagę systemowe rozwiązania stosowane w innych państwach UE, jak również konieczność 

podjęcia odpowiednich czynności o charakterze kryminologicznym wobec odnalezionych zwłok lub 

szczątków ludzkich, najbardziej odpowiednimi podmiotami do realizacji zadań podejmowania zwłok  

i szczątków ludzkich z morza są wyspecjalizowane jednostki Policji i Straży Granicznej. Zważywszy na 

ograniczone zasoby i możliwości działania wodnych formacji Policji, jak również z uwagi na fakt, że Morski 

Oddział Straży Granicznej dysponuje statkami, które są zlokalizowane w portach na całej długości polskiego 

wybrzeża, a ich załogi stanowią funkcjonariusze posiadający kompetencje odpowiadające kompetencjom 

Policji, w ocenie MGMiŻŚ Morski Oddział Straży Granicznej powinien realizować zadania podejmowania  

i transportu zwłok i szczątków ludzkich odnalezionych na polskich obszarach morskich. 

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy Morski Oddział Straży Granicznej 

uczestniczy w akcjach podejmowania zwłok z morza. Czy funkcjonariusze posiadają odpowiednie 

kompetencje, które umożliwiają im sprawne, zgodne z prawem postępowanie w takich sytuacjach? 

Czy rybacy oraz armatorzy mogą domagać się od Morskiego Oddziału Straży Granicznej interwencji  

i podjęcia zwłok lub szczątków ludzkich w przypadku ich odnalezienia? 

Proszę o odpowiedzi na pytania oraz zweryfikowanie przez Pana Ministra, czy funkcjonują odpowiednie 

rozporządzenia, instrukcje i procedury, które pozwolą rozwiązać tę kwestię do czasu wprowadzenia zmian 

prawnych i uregulowania tego problemu. 

Z wyrazami szacunku 

Kazimierz Kleina 

 


