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Prezes Rady Ministrów 
               DKRM-140-256(4)/14 
                
 

 

  
 
 Pan  
 Radosław Sikorski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
  
              Szanowny Panie Marszałku, 
 

przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 
prezydenckiego projektu ustawy: 

- o zmianie ustawy o cmentarzach i 
chowaniu zmarłych oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 3027). 

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

                                                    Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Ewa Kopacz 
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Stanowisko Rządu wobec prezydenckiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw 

(druk 3027) 

 

Przedłożony projekt ustawy ma służyć wprowadzeniu rozwiązań umożliwiających 

doprowadzenie do pełnej realizacji procesu poszukiwań miejsc spoczynku ofiar terroru 

komunistycznego lat 1944–1956 oraz ich ekshumacji i godnego upamiętnienia. Rada 

Ministrów w pełni popiera tę ideę, natomiast niektóre z zaproponowanych szczegółowych 

rozwiązań budzą wątpliwości, które powinny zostać rozstrzygnięte na etapie prac 

legislacyjnych. Wątpliwości dotyczące konstrukcji szczegółowych przepisów projektowanej 

ustawy zostały przedstawione poniżej.  

Rada Ministrów wskazuje, iż projektodawca rozwiązując problem prymatu wartości jakim 

jest z jednej strony prawo do spokojnego spoczynku, a z drugiej prawo do godnej pamięci 

ofiar terroru komunistycznego posiadał dwie możliwości: upamiętnienie poprzez przyjęcie 

aktu szczególnego, dedykowanego miejscu historycznemu, takiemu jakim jest m.in. 

wspominana w uzasadnieniu kwatera „Ł” Cmentarza Wojskowego na Warszawskich 

Powązkach, albo kreując normy generalne, odnoszące się do wszelkich tego rodzaju spraw, 

które w nieokreślonej ilości mogą wystąpić w przyszłości. Prezydencki projekt opowiada się 

za rozwiązaniem generalnym, co zyskuje aprobatę Rady Ministrów. Sprawa bowiem 

bezspornie wymaga uregulowań prawnych, ofiary terroru komunistycznego bezsprzecznie 

zasługują na godne upamiętnienie i pochówek. Należy zgodzić się też, że zainicjowana 

zmiana ma charakter szczególny, a materia, która jest w niej uregulowana wymaga 

konsensusu społecznego. Dlatego też rozstrzygnięcie na etapie prac legislacyjnych 

poniższych wątpliwości przyczyni się do większej jasności oraz społecznej akceptacji dla 

proponowanego rozwiązania, jakim jest poddanie procedurom administracyjnym kwestii 

rozstrzygnięcia prymatu praw, które nie powinny ze sobą konkurować. Niemożliwym jest 

jednak zignorowanie burzliwej historii Polski XX wieku, która pozostawiła żyjącym trudne 

dziedzictwo. Dlatego też Rada Ministrów w pełni popiera idee by przywracać tożsamość 

ofiarom terroru komunistycznego, ale też dokonywać tych działań z poszanowaniem praw 

osób trzecich. 
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Poniżej przedstawiono główne szczegółowe uwagi oraz wątpliwości dotyczące konstrukcji 

rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy.  

1. W art. 1 pkt 1 projektu przewidziano dodanie do obecnego brzmienia przepisu 

sformułowania „lub miejsca spoczynku” do jednej z kategorii składających się na 

definicję grobów wojennych, zawartej w art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 28 marca 

1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z późn. zm.). 

