Ojczyzna to ziemia i groby:
wszystkie groby
Prezentacja społecznego projektu ustawy o cmentarzach
i pochówkach


Każdy może decydować o sposobie swojego pochówku, wybierając formę tradycyjną,
rozsypania prochów lub pochówek ekologiczny;



Zakazuje się zbywania i zabudowy cmentarzy. Przeznaczenie cmentarza na inny cel
będzie możliwe dopiero po 100 latach od ostatniego pochówku i pod warunkiem
ekshumacji szczątków i przeniesienia ich na inny cmentarz;



Gminy mają obowiązek prowadzenia rejestrów cmentarzy. Każdy cmentarz powinien
być wpisany do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków;


TO WYBRANE ZAPISY PROPONOWANE W SPOŁECZNYCH PROJEKTACH USTAW.

Zapraszamy na publiczne ogłoszenie projektów ustaw „o cmentarzach i pochówkach” oraz
„o Panteonie Rzeczypospolitej”. Projekty przedstawią ich autorki i autorzy z Inicjatywy
(Nie)zapomniane Cmentarze: dr hab. Małgorzata Bednarek, prof. Ewa Domańska,
prof. Anna E. Kubiak, dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. dr hab. Jacek Sobczak, Krzysztof
Wolicki, dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński (lider zespołu).
Otwarte spotkanie z naszymi ekspertkami i ekspertami odbędzie się online w środę
20 października o godz. 18:00 na platformie ZOOM:
https://zoom.us/j/94444619885?pwd=azVXelhhRmdXZzFERkJXcE9WSU9Wdz09
Link do spotkania jest dostępny także na wydarzeniu na Facebooku:
https://fb.me/e/1GoUYHmtC

Oba projekty są efektem prac Inicjatywy społecznej (Nie)zapomniane Cmentarze
i mają zastąpić obecne prawo: ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r. oraz ustawę
o grobach i cmentarzach wojennych z 1933 r.

Impulsem do podjęcia prac nad nowymi regulacjami była niezgoda na brak dostatecznej
ochrony starych cmentarzy, przypadki dewastacji nagrobków, bezczeszczenia szczątków ludzkich;
przeznaczania starych cmentarzy na tereny inwestycyjne: działki rekreacyjne, markety, parkingi czy
stacje benzynowe. Obowiązujące obecnie w Polsce prawo nie stwarza bowiem odpowiednich
warunków do ochrony cmentarzy. Wiedzą o tym szczególnie ci, którzy przejęli się losem tych
(nie)zapomnianych cmentarzy i podjęli trud ich dziedziczynienia. Działacze społeczni – nieraz
zupełnie niezwiązani ze społecznościami, do których te groby kiedyś należały – wykonują
nieustanną pracę na rzecz ich ratowania, zachowania dziedzictwa, przywracania pamięci.
Założenia społecznego projektu od początku uwzględniały także wprowadzenie do polskiego
prawa nowych, ekologicznych form pochówku. Te propozycje spotkały się ze szczególnym
zainteresowaniem i dobrym przyjęciem w trakcie przeprowadzanych na początku 2021 r.
społecznych konsultacji tez do projektu ustawy.
W toku rocznych prac projekt, oprócz zapisów dotyczących instrumentów ochrony cmentarzy,
został rozszerzony również o inne zapisy dotyczące prawa o decydowaniu o sposobie swojego
pochówku, powołania Rady Ochrony Cmentarzy czy regulacji dotyczących działalności
przedsiębiorców pogrzebowych. Opracowano także projekt ustawy o Panteonie Rzeczypospolitej,
który ma być miejscem spoczywania szczątków i prochów osób szczególnie zasłużonych dla
ojczyzny.
Oba projekty ustaw znajdują się na stronie https://niezapomnianecmentarze.pl
Tam również znajdą Państwo informacje o Inicjatywie (Nie)zapomniane Cmentarze, raport
z konsultacji społecznych tez projektu oraz informacje o dotychczasowej działalności Inicjatywy.
Od 20 października br. rozpoczynamy trwające 3 miesiące (do 20 stycznia 2022 r.)
konsultacje społeczne przygotowanych propozycji zmian prawa. Każdy może zgłosić uwagi
zarówno ogólne jak i szczegółowe, pisząc na adres: niezapomnianecmentarze@gmail.com. Zostaną
one wykorzystane w trakcie prac nad ostateczną wersją projektów ustaw. Serdecznie zapraszamy do
dzielenia się opiniami.
ZBLIŻA SIĘ DZIEŃ 1 LISTOPADA – CZAS ZADUMY I PAMIĘCI O ZMARŁYCH. TO TAKŻE OKAZJA
DO REFLEKSJI NAD ISTOTĄ PAMIĘCI ORAZ TYM, ŻE SPOSÓB JEJ UZEWNĘTRZNIENIA MOŻE BYĆ
RÓŻNORODNY – W ZALEŻNOŚCI OD RELIGII, KULTURY, TRADYCJI, ALE TEŻ OD CZASU, W KTÓRYM
ŻYJEMY. BO PRZECIEŻ GODNOŚĆ NIGDY NIE UMIERA. NA 10 DNI PRZED ŚWIĘTEM ZMARŁYCH
ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO WSPÓLNEJ DYSKUSJI NAD NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI
CMENTARZY I POCHÓWKÓW.
Inicjatywa społeczna (Nie)zapomniane Cmentarze, Warszawa, dnia 18 października 2021 r.

