
do uporządkowania i inwentaryzacji zaniedbanego
lokalnego cmentarza: od momentu jego „odkrycia” 
aż do właściwych prac porządkowych 

Ustal kto jest właścicielem terenu, na którym
znajduje się cmentarz. Do kogo należy: do
lokalnej parafii, samorządu terytorialnego,
Lasów Państwowych czy też prywatnego
właściciela? Możesz to sprawdzić w siedzibie
gminy albo urzędzie miejskim. 

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem
grunty zajęte pod cmentarze najczęściej w
ewidencji gruntów oznaczone są symbolem Bz,
jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (ale
także cmentarze w ewidencji gruntów
oznaczone są symbolem ŁIII – łąki trwałe; RV –
grunty orne; Bi – inne tereny zabudowane; LsV –
lasy; N – nieużytek). Jeśli, mimo wszystko, uda
nam się odnaleźć cmentarz, właściciela i jeszcze
posiadamy dodatkową informację, że dany
cmentarz figuruje w ewidencji gruntów, jako, 
np. Bz - teren rekreacyjno, to warto tę kwestię
uświadomić miejscowej władzy, właścicielowi 
i nagłośnić….

SIEDEM KROKÓW

KROK PIERWSZY

Chcąc znaleźć właściciela zapomnianego
cmentarza czy w ogóle poszukując takich
miejsc na określonym terenie, warto zwrócić
się z prośbą do starostwa o wykazy cmentarzy
w poszczególnych miejscowościach wraz 
z dokładną informacją zawierającą aktualną
klasyfikację obszaru, areału i numer działki.
Uwaga! Zdarza się, że ta prośba nie jest
rozpatrzona pozytywnie, ponieważ aktualnie
obowiązujące przepisy prawa w zakresie
ewidencji gruntów i budynków, w tym
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz.U. Nr 38 poz. 454), nie stanowi o tym, aby
cmentarze jako użytki miały być specjalnie
(szczególnie) oznaczone tak, by na podstawie
tych danych jednoznacznie wskazać, że
określony teren (działka) jest cmentarzem. 

W przypadku cmentarzy żydowskich ich stan
własności udokumentowany jest na stronie:
www.cmentarzezydowskie.org/cmentarze/

http://www.cmentarzezydowskie.org/cmentarze/


Poproś właściciela o zgodę na pracę na cmentarzu. Opisz, co chcesz zrobić i podeprzyj to argumentami,
które mają szansę do niego trafić.

KROK DRUGI

KROK TRZECI

Sprawdź, czy cmentarz znajduje się w rejestrze zabytków. Jeśli tak, potrzebna jest zgoda
konserwatora na prace na cmentarzu. W celu pozyskania takiej informacji możesz
skontaktować się z urzędem gminy, gdyż powinien się tam znajdować wykaz wszystkich
gminnych zabytków. Jeżeli ta droga zawiedzie, udaj się do kierownika miejscowej delegatury
Urzędu Ochrony Zabytków – w niektórych miejscowościach (np. w Koninie czy Kaliszu) 
są takie lokalne delegatury. Jeśli jej nie ma, kolejnym szczeblem jest Wojewódzki UOZ. 

Zwróć również uwagę na – inne niż zabytkowa tkanka cmentarza – obiekty mogące podlegać
ochronie. Zdarza się, że są to rosnące na cmentarzu drzewa (np. ze względu na swój wiek 
i status pomnika przyrody) lub żyjące tam zagrożone gatunki zwierząt. Informacji na ten temat
powinny udzielić Wydziały Ochrony Środowiska w urzędach miejskich lub gminnych. 
Pisząc podanie o prowadzenie prac na cmentarzu warto z jednej strony napisać dokładnie, co
będziesz robić, np. „wycinka krzewów bzu” itp., ale z drugiej strony na tyle ogólnikowo, by
można było jak najwięcej działań wykonać. Do prac związanych z wycinaniem krzewów i gałęzi
najlepsze będą jesień i zima, bo łatwo je spalić na miejscu.

Warto pamiętać, że do takich prac nie zawsze
konieczna jest zgoda na piśmie. Wielu urzędom
wystarczy nawet zwykła rozmowa telefoniczna.
W przypadku cmentarzy żydowskich, bez
względu na stan własnościowy, dobrze jest
zwrócić się z prośbą o pomoc lub informacje do
najbliższej gminy żydowskiej (w przypadku gdy to
ona jest właścicielem, jest to konieczne).  Przed 
 pracami na cmentarzu zapoznaj się z zasadami
żydowskiego prawa religijnego  www.cmentarze-
zydowskie.pl/zalecenia.html Pamiętaj aby nie
stawiać samodzielnie płyt nagrobnych. W tym
celu możesz poprosić o bezpłatną pomoc komisję
rabiniczną do spraw cmentarzy :
www.warszawa.jewish.org.pl/pl/kontakt

Przedstaw płynące z tego korzyści: 

Takie miejsce ma szansę stać się nowym
punktem na turystycznej mapie gminy,
regionu etc. Będzie można do niego
pojechać, zwiedzić, a przy okazji zostać
chwilę dłużej na terenie gminy,

Stan cmentarza buduje wizerunek
społeczności, świadczy o niej, zachęca do
działań edukacyjnych i wielokulturowych,
badania historii tożsamości danego
miejsca

Będzie czysto, ładnie, bezpiecznie,

http://cmentarze-zydowskie.pl/zalecenia.html
https://warszawa.jewish.org.pl/pl/kontakt/


Nawiąż współpracę z lokalną społecznością. 
Porozmawiaj z sołtysem lub wójtem, Ochotniczą Strażą Pożarną, lokalnymi
autorytetami czy szkołą. Czasem można liczyć także na otwartych, chętnych do
współpracy proboszczów.  