Zmiana wydaje się zbędna. Wobec braku w polskim porządku prawnym ustawowej 

definicji pojęcia „grobu”, można je interpretować na podstawie ustawy z dnia 28 marca 

1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych rozszerzająco, tj. jako zawierające w sobie 

także obiekty, które autor projektu rozumie pod pojęciem „miejsc spoczynku”. Zgodnie 

z informacjami posiadanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w praktyce organy właściwe w sprawach grobów i cmentarzy wojennych przyjmują 

taką właśnie interpretację. Z uzasadnienia do projektu, wynika, że również 

projektodawca traktuje dodanie „miejsc spoczynku” nie jako rozszerzenie zakresu 

definicji grobu wojennego, a jako „doprecyzowanie.” Takie „doprecyzowanie” 

w przypadku grobów osób, które straciły życie w wyniku walki z narzuconym 

systemem lub wskutek represji totalitarnych w okresie od 1944 do 

1956 r., świadczyłoby jednak, że ustawodawca zamyka drogę do uznawania, iż zawarte 

w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 

pojęcie „grobów” (czyli groby wojenne osób z wszystkich innych kategorii poza 

ofiarami niemieckich i sowieckich obozów) obejmuje pojęcie „miejsca spoczynku” –

 m.in. prowizorycznych, a odkrywanych dopiero teraz mogił żołnierzy walczących 

w II wojnie światowej, czy też miejsc ukrycia przez służby i formacje nazistowskich 

Niemiec szczątków ofiar eksterminacji i represji (do 1943 r.). Przebieg naszej historii 

w XX wieku spowodował, że obiekty tego typu wciąż znajdywane są na terenie Polski 

w dużej liczbie. Skutki zmiany definicji, pomimo ich potencjalnej skali, nie zostały 

w ogóle uwzględnione w uzasadnieniu. 

2. Ograniczenie zakresu proponowanych zmian w procedurach ekshumacyjnych do 

określonych kategorii miejsc spoczynku (ofiar represji z okresu 1944–1956). Nie 

można wykluczyć, że może zaistnieć potrzeba ekshumacji z grobów w związku ze 

spoczywającymi pod nimi, niezidentyfikowanymi dotychczas zwłokami i szczątkami 

ofiar np. Kampanii Wrześniowej 1939 r. W sposób naturalny pojawić się wówczas 

może społeczne i polityczne dążenie do rozszerzenia proponowanego rozwiązania poza 
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zaproponowane ramy czasowe. Tym bardziej, że nawet statutowa działalność Instytutu 

Pamięci Narodowej poza te ramy wykracza. Ich ograniczenie  może stać się 

przedmiotem zarzutów o dyskryminację niektórych kategorii osób, których szczątki 

spoczywają w grobach wojennych, ich rodzin i spadkobierców. Niewykluczone jest 

podniesienie zarzutu niezgodności z art. 32 Konstytucji oraz naruszenia zasady 

równego traktowania grobów wojennych bez względu na narodowość i wyznanie osób 

w nich pochowanych oraz formacje, do których te osoby należały. Co więcej, państwa, 

z którymi Rzeczpospolita Polska ma podpisane umowy dwustronne o grobach 

żołnierzy, ofiar wojen i represji (Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Ukraina, 

Republika Federalna Niemiec, Republika Włoska i Węgry), mogą w przyszłości 

podnieść, że wprowadzenie procedury obowiązującej dla jednej tylko kategorii grobów 

wojennych, a nie uwzględniającej miejsc spoczynku obywateli tych państw, jest 

w kontekście zapisów tych umów co najmniej niewłaściwe i powinno zostać 

uzupełnione o poszerzenie katalogu objętych procedurą rodzajów miejsc spoczynku 

(patrz punkt 13 poniżej). Warto zatem rozważyć, w miejsce zaproponowanej 

skomplikowanej procedury, wprowadzenie do ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.) 

przepisu, zgodnie z którym organ właściwy w sprawie wydania decyzji o ekshumacji 

ma prawo do wydania decyzji o wszystkich innych ekshumacjach niezbędnych do jej 

ewentualnego przeprowadzenia, z zachowaniem ogólnych przepisów kodeksu 

postępowania administracyjnego. W takiej sytuacji wojewoda miałby prawo zarządzić 

niezbędne ekshumacje w Kwaterze „Ł” i nie byłoby żadnych przeszkód, by zrobił to 

np. po otrzymaniu stosownej informacji od Prezesa, czy prokuratora Instytutu Pamięci 

Narodowej o potrzebie dokonania takiej ekshumacji. Odrębną kwestią jest 

rozstrzygnięcie w zakresie przeniesienia z miejsca dotychczasowego spoczynku jednej 

grupy szczątków i pozostawienia drugiej grupy. 

