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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach 

wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej  

– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

(druk nr 900) 

 

U S T A W A   z dnia z dnia 31 stycznia 1959 r. o CMENTARZACH I CHOWANIU 

ZMARŁYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.) 

Art. 15. 

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana: 

1)   na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem 

właściwego inspektora sanitarnego; 

2)   na zarządzenie prokuratora lub sądu; 

3)   na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu 

cmentarza na inny cel. 

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 3 zwłoki i szczątki powinny być pochowane na 

nowo w innym miejscu. W przypadkach wywłaszczenia terenu cmentarnego koszt 

ekshumacji i przeniesienia ponosi nabywca terenu. 

3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do 

spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 

1, przed upływem 2 lat od dnia zgonu. 

<Art. 15a.  

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na podstawie decyzji wojewody 

właściwego ze względu na miejsce położenia grobu, wydanej na wniosek Prezesa 

Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, jeżeli w wyniku prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej – 

Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu działań ustalono lub 

powzięto podejrzenie, że pod istniejącym grobem, znajduje się miejsce spoczynku 

osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem lub represji 

totalitarnych, w okresie od 1944 r. do 1956 r.  
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2. Wniosek o ekshumację zawiera: 

1) dane osób pochowanych w grobie oraz miejsce usytuowania grobu, wynikające 

z planu zagospodarowania cmentarza; 

2) przesłanki uzasadniające potrzebę dokonania ekshumacji; 

3) uzasadnienie. 

3. W uzasadnionych przypadkach wojewoda w decyzji może orzec również o 

przeniesieniu zwłok i szczątków w inne miejsce. Przesłanki uzasadniające 

przeniesienie zwłok i szczątków w inne miejsce wskazuje się we wniosku. 

4. Zwłoki i szczątki powinny być pochowane w tym samym grobie albo w innym grobie 

na tym samym cmentarzu. W przypadku braku możliwości pochowania zwłok 

i szczątków na tym samym cmentarzu z uwagi na brak miejsca lub zamknięcie 

cmentarza, zwłoki i szczątki mogą zostać pochowane na innym cmentarzu. 

5. Stronami postępowania w sprawie ekshumacji są: 

1) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu; 

2) osoby uprawnione do pochowania zwłok. 

6. Jeżeli na podstawie danych uzyskanych z rejestrów i ewidencji publicznych nie ma 

możliwości ustalenia osób, o których mowa w ust. 5 pkt 2, wojewoda ogłasza 

w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej o wszczęciu 

postępowania w sprawie ekshumacji. 

7. Wydanie decyzji o ekshumacji poprzedza się, trwającymi nie dłużej niż 3 miesiące, 

rokowaniami z osobami uprawnionymi do pochowania zwłok, co do nowego miejsca 

pochówku lub budowy albo odtworzenia nagrobka, jeżeli został złożony wniosek o 

przeniesienie zwłok i szczątków. Z rokowań sporządza się protokół. 

8. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 6, nie zgłosi się 

żadna z osób uprawnionych do pochowania zwłok, wojewoda określa nowe miejsce 

pochówku lub budowy albo odtworzenia nagrobka.  

9. Koszt ekshumacji, przeniesienia zwłok i szczątków, wykupu nowego miejsca 

pochówku oraz budowy albo odtworzenia nagrobka, odpowiadającego istniejącym, 

ponosi wojewoda.> 
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U S T A W A   z dnia 28 marca 1933 r. o GROBACH I CMENTARZACH WOJENNYCH 

(Dz. U. Nr 39, poz. 311, z późn. zm.) 

Art. 1. 

