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podczas prac archeologicznych
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Podczas prac archeologicznych nierzadko odnajdywane 
są szczątki ludzkie. Przed podobnym problemem stają też 
wykonawcy prac budowlanych, zwłaszcza w miastach hi-
storycznych. Znaleziska takie generują wiele problemów. 
Mimo istnienia regulacji prawnych dotyczących postępo-
wania ze szczątkami ludzkimi i oczywistych, wydawałoby 
się, wskazań sanitarnych i etycznych, niekiedy kierownik 
badań ma poważne kłopoty z ich ponownym pochów-
kiem. 

W sytuacji, gdy archeologiczne badania wykopalisko-
we dotyczą cmentarzysk, zwłaszcza o nowożytnej chro-
nologii czy pól bitew, zwłaszcza z czasów I i II Wojny Świa-
towej, archeolodzy spodziewają się możliwości odkrycia 
szczątków ludzkich: wśród badaczy znajduje się antropo-
log fizyczny i przygotowywane są tymczasowe (polowe) 
miejsca przechowywania kości. Prowadzone są również 
rozmowy z administracją cmentarza, na którym kości mo-
głyby być wtórnie pochowane. Niestety, zdarza się i tak, 
że ludzkie szczątki odkrywane są w miejscach, gdzie nikt 
by się ich nie spodziewał. Natomiast ich wiek sprawia, 
że nie są one wystarczająco atrakcyjnym przedmiotem 
badań dla archeologów.

Procedury w przypadku znalezienia szczątków ludz-
kich, niezależnie od ich stanu zachowania, określa Za-
rządzenie Nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 
4.06.2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszu-
kiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypad-
ku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znale-
zienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (zwane 
dalej Zarządzeniem Nr 124),1 a postępowanie przebiega 
tak, jak w przypadku znalezienia ciała:

Krok 1: wstrzymanie pracy w wykopie (archeologicz-
nym oraz budowlanym) i powiadomienie policji – w tym 
momencie znalezisko uzyskuje status „nieznanych zwłok 
i szczątków ludzkich”. Zgodnie z par. 2 ust. 7 Zarządzenia 
nr 124: „nieznane zwłoki i szczątki ludzkie, zwane dalej 
NN zwłokami” to ciało osoby zmarłej, odnalezione w sta-

1  Zarządzenie Nr 124 KGP z dn. 4.06.2012 r. mimo wydania dwóch 
zarządzeń je zmieniających (Zarządzenie nr 26 z dn. 18.11.2013 
i Zarządzenie Nr 72 z dn. 31.12.2014) wciąż obowiązuje w zakre-
sie postępowania w przypadku  znalezienia nieznanych zwłok lub 
szczątków ludzkich.

nie lub okolicznościach uniemożliwiających jego identy-
fikację. Są to również części ciała ludzkiego odłączone od 
całości, jeżeli możliwe jest pobranie próbek biologicznych 
do badań genetycznych. 

Następnie, archeolog winien odnieść się do Działu 
IV Zarządzenia Nr 124 dot. „Postępowania w przypadku 
znalezienia NN zwłok”.

Krok 2: funkcjonariusze policji powiadamiają prokura-
turę. Wyznaczony prokurator przystępuje do zastosowa-
nia paragrafu nr 32, ust. 4, który stanowi, że: „Nie pro-
wadzi się identyfikacji NN zwłok, jeżeli z opinii biegłego 
lekarza wynika, iż zgon osoby nastąpił co najmniej 35 lat 
przed datą znalezienia NN zwłok”. Pomijana jest wów-
czas kwestia wystawienia aktu zgonu i pobrania próbek 
materiału biologicznego. Sprawę ponownie przejmują 
archeolodzy.

W sytuacji przypadkowo odnalezionych szczątków 
ludzkich pochodzących z okresu wczesnonowożytnego, 
nawet jeżeli program badań tego nie przewidywał, znale-
zisko poddawane jest analizie antropologicznej, pozwala-
jącej uzupełnić wiedzę o populacji danej epoki. Jednakże 
największy problem dla archeologów stanowią szczątki 
cywilnych ofiar II Wojny Światowej, znajdowane przy-
padkowo podczas badań. Niestety, nierzadko archeolog 
pozostaje sam z problemem, jakim są kości przeznaczo-
ne do powtórnego pochówku. Prokurator nie podejmuje 
działań, podobnie, jak instytucje państwowe, a identyfi-
kacja takich osobników niemal nie istnieje2.