3. W art. 1 pkt 2 projektu przewidziano dodanie pojęcia „budowy” do zakresu 

działań, których koszty są ponoszone ze środków budżetu państwa (obecnie 

zgodnie z treścią w art. 6 ust. 2 ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach 

i cmentarzach wojennych jest to koszt utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych). W intencji autora projektu zmiana ta ma stanowić, jak wynika 

z uzasadnienia, „doprecyzowanie”, a nie rozszerzenie zakresu przedmiotowego 

przepisu. W zaproponowanym brzmieniu opiniowana zmiana może spowodować 
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wyeliminowanie innych potencjalnych źródeł finansowania, pozostawiając jedynym 

źródłem budżet państwa, co w ocenie Rządu nie jest zjawiskiem pożądanym, gdyż 

mogłoby spowodować znaczący wzrost wydatków budżetu. 

4. Brak w projekcie kryteriów, jakimi powinien kierować się organ rozstrzygający, 

w formie decyzji administracyjnej, o tym, które zwłoki lub szczątki pozostaną na 

dotychczasowym miejscu spoczynku, a które muszą zostać przeniesione. 

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych należy rozważyć wprowadzenie 

prostej zasady, zgodnie z którą jeśli obecność na danym obszarze spoczywającej tam 

dotąd grupy zwłok lub szczątków, nie da się pogodzić z obecnością innej grupy, 

również dotąd tam spoczywającej, na miejscu powinna pozostać grupa tych szczątków, 

które zostały tam pochowane wcześniej, lub też, że pierwszeństwo ma grupa 

szczątków, której miejsca spoczynku są grobami wojennymi. Zasadę taką można 

uzupełnić o dodatkowe kryterium wyjątkowego znaczenia miejsca pochówku jednej 

z grup szczątków dla historii naszego kraju. Projekt powinien być również uzupełniony 

o precyzyjne wskazanie sposobu określenia przez organ  wydający w tym zakresie 

decyzję administracyjną, dopuszczalnej wysokości kosztów przeniesienia, a następnie 

ponownego pochówku. Wyraźnie w ustawie powinno zostać określone, że nowe 

miejsce pochówku oraz sam grób nie może odbiegać wartością od dotychczasowego. 

Kwestie te powinny być uregulowane w sposób nie pozostawiający żadnej 

wątpliwości, biorąc pod uwagę ogólnie trudny i kontrowersyjny charakter każdej 

przymusowej ekshumacji. W ten sposób ewentualne rokowania dotyczące 

przeniesienia zyskałyby ramy, o których wszyscy uczestnicy postępowania 

wiedzieliby, że nie mogą ich przekroczyć w swoich żądaniach. Należy przy tym 

zwrócić uwagę, że uzasadnienie projektu nie odnosi się do kwestii ewentualnych 

roszczeń podmiotów, w których ocenie decyzja o przeniesieniu szczątków ich bliskich 

naruszyła np. ich dobra osobiste. 