KROK CZWARTY

KROK PIĄTY

Wszystkie te osoby mogą Cię wesprzeć sprzętem, pracą, albo zwyczajnie życzliwym
przyjęciem Twoich działań. Nauczyciele ponadto mają możliwość zaangażowania się 
w podtrzymywanie odsłoniętego cmentarza w pamięci społeczności, np. poprzez
lekcje tematyczne, wycieczki czy okazjonalnie szkolne akcje porządkowe. 
Pozyskując takich lokalnych sojuszników warto skorzystać także z mediów
społecznościowych: możesz utworzyć wydarzenie i zaprosić mieszkańców. To często
działa. Takie wydarzenie udostępniajmy lokalnym mediom, dzięki którym nasza akcja
dotrze do większej ilości zainteresowanych.

Pozyskaj fundusze. Cześć działań na cmentarzu można wykonać w ramach pracy
społecznej, ale na poważniejsze prace potrzebne są fundusze. Możesz je pozyskiwać
z rozmaitych źródeł, mogą to być:

minigranty (kwota do 10 tys. zł) przeznaczonych przez gminę lub w Centrum Organizacji
Pozarządowych. Są to fundusze przeznaczone na ważne dla lokalnej społeczności
działania w tym edukacyjne (lekcja historii w terenie), integracyjne, porządkowe,
aktywizujące i łączące społeczność. Czasem konkursy ogłaszają też Urzędy
Marszałkowskie danego województwa,

fundusze na działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego przyznawane przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa,

pieniądze z dużych ogólnopolskich fundacji np. Fundacja Orange, Fundacja Santander,

fundusze norweskie z programu „Aktywni Obywatele”, przeznaczone na działania
lokalne (to może być nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych). Wymaga to włożenia pracy
w przygotowania odpowiedniego, szczegółowego projektu, a potem jego rozliczenia
ale naprawdę warto, zwłaszcza, że można otrzymać dodatkowe pieniądze na rozwój
własnego stowarzyszenia czy fundacji,

zbiórki publiczne (zbiórka.pl, pomagam.pl, patronite ect.),

wsparcie prac konserwatorskich (jeżeli cmentarz jest w rejestrze WUOZ),

granty Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny przeznaczane dwa/trzy razy
w roku na prace na cmentarzach żydowskich.

Jeśli cmentarz jest własnością skarbu państwa można złożyć stosowny wniosek do
burmistrza lub starostwa o dofinansowanie prac porządkowych (wykoszenie terenu, zakup
worków na śmieci oraz sprzętu ogrodniczego, organizacja wywozu śmieci).



K R O K  S Z Ó S T Y
MOŻNA GO WYKONAĆ TEŻ WCZEŚNIEJ

Wprowadź cmentarz do Wikipedii. Opisanie cmentarza, wprowadzenie go do
Wikipedii powinno pomóc i przy pozyskiwaniu przychylności władz, jak 
i wolontariuszy, czy środków. Wiadomo, jeśli ktoś szuka informacji zagląda do
internetowej encyklopedii wiedzy.

K R O K  S I Ó D M Y

odpisanie podstawowych danych z nagrobka,

oznaczenie grobu na mapie,

sporządzenie dokumentacji fotograficznej,

wykonanie listy pochowanych według różnych kryteriów (alfabetycznego,

chronologicznego, kwaterowego), 

odpisanie i tłumaczenie inskrypcji,

oznaczenie grobów na mapie,

wykonanie pomiarów nagrobka, określenie materiału, zrobienie opisu formalnego,

udokumentowanie i opisanie stanu zachowania,

poszukiwanie metryk zgonu w lokalnym archiwum.

Przeprowadź inwentaryzację cmentarza. 

Może się ona sprowadzać do działań podstawowych:

lub szczegółowych:

Narzędziem przydatnym do prowadzenia prac inwentaryzacyjnych mogą okazać się karty

inwentaryzacyjne lokalnej delegatury UOZ. Wystarczy je wówczas odpowiednio poprawić 

i zaktualizować. Źródłem inspiracji sposobu tworzenia mapy z cmentarzami, może być

mapa przygotowana przez FRYDHOF: www.frydhof.pl. 

Jeśli masz jakieś uwagi lub uzupełnienia 

do powyższej Instrukcji napisz na mail:

niezapomnianecmentarze@gmail.com

Instrukcję przygotowali: 
Damian Kruczkowski (Wielkopolskie Stowarzyszenie
Frydryhof), dr Olga Kich-Masłej (Stowarzyszenie
Wierzbica) oraz dr Sławomir Pastuszka – Inicjatywa
(Nie)zapomniane cmentarze.

Możesz założyć także fanpage na portalu Facebook
poświęcony upamiętnieniu danego cmentarza.

Uwaga, nie odnawiaj na własną rękę inskrypcji nagrobnych zapisanych nieznanym Ci

alfabetem – np. hebrajskim lub cyrylicą, gdyż możesz uczynić go nieczytelnym.