W trakcie praktyki zawodowej autorki niniejszego tek-
stu, dwukrotnie zaistniała sytuacja, w której to archeolog 
musiał wyeksplorować XX-wieczne ludzkie kości, nieprze-
widziane w programie badań. W obu przypadkach pro-
cedury policyjne nie nastręczały trudności kierownikowi 

2  Istnieje możliwość pobrania próbek DNA szczątków uznanych za 
pochodzące z II Wojny Światowej i przekazania do Polskiej Bazy 
Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów zorganizowanej przy Pomor-
skim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w celu potencjalnej 
identyfikacji. Baza gromadzi nie tylko próbki DNA pobrane głów-
nie z cmentarzy i miejsc pochówków żołnierskich na Pomorzu, ale 
również materiał porównawczy od członków rodzin osób zaginio-
nych podczas II Wojny. Istnienie Bazy daje nadzieję na identyfika-
cję szczątków głównie żołnierzy poległych podczas II Wojny oraz 
ustalenie lokalizacji ich pochówków.
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badań archeologicznych. Jednakże problem pojawił się 
wraz z chwilą, gdy nadszedł czas pochowania ludzkich 
szczątków.

Podczas prac archeologicznych prowadzonych przez 
Instytut Archeologii UKSW w ramach programu NPRH Ka-
talog grodzisk Warmii i Mazur na stanowisku nr 4 w Bo-
recznie (gm. Zalewo, pow. iławski), na stanowiącym do-
mniemane grodzisko pagórku we współczesnej wsi, na 
niewielkiej głębokości, odkryto cztery szkielety: pojedyn-
czy i potrójny pochówek3. W pierwszej kolejności powiado-
miona została policja, a następnie prokuratura. Prokurator, 
tak jak i policja, odstąpili od czynności, zlecając archeolo-
gowi sporządzenie notatki dotyczącej odkrytych kości 
ludzkich. Szkielety zostały oczyszczone, zadokumentowa-
ne i wyeksplorowane. Ich układ wskazywał na brak pie-
czołowitości przy pochówku. Pojedynczy szkielet, należą-
cy do starszego mężczyzny4, ułożony był na prawym boku. 
W kręgosłupie, klatce piersiowej, a także w pobliżu kości 
ramieniowej i kości podudzia znalezione zostały odłamki. 
W masowym pochówku znajdowały się szkielety dwóch 
kobiet i mężczyzny. W okolicach miednicy jednej z kobiet 
oraz pod prawą łopatką drugiej spośród nich znaleziono 
pociski. Natomiast w pobliżu nóg mężczyzny odkryto łu-
skę karabinową. Szczątkom towarzyszyły fragmenty ubrań, 
guziki i klamra od paska. Ponadto jedna z kobiet miała na 
nogach kalosze. Na podstawie przedmiotów odnalezionych 
przy zmarłych, można domniemywać, że była to ludność 
cywilna (żaden z odkrytych przedmiotów nie nosił bowiem 
oznaczeń wojskowych), która stała się ofiarami wojny. Roz-
mowy z mieszkańcami wsi nie dały żadnych rezultatów – 
nikt nie pamiętał o egzekucji, gdyż obecni mieszkańcy Bo-
reczna są potomkami powojennych osadników. 

Drugi przykład, obrazujący tę problematykę, związany 
jest z rewitalizacją Pałacu Ogińskich w Siedlcach. Podczas 
prac ziemnych w wąskim, płytkim wykopie pod instala-
cję elektryczną znaleziona została czaszka pozbawiona 
żuchwy5. Również i tym razem prokuratura odstąpiła od 
czynności, a Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wy-
dał nakaz przeprowadzenia badań w miejscu znalezienia 
szczątków ludzkich. Dalsze prace pozwoliły na odkrycie 
dwóch szkieletów. Nie zachowały się mundury zmarłych. 
Jednakże przy szczątkach odkryto: skórzany pas z klam-
rą, guzik bieliźniany, buty różnego typu, a także saperka, 
bagnet, parciany plecak lub worek (wciąż pozostający na 
plecach jednego ze zmarłych), po dwie pełne parciane 
ładownice z nabojami w łódkach (amunicja kalibru 7,9 
mm), w mosiężnych łuskach, bez jakichkolwiek oznak ce-
chowania. Na podstawie znalezionych przedmiotów wy-
wnioskowano, że zmarli byli żołnierzami. Niestety, duża 
wilgotność ziemi sprawiła, że wyposażenie nie zachowa-
ło się w dobrym stanie – kompletnemu rozkładowi ule-