5. Wątpliwości natury konstytucyjnej (w kontekście art. 32 Konstytucji) budzi 

przyjęcie w projektowanym akcie rozstrzygnięcia, zgodnie z którym jest jeden 

enumeratywnie wskazany wnioskodawca, o którym mowa w art. 2 projektu 

ustawy (tj. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej). Brak jest symetrii pomiędzy 

stronami postępowania a jednym wnioskodawcą. Nie można wykluczyć sytuacji, 

w której wniosek chciałaby złożyć rodzina lub inne osoby uprawnione do pochowania 

zwłok i szczątków spoczywających w miejscu spoczynku pod grobem, z którego mogła 
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by być dokonana ekshumacja, na podstawie informacji uzyskanych z Instytutu Pamięci 

Narodowej. Wydaje się, iż możliwość składania takiego wniosku powinna mieć 

również Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, reprezentowana przez Sekretarza 

Rady, jeżeli byłoby to niezbędne do realizacji jej ustawowych zadań, oraz inne organy 

i służby. Wszelkie koszty Rady, jak również innych podmiotów uprawionych do 

składania wniosku, związane z ewentualnym składaniem wniosku powinny zostać 

sfinansowane w ramach limitu wydatków określonego w ustawie budżetowej na dany 

rok, we właściwej części budżetowej. 

6. Doprecyzowania wymaga również kwestia projektowanych stron postępowania. 

Zgodnie z treścią opiniowanego projektu intencją projektodawcy było, aby katalog 

stron postępowania zawarty w art. 2 projektu, w części dotyczącej proponowanego art. 

15b ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, był 

katalogiem zamkniętym. Wyklucza to zatem ogólne przepisy postępowania 

administracyjnego w tym zakresie. Istnieje obawa, że mogłoby to  ograniczyć m.in. 

prawa rodziny i innych osób uprawnionych do pochowania zwłok lub szczątków 

spoczywających w miejscu spoczynku pod grobem, z którego może być dokonana 

ekshumacja. Wykluczenie tych podmiotów z tego rodzaju postępowania nie byłoby 

celowe.  

7. Nie jest też oczywiste, czy w przypadku, w którym na danym terenie należy 

dokonać nie jednej, a wielu ekshumacji, domyślnym trybem postępowania ma być 

łączenie wszystkich postępowań w jedno, czy przeprowadzenie ich osobno, 

a powinno się to znaleźć w uzasadnieniu. W przypadku łączenia postępowań, trzeba 

wskazać na czysto praktyczne trudności, jakie może napotkać prowadzenie 

postępowania tego rodzaju, w którym uczestniczy kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset 

stron. Nie jest np. jasne, czy z wszystkich wynikających z tego rokowań, o których 

mowa w art. 15b ust. 2 projektu, sporządza się jeden protokół, czy też tyle protokołów, 

ile jest stron.  

8. Należy zwrócić też uwagę, że problematyczne jest, iż terminy, o których mowa 

w projektowanym art. 15b będą się sumować. Jako przykład można wskazać 

sytuację, w której dokładnie po dwóch miesiącach trwającego postępowania, 

polegającego na rokowaniach ze stronami zidentyfikowanymi przez organ prowadzący, 

przystąpi kolejna strona, która dotąd w postępowaniu nie uczestniczyła, bo organ 

prowadzący nie był w stanie jej zidentyfikować, od tego momentu powinien – na 
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gruncie brzmienia projektu – zacząć biec kolejny termin trzymiesięczny na rokowania 

z nową stroną. Na gruncie aktualnego brzmienia projektu i ogólnych przepisów 

postępowania administracyjnego należy stwierdzić, że organ prowadzący miałby 

obowiązek dopuścić taką osobę do postępowania, gdyż wspomniany termin 

dwumiesięczny miałby znaczenie tylko w sytuacji, w której wojewoda nie byłby 

w stanie ustalić żadnej strony postępowania na podstawie dostępnych danych (poza 

wnioskującym Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej). Przepisy w tym zakresie są 

niespójne z ogólnymi regułami prawa administracyjnego, ustalającymi, poza 

wyjątkami wynikającymi z przepisów szczególnych, maksymalnie dwumiesięczny 

termin na zakończenie postępowania administracyjnego. 

