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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego 

podczas 31. posiedzenia Senatu RP w dniu 8 października 2021 r. dotyczące likwidacji 

lub zapowiedzi likwidacji grobów, w których spoczywają osoby wielce zasłużone dla lokalnej 

społeczności, bohaterowie walk o niepodległość Polski, uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższych wyjaśnień.

Przede wszystkim pragnę wskazać, iż w kompetencjach Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego znajduje się zwierzchni nadzór nad grobami wojennymi, których katalog 

jest ściśle określony w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) . Należy podkreślić, iż grobami wojennymi, zgodnie z art. 1 ust. 2, 

nie są groby rodzinne. 

Ponadto kwestię grobów weteranów walk o niepodległość Polski reguluje obecnie 

ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość 

Polski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2529) określająca zasady sprawowania opieki nad grobami 

weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, ich ewidencji i przyznawania środków 

finansowych na sprawowanie nad nimi opieki. Wykonywanie obowiązków wynikających 

z tej ustawy znajduje się w kompetencjach Instytutu Pamięci Narodowej–Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

W przypadku grobów osób zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej, niebędących 

grobami wojennymi czy grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, mogę 

zasugerować kontakt z Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji 
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administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci, 

który prowadzi prace legislacyjne nad projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych oraz Przepisów wprowadzających Ustawę, mające na celu uregulowanie 

tych kwestii.

Z poważaniem 

z up. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

SEKRETARZ STANU

Jarosław Sellin
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