3  Żurek 2013: 402.
4  Na zaawansowany wiek zmarłego wskazywały zobliterowane 

zębodoły i szwy czaszkowe, a także zblokowanie niektórych kręgów 
piersiowych.

5  Żurek 2009–2010: 337–342.

gły tkaniny i elementy drewniane. Natomiast elementy 
skórzane uległy częściowemu rozkładowi, a przedmioty 
metalowe – korozji. Ułożenie zwłok wskazuje, że nie był 
to planowy pochówek. Obaj żołnierze zginęli w miejscu, 
w którym przypadkiem po wielu latach zostali odnalezie-
ni. Potwierdza to zwłaszcza układ jednego ze szkieletów 
– żołnierz w chwili śmierci kucał zakrywając twarz dłońmi 
– być może zasłaniając się przed skutkami wybuchu. Brak 
guzików mundurowych sugeruje, że zmarli nie nosili kur-
tek wojskowych, lecz najprawdopodobniej jedynie bluzy. 
Jedyny znaleziony guzik niewątpliwie znajdował się przy 
bieliźnie (na podobne guziki zapinane były kalesony). Ko-
lejnym dowodem potwierdzającym tezę o odkryciu kości 
żołnierzy rosyjskich, świadczy obecność butów juchto-
wych z parcianymi cholewami. Jednocześnie obecność 
typowej saperki i plecaka wskazuje na przynależność do 
regularnej armii, najprawdopodobniej  z okresu I Wojny 
Światowej. Te szczegóły okazały się ważne dla dalszych 
losów znaleziska.

W obu wyżej opisanych przypadkach podjęto starania 
o pogrzebanie szczątków. Ludzkie szczątki odnalezione 
w Borecznie nie zostały pochowane na cmentarzu pa-
rafialnym ze względu na odmowę ze strony proboszcza 
tamtejszej parafii. Swoją decyzję argumentował on tym, 
że nie wie, kim byli zmarli, a co za tym idzie, jednoznacz-
nie nie można określić jakiego byli wyznania. Po inter-
wencji w Urzędzie Gminy w Zalewie, czworo zmarłych 
zostało pochowanych na tamtejszym cmentarzu komu-
nalnym. Cały koszt pogrzebu pokryła gmina. Grób został 
oznaczony jako „N.N.” 

Znacznie bardziej skomplikowana była sprawa szcząt-
ków z Siedlec. Przedstawiciele administracji cmentarzy, 
zarówno katolickiego, jak i prawosławnego, odżegnywali 
się od odpowiedzialności za przygotowanie pochówku dla 
zmarłych żołnierzy. Jednocześnie od kierownika badań 
archeologicznych zażądano pisemnego poświadczenia 
o wyznaniu poległych. W rezultacie kości zostały przeka-
zane do magazynu na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uni-
wersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 

Przedstawione sytuacje są wprawdzie skrajnymi przy-
padkami, lecz – niestety – prawdziwymi. Ani Ustawa 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, ani Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzecz-
pospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2017 poz. 2187), nie 
zajmują się problemem szczątków ludzkich pochodzących 
z warstw i obiektów archeologicznych. Wydawałoby się, 
że właściwym aktem prawnym, którym mógłby posłużyć 
się badacz, chcący pochować szczątki ludzkie odkryte 
w trakcie prac archeologicznych jest Rozporządzenie Mi-
nistrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 20.10.1972 r. w sprawie 
urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych 
oraz chowania zmarłych6. Zgodnie z nim zwłoki winny 