9. Problem sposobu konstrukcji procedury rokowań i okresu ich trwania. Okres 

rokowań zawarty w art. 2 projektu, w części dotyczącej proponowanego 

art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, 

ma poprzedzać wydanie decyzji. Ponieważ zaproponowana procedura jest w pewnym 

stopniu analogiczna do procedur wywłaszczeniowych, zasadne jest rozważenie, czy 

okres rokowań nie powinien poprzedzać wszczęcia postępowania 

(vide art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 518)). Wśród zalet takiego rozwiązania wskazać należy, że 

projekt nie zakładałby wówczas niezgodności z ogólnie obowiązującymi terminami 

zakończenia postępowań administracyjnych przewidzianymi w procedurze 

administracyjnej. Proces rokowań byłby dzięki temu wyraźnie oddzielony od samego 

postępowania administracyjnego. Jednocześnie pozostawiony powinien zostać przepis 

zawarty w art. 2 projektu w części dotyczącej proponowanego art. 15b ust. 4 pkt 1 

ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

Konsekwentnie, zasadne wydaje się usunięcie przepisu zawartego w art. 2  projektu 

w części dotyczącej proponowanego art. 15b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, którego wprowadzenie w życie 

skutkowałoby fikcyjnością rokowań (z punktu widzenia np. rodziny osoby, której 

szczątki miałyby być ekshumowane i przeniesione), których rezultat i tak w pełni 

zależałby od wojewody. Brak zgody na stanowisko wojewody ze strony rodziny 

ekshumowanego skutkowałby co najwyżej koniecznością przedłużenia okresu rokowań 

do 3 miesięcy, po upływie których wojewoda i tak miałby prawo podjąć decyzję 

całkowicie samodzielnie, bez względu na przebieg rokowań.  
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Towarzyszyć temu powinno doprecyzowanie art. 2 projektu, w części dotyczącej 

proponowanego art. 15b ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 

i chowaniu zmarłych, w sposób, który nie pozostawi wątpliwości, że ustęp ten dotyczy 

wyłącznie tych stron postępowania, o których mowa w art. 2 projektu w części 

dotyczącej projektowanego brzmienia art. 15b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 31 stycznia 

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

10. Dostosowania do przepisów, które zaczęły obowiązywać od 1 marca 2015 r. 

wymaga art. 2 projektu, w zakresie dotyczącym projektowanego art. 15b ust. 3 

ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Przepis ten 

w zakresie odwołującym się do zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji 

wydanych i unieważnionych dowodów osobistych powinien być skorelowany 

z wchodzącymi w życie 1 marca 2015 r. przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 

– Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 i 1888), ustawy z dnia 

24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. 

zm.) oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

167 poz. 1131 z późn. zm.), w świetle których od 1 marca 2015 r. w ramach jednego 

zintegrowanego Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) będą funkcjonowały m.in.: 

Rejestr Stanu Cywilnego, zwany Bazą Usług Stanu Cywilnego (BUSC), Powszechny 

Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) oraz Rejestr Dowodów 

Osobistych (RDO). 

11. Wątpliwości w zakresie kompetencji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej budzi 

fakt, że nowe zadanie Instytutu Pamięci Narodowej ma dotyczyć tylko jednej 

kategorii: ofiar z okresu 1944-1956, w sytuacji gdy Instytut Pamięci Narodowej 

zajmuje się nie tylko tym okresem historycznym. 

12. Dodatkowo wyjaśnienia wymaga, czy zawarty w art. 3 punkt 3 projektu, w części 

dotyczącej proponowanego art. 53a ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 