[(1) Grobami wojennymi w rozumieniu ustawy są: 

  1)  groby poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, 

  2)  groby osób wojskowych, poległych lub zmarłych z powodu działań wojennych, bez 

względu na narodowość, 

  3)   groby sióstr miłosierdzia i wszystkich osób, które, wykonując zlecone im czynności 

przy jakiejkolwiek formacji wojskowej, poległy lub zmarły z powodu działań 

wojennych, 

  4)  groby jeńców wojennych i osób internowanych, 

  5)   groby uchodźców z 1915 r., 

  6)   groby osób wojskowych i cywilnych, bez względu na ich narodowość, które straciły 

życie wskutek represji okupanta niemieckiego albo sowieckiego po dniu 1 września 

1939 r., 

  7)   groby i cmentarzyska prochów ofiar niemieckich i sowieckich obozów, 

  8)   groby osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem i represji 

totalitarnych w okresie od 1944 r. do 1956 r.] 

<1. Grobami wojennymi w rozumieniu ustawy są groby i miejsca spoczynku: 

1) poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, 

2) osób wojskowych, poległych lub zmarłych z powodu działań wojennych, bez 

względu na narodowość, 

3) sióstr miłosierdzia i wszystkich osób, które, wykonując zlecone im czynności przy 

jakiejkolwiek formacji wojskowej, poległy lub zmarły z powodu działań 

wojennych, 

4) jeńców wojennych i osób internowanych, 

5) uchodźców z 1915 r., 

6) osób wojskowych i cywilnych, bez względu na ich narodowość, które straciły życie 

wskutek represji okupanta niemieckiego albo sowieckiego od dnia 1 września 

1939 r., 

7) ofiar niemieckich i sowieckich obozów, w tym cmentarzyska ich prochów, 

8) osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem i represji 

totalitarnych w okresie od 1944 r. do 1956 r.> 
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(2) Groby rodzinne, chociażby w nich były umieszczone zwłoki osób, wymienionych w ust. 

1, nie są grobami wojennemi. 

(3) Cmentarzami wojennemi w rozumieniu ustawy niniejszej są cmentarze, przeznaczone do 

chowania zwłok osób, wymienionych w ust. 1. 

(4) Groby wojenne zasadniczo powinny być zgrupowane na cmentarzach wojennych. 

Art. 6. 

(1) Groby i cmentarze wojenne pozostają pod opieką Państwa; zwierzchni nadzór nad nimi , 

polegający na sprawdzaniu i kontrolowaniu działań podległych jednostek pod względem 

legalności i podejmowania w tym zakresie decyzji administracyjnych, sprawuje minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z zachowaniem uprawnień 

przysługujących Kościołom i innym związkom wyznaniowym oraz wójtom (burmistrzom, 

prezydentom miast) na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i 

chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.) oraz uprawnień 

przysługujących Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na podstawie ustawy z dnia 

21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz. U. Nr 2, poz. 2, z 

1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 2000 r. Nr 31, poz. 382). 

[(2) Koszty utrzymania grobów i cmentarzy wojennych są ponoszone ze środków budżetu 

państwa.] 

<2. Koszty budowy i utrzymywania, w tym remontów, grobów i cmentarzy wojennych 

są ponoszone ze środków budżetu państwa.> 

(3) Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego 

obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych , z jednoczesnym przekazaniem 

odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego 

obowiązku bezpłatnie. 

(4) Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może powierzyć 

fundacjom, stowarzyszeniom i instytucjom społecznym, za ich zgodą, obowiązek 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

(5) Wynagrodzenie partnera prywatnego, z tytułu realizacji zadań publicznych w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego może w całości stanowić zapłata sumy pieniężnej ze 

środków podmiotu publicznego odpowiedzialnego za wykonywanie tych zadań. 
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U S T A W A   z dnia 18 grudnia 1998 r. o INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ – 

KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1075) 

Art. 1. 