6  Dziennik Ustaw Nr 47, kol. 461 – 299.
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być pogrzebane. Zgodnie z Art. 16. ustęp 1. tego Roz-
porządzenia: „za zwłoki w rozumieniu ustawy uważa się 
ciała osób zmarłych”. Precyzuje to Ustęp 2: „Za szczątki 
w rozumieniu ustawy uważa się: 1) popioły otrzymane 
przez spalenie zwłok, 2) noworodki martwo urodzone, 
płody i noworodki niezdolne do życia, które nie przeżyły 
okresu 24 godzin, 3) pozostałości zwłok wydobyte przy 
kopaniu grobu lub w innych okolicznościach, 4) części 
ciała ludzkiego odłączone od całości”. Natomiast pkt. 16, 
ustęp 2, pkt. 3 i 4 powinny odnosić się do przypadkowych 
znalezisk szczątków ludzkich. 

W tym miejscu należy odwołać się jeszcze do zapisu 
z Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i cho-
waniu zmarłych, art. 20, ust. 3: „Minister właściwy do 
spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, pojęcie 
zwłok w rozumieniu niniejszej ustawy, postępowanie ze 
zwłokami i szczątkami oraz warunki ich ekshumacji i prze-
wozu”7.

Idąc dalej,  Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z 7.12.2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami 
i szczątkami ludzkimi8, zawiera artykuł 8, ust. 1: „Do po-
stępowania ze szczątkami ludzkimi będącymi: 1) popio-
łami powstałymi w wyniku spopielenia zwłok, 2) pozo-
stałościami zwłok, wydobytych przy kopaniu grobu lub 
w innych okolicznościach, 3) częściami ciała ludzkiego, 
odłączonymi od całości – stosuje się odpowiednio przepi-
sy dotyczące postępowania ze zwłokami, z zastrzeżeniem 
ust. 2–6”. Niestety, jest tu widoczna luka prawna, bo choć 
wymienione wyżej rozporządzenie mówi o pochowaniu 
szczątków, to jednak nie jest w nim uwzględniona natych-
miastowa konieczność pogrzebania zmarłych. W artykule 
3 widnieje zapis, że do pochowania szczątków należy sto-
sować takie same przepisy, jak w przypadku zwłok (wyją-
tek stanowi sytuacja, gdy zgon nastąpił wskutek choroby 
zakaźnej). Tenże artykuł stanowi: „Do pochowania szcząt-
ków, o których mowa w ust. 1, pkt 2 i 3, oraz szczątków 
będących popiołami powstałymi w wyniku spopielenia 
zwłok dzieci martwo urodzonych wymagane jest za-
świadczenie stwierdzające ich pochodzenie, wystawione 
odpowiednio przez: 1) zarząd cmentarza – w przypadku 
szczątków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 2) lekarza za-
kładu opieki zdrowotnej lub lekarza wykonującego zawód 
w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidual-
nej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej prak-
tyki lekarskiej – w przypadkach dotyczących szczątków 
niewymienionych w pkt 1”. Tutaj również widoczna jest 
rażąca niekonsekwencja przepisów, ponieważ arche-
olog nie jest władny wystawić zaświadczenie, w którym 
stwierdza pochodzenie szczątków ludzkich. Dalsze ustępy 
rozporządzenia zakładają, że władze cmentarza powinny 
wskazać miejsce pochówku szczątków (ust. 5: „Szczątki, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, chowa się w miejscach 
wskazanych przez zarząd cmentarza”).

7  Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268.
8  Dziennik Ustaw 01.153.1783.