1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1075), obowiązek poinformowania 

prokuratora i prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej dotyczy tylko działań, 

o których mowa we wcześniejszych ustępach projektowanego artykułu, a więc 

działań realizowanych na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, czy też 

wszystkich badań archeologicznych. 
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Uzasadnienie projektu nie jest w pełni satysfakcjonującew zakresie wynikającym 

z art. 34 ust. 2 Regulaminu Sejmu, w szczególności pkt 4–5, a w odniesieniu do 

punktów 1 i 3 niniejszego stanowiska także art. 34 ust. 2 pkt 2-3 Regulaminu 

Sejmu. Liczba nieznanych miejsc spoczynku ofiar konfliktów zbrojnych i represji 

totalitarnych jest, w związku z przebiegiem historii naszego kraju w XX wieku, 

potencjalnie bardzo duża. Nawet, jeśli nie udałoby się skutków finansowych dla 

budżetu obliczyć z dużą dokładnością, w uzasadnieniu brakuje analizy tego problemu 

i określenia skali potencjalnych nakładów, które się z tym wiążą. Proponowane w art. 3 

pkt 1 i 2 projektu powiększenie katalogu zadań Instytutu Pamięci Narodowej nie 

będzie się wiązać z koniecznością zwiększenia jego budżetu – w ocenie Prezesa, 

Instytut będzie w stanie wykonywać nowe zadania w ramach obowiązującego budżetu. 

Niezależnie od tego, potencjalne koszty wprowadzenia nowej przesłanki 

umożliwiającej dokonanie ekshumacji musiałyby być pokryte przez wojewodów ze 

środków, jakimi dysponują oni na wszystkie zadania związane z grobami 

i cmentarzami wojennymi. W ciągu ostatnich 10 lat suma środków przeznaczanych na 

ten cel w ramach rocznych budżetów wszystkich wojewodów wynosiła od 5 087 039 

zł/ rok (2005 r) do 8 543 000 zł/ rok (2014 r.) – średnio 6 398 895 zł rocznie w skali 

całego kraju. Istnieje też możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania z budżetu 

Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (w ciągu ostatnich 10 lat: od 2 063 335 zł/ 

rok w 2010 r. do 4 569 583 zł/ rok w 2006 r., średnio 2 955 532 zł rocznie oraz, od 

2014 r., oddzielna pula na same prace ekshumacyjne, która w 2014 r. wyniosła 492 549 

zł). Koszty wprowadzenia zakładanej w projekcie nowej przesłanki, przy wystąpieniu 

której wojewoda byłby zobligowany do dokonania ekshumacji z grobu niezależnie od 

typu tego grobu (wojenny, cywilny, pojedynczy, rodzinny i in.), nie zostały 

w uzasadnieniu projektu w ogóle oszacowane. Na podstawie szacunkowych informacji 

podanych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa stwierdzić można, że: 

− koszt ekshumacji z pojedynczego grobu, w tym przechowywania szczątków, może 

wynieść do 10 000 zł; 

− koszt wykupu gruntu pod pochówek może być bardzo zróżnicowany w zależności 

od cmentarza, w podanym przez Radę OPWiM konkretnym przykładzie wyniósł on 

10 000 zł; 
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− koszt wykonania nowego grobu, bazując na doświadczeniu Rady OPWiM przy 

grobach wojennych, wynosi w zależności od jego urządzenia  i wielkości (liczba 

pochowanych żołnierzy lub ofiar) od 2 000  do 20 000 zł. 

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli przyjąć, że koszt realizacji wszystkich działań 

wiążących się z ekshumacją z jednego grobu i pochowaniem szczątków w innym 

grobie, wynosi nawet 40 000 zł, to przy 10 ekshumacjach, których przeprowadzenie 

przewidywałby projekt ustawy, koszt może wynieść nawet 400 000 zł, co stanowiłoby 

4,68% kwoty przeznaczonej przez wojewodów w 2014 r. na wszystkie działania 

związane z grobami i cmentarzami wojennymi, w ramach której miałyby zostać 

zrealizowane przewidywane przez projekt zadania. 

Koszty przeprowadzenia proponowanych w projekcie procedur na jedynym obszarze, 

o którym w chwili obecnej wiadomo na pewno, że procedury te znajdują na nim 

zastosowanie, czyli Kwaterze Ł na warszawskich Powązkach, wynoszą, wedle 

szacunków Wojewody Mazowieckiego 9 380 000 zł, z czego: 

− 7 880 000 zł (ekshumacje, przeniesienie i odtworzenie grobów i nagrobków 

z istniejących grobów); 

− ok. 1 500 000 zł (powiększenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach oraz jego 

urządzenia). 