Ustawa reguluje: 

1)   ewidencjonowanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczenie, 

udostępnianie i publikowanie dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, 

wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a 

także organów bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich, dotyczących: 

a)  popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych 

narodowości w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r.: 

–  zbrodni nazistowskich, 

–  zbrodni komunistycznych, 

–  innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub 

zbrodnie wojenne, 

b)  innych represji z motywów politycznych, jakich dopuścili się funkcjonariusze polskich 

organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo osoby działające na ich zlecenie, 

a ujawnionych w treści orzeczeń zapadłych na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 

1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za 

działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z 

późn. zm.), 

c)  działalności organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5; 

2)   tryb postępowania w zakresie ścigania przestępstw określonych w pkt 1 lit. a; 

3)   ochronę danych osobowych osób, których dotyczą dokumenty zgromadzone w archiwum 

Instytutu Pamięci; 

4)   prowadzenie działań w zakresie edukacji publicznej[.]<;> 

<5) poszukiwanie miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z 

narzuconym systemem lub represji totalitarnych w okresie od 1944 r. do 1956 r.> 
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Art. 53. 

Instytut Pamięci: 

1)   informuje społeczeństwo o strukturach i metodach działania instytucji, w ramach których 

zostały popełnione zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu, oraz informuje o 

strukturach, obsadzie personalnej i sposobach działania organów bezpieczeństwa państwa; 

2)   prowadzi badania naukowe nad najnowszą historią Polski, a także udostępnia 

zgromadzone dokumenty innym placówkom naukowym i osobom w celu prowadzenia 

takich badań, z zachowaniem warunków określonych w ustawie; 

3)   udziela informacji na temat zgromadzonych dokumentów oraz publikuje wydawnictwa 

naukowe i popularnonaukowe, w tym inwentarze archiwalne; 

4)   upowszechnia w kraju i za granicą wyniki swojej pracy oraz badań innych instytucji, 

organizacji i osób nad problematyką stanowiącą przedmiot jego działania; 

5)   prowadzi działalność edukacyjną, wystawienniczą i wydawniczą; 

6)   formułuje wnioski dotyczące edukacji historycznej; 

7)   ogłasza coroczne konkursy na finansowanie przez Instytut Pamięci badań naukowych nad 

najnowszą historią Polski[.]<;> 

<8) prowadzi prace poszukiwawcze lub badania naukowe w zakresie poszukiwania 

miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem 

lub wskutek represji totalitarnych w okresie od 1944 r. do 1956 r.> 

<Art. 53a. 

1. Właściciel lub posiadacz nieruchomości, na której mają być prowadzone prace 

poszukiwawcze lub badania naukowe, o których mowa w art. 53 pkt 8, jest 

obowiązany udostępnić nieruchomość wykonawcy prac lub badań w celu ich 

przeprowadzenia. 

2. Prowadzenie prac poszukiwawczych lub badań naukowych, o których mowa w art. 53 

pkt 8, stanowi cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.). 

3. W przypadku odmowy udostępnienia nieruchomości, o której mowa w ust. 1, starosta 

właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, na wniosek Prezesa 

Instytutu Pamięci, może wydać decyzję nakazującą właścicielowi lub posiadaczowi 

udostępnienie nieruchomości, na czas niezbędny do przeprowadzenia prac 
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poszukiwawczych lub badań naukowych, o których mowa w art. 53 pkt 8, jednak nie 

dłuższy niż 9 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. 

4. Do decyzji, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio art. 124 ust. 4–7 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

5. Za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem prac poszukiwawczych lub badań 

naukowych, o których mowa w art. 53 pkt 8, przysługuje odszkodowanie. 

6. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 5, stosuje 

się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. 

Art. 53b. 

1. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych w miejscu 

objętym pracami poszukiwawczymi, o których mowa w art. 53 pkt 8, do pozwoleń 

i prowadzenia tych badań stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 

37 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397). 

2. W przypadku odkrycia podczas badań archeologicznych w miejscu objętym pracami 

poszukiwawczymi, o których mowa w art. 53 pkt 8, zwłok lub szczątków ludzkich, 

oprócz prokuratora należy powiadomić również prokuratora Instytutu Pamięci.> 