Analizując kolejne przepisy, można zauważyć, że ni-
gdzie nie widnieje sprecyzowanie omawianej tematyki. 
Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 
r. z późniejszymi zmianami9, w art. 8.1. określa warun-
ki przyjęcia zwłok do pochówku: „Przyjęcie zwłok do 
pochowania na cmentarz następuje po przedstawieniu 
dokumentów określonych w art. 11 ust. 4b i 9.2. W miej-
scowościach, w których nie ma cmentarzy komunal-
nych, zarząd cmentarza wyznaniowego jest obowiązany 
umożliwić pochowanie na tym cmentarzu, bez jakiejkol-
wiek dyskryminacji, osób zmarłych innego wyznania lub 
niewierzących. 3. Zarząd cmentarza wyznaniowego nie 
może odmówić pochowania zwłok osób, które posiadają 
nabyte prawo do pochówku w określonym miejscu tego 
cmentarza. 4. Prawo to służy, obok osoby określonej 
w ust. 3, także jej bliskim, to jest małżonkowi, wstęp-
nym, zstępnym, rodzeństwu i przysposobionym. 5. Zwło-
ki osób, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny być przez 
zarząd cmentarza traktowane na równi ze zwłokami osób 
należących do wyznania, do którego należy cmentarz, 
a w szczególności pod względem wyznaczenia miejsca 
pochowania, właściwego ceremoniału pogrzebowego 
i wznoszenia stosownych nagrobków”. Wymaganym do-
kumentem (określonym w art. 11 ust. 4b i 9) jest karta 
zgonu lub zaświadczenie lekarskie, a w przypadku śmierci 
w wyniku przestępstwa, zgoda prokuratora na pochowa-
nie zwłok. W majestacie prawa administracja cmentarza 
może odmówić pochówku szczątków ludzkich pochodzą-
cych z badań archeologicznych, jeżeli nie zostanie przed-
stawiony jeden w wymienionych dokumentów.

Ostatnie lata przyniosły szereg ekshumacji prowa-
dzonych przez Instytut Pamięci Narodowej, które dopro-
wadziły do zmian obowiązujących przepisów10, w tym 
Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 
31.01.1959 r. z późniejszymi zmianami11. Określony został 
tryb ekshumacji szczątków osób poległych podczas I i II 
Wojny oraz towarzyszących im czystek etnicznych i repre-
sji oraz procedura ich ponownego pochówku. Taki zapis 
znajduje się w art. 15a. ust. 7, pkt. 1: „Jeżeli w wyniku 
prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej – Komi-
sję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prac 
poszukiwawczych ustalono lub powzięto podejrzenie, że 
pod istniejącym grobem znajduje się miejsce spoczynku 
osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym 
systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitar-
nych lub czystek etnicznych od dnia 8 listopada 1917 r. do 
dnia 31 lipca 1990 r., i na podstawie zarządzenia proku-
ratora właściwej miejscowo oddziałowej komisji ścigania 
zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dokonano eks-
humacji zwłok lub szczątków ludzkich z istniejącego gro-
bu i nie ma możliwości ponownego pochowania zwłok 

  9  Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2126.
10  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 749).