Ponadto koszty osobowe i administracyjne w ciągu jednego roku zostały oszacowane 

na 265 000 zł. 

Niezależna od powyższego jest kwestia potencjalnych roszczeń skierowanych do 

Wojewody przez osoby uprawnione do pochowania zmarłych, których szczątki 

mogłyby być w myśl projektowanych przepisów wbrew ich woli ekshumowane 

i przeniesione w inne miejsce. W przypadku obszaru Kwatery Ł, zdaniem Wojewody 

Mazowieckiego, nie sposób ocenić skali takich roszczeń, liczby osób, które by je 

zgłosiły, oraz jak ostatecznie ukształtuje się linia orzecznicza sądów, ale górna granica 

wszystkich roszczeń to kwota rzędu od kilku do kilkunastu milionów złotych. 

Podsumowując, całkowity maksymalny koszt wiążący się z wcieleniem w przypadku 

jednego miejsca – Kwatery Ł – procedury przewidzianej w projekcie sięga 30 000 000 zł. 

Należy podkreślić, że jest mało prawdopodobne, aby rzeczywiste koszty sięgnęły 

takiego pułapu, ale nie można tego z całą pewnością wykluczyć. Należy w tym miejscu 

ponownie podkreślić, że projektowana ustawa wprowadza de facto dwie merytorycznie 

odrębne procedury, powiązane ze sobą jedynie potencjalnie: 
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− procedura ekshumacji w celu udostępnienia miejsca spoczynku znajdującego się 

poniżej; 

− procedura przeniesienia ekshumowanych w ten sposób szczątków i pochowania ich 

w innym miejscu, zamiast powtórnego pochówku w miejscu pierwotnym. 

Biorąc pod uwagę orientacyjne koszty samej ekshumacji (10 000 zł to koszt 

ekshumacji z pojedynczego grobu według informacji z ROPWiM, z uwzględnieniem 

ewentualnego czasowego przechowywania szczątków), trzeba zauważyć, że większość 

szacowanych kosztów związana jest wyłącznie z drugą procedurą. Przykładowo 

w przypadku kwatery Ł, w której według ogólnodostępnych informacji, znajduje się 

w tym momencie ok. 200 grobów przeznaczonych w projekcie do ekshumacji 

i przeniesienia, koszty realizacji pierwszej procedury (ekshumacji) wyniosłyby około 

2 000 000 zł., czyli 6,66 % maksymalnych szacowanych kosztów realizacji obu 

procedur (21,32 %, przy pominięciu ewentualnych kosztów roszczeń oraz 265 000 zł 

rocznych kosztów osobowych i administracyjnych Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego), powiększone o koszty związane z przywróceniem grobów do 

poprzedniego stanu. Przy czym koszty przywrócenia grobu do poprzedniego stanu po 

dokonaniu obu ekshumacji – szczątków z warstwy wyższej, a następnie niższej – 

i ponownego pochowania szczątków z warstwy wyższej w grobie, w którym 

dotychczas spoczywał, na pewno są mniejsze niż koszty wykupu nowego miejsca na 

cmentarzu i odtworzenia grobu w innym miejscu. O ile w przypadku Kwatery 

Ł zasadne jest przeprowadzenie obu procedur, o tyle nie każde podobne miejsce musi 

tego wymagać. 

