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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny zlecił ponowne zbadanie sprawy prowadzonej przez Prokuraturę 

Rejonową w Pruszkowie, województwo mazowieckie, dotyczącej zbezczeszczenia zwłok śp. Anny B. 

Syn zmarłej twierdzi, że podczas pochówku jego matki miały miejsce skandaliczne zachowania pracow-

ników zakładu pogrzebowego stanowiące zbezczeszczenie zwłok. Zachowania te po części znalazły potwier-

dzenie w postępowaniu dowodowym, jednakże prokuratura nie dopatrzyła się w nich cech znieważenia 

zwłok. 

W naszym przekonaniu prokuratura nie rozważyła i w zasadzie nie podjęła kluczowego wątku, jakim jest 

podejrzenie, że pracownicy zakładu pogrzebowego przemieścili ciało zmarłej w taki sposób, że być może 

pochowana została ona w innym miejscu, niż miała zostać pochowana, a ponadto w otwartej trumnie. Podej-

rzenia te wzmaga okoliczność, że pracownicy zakładu pogrzebowego wbrew woli rodziny zmarłej, a praw-

dopodobnie również wbrew przepisom prawa, samowolnie i bez obecności rodziny przemieścili ciało już po 

pogrzebie. 

Syn zmarłej domagał się ekshumacji zwłok i w zaistniałej sytuacji żądanie to wydaje się uzasadnione, bo-

wiem pan Sebastian B. nie ma pewności, gdzie i w jaki sposób ostatecznie została pochowana jego matka. 

Jest to dla niego traumatyczne przeżycie i należy to w pełni zrozumieć, wszak kultura pochówku i szacunek 

dla ciała, a nade wszystko pewność co do prawidłowości i miejsca pochówku, jest w kulturze polskiej i kato-

lickiej sprawą szczególnej wrażliwości i wagi. 

Uważamy, że z uwagi na tyle zaniedbań i lekceważące zachowanie właścicielki oraz pracowników zakła-

du pogrzebowego, z uwagi na dramatyczną niepewność rodziny co do prawidłowości pochówku zmarłej, 

postępowanie to powinno zostać podjęte na nowo, a prawidłowość pochówku powinna zostać sprawdzona w 

drodze ekshumacji. Przemawiają za tym względy prawne i zwykłe ludzkie współczucie, o którego okazanie 

prosimy Pana Prokuratora Generalnego. 
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