11  Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 i 2281.
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i szczątków w tym samym grobie, wojewoda właściwy ze 
względu na miejsce położenia grobu, na wniosek Prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu, wydaje decyzję o po-
nownym pochowaniu zwłok i szczątków z istniejącego 
grobu w innym grobie, zwanym dalej „ponownym pocho-
waniem”. 2. Wniosek o ponowne pochowanie zawiera: 1) 
dane osób pochowanych w grobie oraz określenie miej-
sca usytuowania grobu wynikające z planu zagospodaro-
wania cmentarza; 2) przesłanki uzasadniające potrzebę 
ponownego pochowania; 3) uzasadnienie. 3. W przy-
padku braku możliwości ponownego pochowania zwłok 
i szczątków w innym grobie na tym samym cmentarzu 
z uwagi na brak miejsca lub zamknięcie cmentarza, zwło-
ki i szczątki mogą zostać ponownie pochowane na innym 
cmentarzu. 4. Stronami postępowania w sprawie ponow-
nego pochowania są: 1) Prezes Instytutu Pamięci Naro-
dowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu; 2) małżonek, zstępni, wstępni lub inne osoby, 
które pochowały osoby zmarłe i których dane znajdują 
się w ewidencji grobów prowadzonej przez administra-
cję cmentarza; 3) w przypadku braku osób, o których 
mowa w pkt 2, krewni boczni do trzeciego stopnia po-
krewieństwa. 5. Jeżeli na podstawie danych uzyskanych 
z rejestrów i ewidencji publicznych nie ma możliwości 
ustalenia osób, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, woje-
woda ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej o wszczęciu postępowania 
w sprawie ponownego pochowania. 6. Wydanie decyzji 
o ponownym pochowaniu wojewoda poprzedza trwają-
cymi nie dłużej niż 3 miesiące rokowaniami z osobami, 
o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, co do nowego miejsca 
pochowania lub budowy albo odtworzenia nagrobka. 
Z rokowań sporządza się protokół. 7. Jeżeli w terminie 
2 miesięcy od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 5, 
nie zgłosi się żadna z osób, o których mowa w ust. 4 pkt 
2 i 3, wojewoda określa nowe miejsce pochowania lub 
budowy albo odtworzenia nagrobka. 8. Koszt ponowne-
go pochowania, w tym przeniesienia zwłok i szczątków, 
wykupu nowego miejsca pochowania oraz budowy albo 
odtworzenia nagrobka, odpowiadającego dotychczaso-
wemu, ponosi wojewoda”. Niestety, art. 15a, ust. 7, pkt. 
1 nie dotyczy szczątków ludzkich pozyskanych w trakcie 
badań archeologicznych, choć chronologicznie związane 
są z wyżej wymienionymi czasami, gdyż nie są objęte 
regulacją tej ustawy. W tym miejscu należy przytoczyć 
art. 19: „Przepisy niniejszej ustawy dotyczące ekshumacji 
i przewożenia zwłok nie odnoszą się do archeologicznych 
prac wykopaliskowych, dotyczących grobów i cmenta-
rzysk położonych poza terenem cmentarzy objętych ni-
niejszą ustawą”. Pomimo, że ustawodawca przewidział 
możliwość pozyskania szczątków ludzkich wskutek eks-
humacji prowadzonych przez IPN, brak jasnej regulacji 
prawnej dotyczącej szczątków pozyskanych w trakcie prac 
archeologicznych. Nie jest wyjaśniona również kwestia 
szczątków ludzkich pozyskanych w trakcie prac wyko-

paliskowych prowadzonych poza terenem cmentarzysk 
i cmentarzy. Warto nadmienić, że naruszenie przepisów 
tej ustawy, jak i związanych z nią rozporządzeń, nakłada 
na winowajcę arę aresztu lub grzywny (wg. art. 18 tejże 
ustawy).

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o cmentarzach i cho-
waniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r. z późniejszymi zmia-
nami: „Zwłoki niepochowane przez podmioty wymienio-
ne w ust. 1 mogą być przekazane do celów naukowych 
publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni pro-
wadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzi-
nie nauk medycznych. Decyzję w sprawie przekazania 
zwłok do celów naukowych wydaje, na wniosek uczelni, 
właściwy starosta. 2a. Minister właściwy do spraw zdro-
wia określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki prze-
kazywania zwłok do celów naukowych, w tym: 1) warunki 
uzasadniające przekazanie zwłok do celów naukowych 
w przypadkach, o których mowa w ust. 2, 2. [….] 6. Zwło-
ki do celów naukowych mogą być również przekazane 
uczelni, o której mowa w ust. 2, na podstawie pisemnego 
oświadczenia osoby, która pragnie przekazać swoje zwło-
ki tej uczelni”. Na podstawie tego zapisu można zapew-
nić, np. państwowym (sic!) uniwersytetom medycznym 
dostęp do koniecznych pomocy naukowych, ze względu 
na zgodę, aby niektóre zwłoki pozostały niepochowane.

Przytoczony artykuł można interpretować w odnie-
sieniu do szczątków ludzkich pozyskanych w trakcie prac 
archeologicznych. Mogłyby stać się przedmiotem badań 
antropologii fizycznej i służyć jako pomoc naukowa dla 
studentów podczas zajęć. Jednakże nie sposób oprzeć się 
wrażeniu, że ustawodawca użył terminu „zwłoki” w ro-
zumieniu art. 16. ust. 1 Rozporządzenia Ministrów Go-
spodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dn. 20.10.1972 r. w sprawie urzą-
dzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz 
chowania zmarłych12, to jest: „za zwłoki w rozumieniu 
ustawy uważa się ciała osób zmarłych”, czyli zmarłych 
w krótkim czasie.