Kluczowa zatem dla oceny skutków projektowanej regulacji jest szacowana liczba 

miejsc o charakterze analogicznym do Kwatery Ł, przy których również zastosowanie 

mogłaby znaleźć projektowana procedura. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, organ 

kompetentny w tym zakresie, ocenił, że na podstawie obecnego stanu wiedzy można 

przyjąć, iż w przyszłości mogą zostać odnalezione inne, nieznane dotąd miejsca tego 

typu. Jak dotąd jedyne takie zidentyfikowane miejsce znajduje się na Cmentarzu 

Osobowickim we Wrocławiu. Co prawda w tym akurat przypadku ekshumacje 

i wszystkie niezbędne do ich realizacji działania zostały już przeprowadzone 

(możliwość ich przeprowadzenia wynikała ze szczególnych uwarunkowań miejsca), 

więc przewidziane w projekcie procedury nie znalazłyby już zastosowania, jednakże 

wskazuje to ponad wszelką wątpliwość, że Kwatera Ł nie jest jedynym miejscem, 
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gdzie potencjalnie mogłyby znaleźć zastosowanie. Na obecnym etapie badań można 

stwierdzić, zdaniem Prezesa IPN. że liczba tego typu miejsc, nieznanych nam jeszcze, 

a kryjących szczątki kilkuset osób, wynosi nie mniej niż kilkanaście. 

Przedstawione szacunki kosztów stanowią kolejny ważny argument na rzecz 

zasadności takiego zmodyfikowania projektowanych przepisów, które 

zminimalizowałoby ryzyko wystąpienia roszczeń odszkodowawczych, związanych np. 

z niewłaściwym odtworzeniem nagrobka lub jego odtworzeniem na innym cmentarzu 

albo z naruszeniem dóbr osobistych krewnych zmarłego. Celowi takiej minimalizacji 

ryzyka służą uwagi zawarte w niniejszym stanowisku. 

Poszerzenie kategorii miejsc spoczynku objętych projektowaną procedurą do 

wszystkich grobów wojennych łączyłoby się w sposób oczywisty ze zwiększeniem 

potencjalnych kosztów wprowadzenia ustawy. Należy podkreślić, że nawet 

w przypadku uchwalenia projektu w wersji ograniczającej stosowanie procedury do 

jednego tylko rodzaju grobów wojennych, konieczność takiego poszerzenia wydaje się 

być w przyszłości bardzo trudna, jeśli nie niemożliwa do uniknięcia, z powodów 

wymienionych w punkcie 2 (w tym ze względów konstytucyjnych i z uwagi na 

obowiązujące stronę polską umowy międzynarodowe). Na chwilę obecną z całą 

pewnością można stwierdzić, że istnieją zidentyfikowane miejsca spoczynku, 

w których zastosowanie mogłaby znaleźć projektowana procedura, a których projekt 

w wersji przedstawionej przez Kancelarię Prezydenta nie uwzględnia. Można przyjąć, 

że liczba tego typu miejsc wynosi nie mniej niż liczba miejsc oszacowanych przez 

Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, przy czym należy zaznaczyć, że w ich 

przypadku zastosowanie co do zasady znajdowałaby jedynie pierwsza z dwóch 

projektowanych procedur, co wiązałoby się też z proporcjonalnie mniejszymi kosztami 

13. W projekcie oraz w uzasadnieniu nie uwzględniono grobów i cmentarzy 

wojennych objętych dwustronnymi umowami międzynarodowymi, które 

Rzeczpospolita Polska zawarła m.in. z Federacją Rosyjską, Białorusią, Ukrainą, 

Republiką Federalną Niemiec, Republiką Włoską i Węgrami. 

 

Rada Ministrów wnosi o uwzględnienie zgłoszonych uwag w toku prac parlamentarnych, 

zastrzegając również, że wwszelkie koszty obciążające budżet państwa powinny zostać 

sfinansowane w ramach limitu wydatków określonych w ustawie budżetowej na dany rok, 
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we właściwej części budżetowej, bez konieczności pozyskania dodatkowych środków na ten 

cel. 

Podsumowując powyższe, Rada Ministrów pozytywnie opiniuje prezydencki projekt 

ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych 

ustaw (druk 3027). 
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