Można odnieść wrażenie, że wcześniej ustawodawca 
nie myślał o szczątkach ludzkich pochodzących z wyko-
palisk archeologicznych, niezależnie od wieku znaleziska, 
w kategoriach zwłok, lecz zabytków. A co za tym idzie, 
zezwolił, by podlegały takim samym prawom, jak zabytki 
odkryte podczas trwania prac wykopaliskowych. Przez 
wiele lat pozyskane w taki sposób kości ludzkie były prze-
chowywane w magazynach placówek naukowych, opra-
cowywane przez związanych z nimi badaczy, niekiedy słu-
żąc jako materiał dydaktyczny. Takie traktowanie szczątek 
ludzkich potwierdza też już wzmiankowany art. 19. Usta-
wy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 
r. z późniejszymi zmianami13, który stanowi: „Przepisy 
niniejszej ustawy dotyczące ekshumacji i przewożenia 
zwłok nie odnoszą się do archeologicznych prac wyko-

12  Dziennik Ustaw Nr 47, kol. 461 – 299.
13  Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2126 i 2281; Dz. U. z 2016 poz. 749 

i 1250.
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paliskowych, dotyczących grobów i cmentarzysk położo-
nych poza terenem cmentarzy objętych niniejszą usta-
wą”. Na tej podstawie można nie dążyć do ponownego 
pochówku szczątków ludzkich wydobytych podczas eks-
ploracji cmentarzysk pradziejowych, średniowiecznych 
i nowożytnych, lecz przechowywać je i badać. Niestety, 
prawodawca nie przewidział sytuacji, w której archeolog 
chciałby szczątki ludzkie, pozyskane podczas wykopalisk, 
pochować, a nie poddawać dogłębnej analizie badaw-
czej. Niekiedy to Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
wymaga od archeologa wtórnego pochówku, po zakoń-
czeniu analiz antropologicznych. Jednakże Wojewódzki 
Konserwator Zabytków nie podejmuje się ingerencji, gdy 
administracja cmentarza odmawia przyjęcia szczątków.

Poza brakiem przepisu, który regulowałby tryb po-
chówku szczątków ludzkich pochodzących z badań ar-
cheologicznych, często brakuje też zdrowego rozsądku 
i dobrej woli administratorów cmentarzy. Problemem 
może być również kwestionowanie przez ową admini-
strację prawa osób, których szczątki archeolog chce po-
chować, do spoczywania na danym cmentarzu, zwłaszcza 
na obszarach zamieszkanych przez różne grupy wyznanio-
we. Ze względu na fakt, że w Polsce ogromna większość 
cmentarzy jest wyznaniowa, dopuszczalna jest sytuacja, 
że na terenie danej gminy nie ma cmentarza komunal-

nego. Zgodnie z ogólnodostępną interpretacją prawną14, 
w takiej sytuacji zarząd cmentarza wyznaniowego ma 
obowiązek umożliwić pochowanie na tym cmentarzu, 
bez jakiejkolwiek dyskryminacji, osób zmarłych innego 
wyznania lub niewierzących. Zwłoki tych osób powinny 
być przez zarząd cmentarza traktowane na równi ze zwło-
kami osób należących do wyznania, do którego należy 
cmentarz, a w szczególności pod względem wyznaczenia 
miejsca pochowania, właściwego ceremoniału pogrzebo-
wego i wznoszenia stosownych nagrobków15.

Wydaje się, że regulacje prawne dotyczące pochów-
ku szczątków ludzkich pochodzących z badań archeolo-
gicznych powinny zostać sprecyzowane, by można było 
ów pochówek zorganizować zgodnie z literą prawa, bez 
konieczności polegania na życzliwości, dobrej woli i zdro-
wym rozsądku zarządów cmentarzy.  

14  Strona E-Prawnik, Internet: http://e-prawnik.pl/artykuly/prawo-ad-
ministracyjne-1/zasady-chowania-zmarlych-w-polskim-systemie-
prawnym.html 

15  „W miejscowościach, w których nie ma cmentarzy komunalnych, 
zarząd cmentarza wyznaniowego jest obowiązany umożliwić po-
chowanie na tym cmentarzu, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, osób 
zmarłych innego wyznania lub niewierzących”, za: Ustawa o cmen-
tarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r. z późniejszymi zmiana-
mi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126), Art. 8. ust. 2.
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Accidental findings of human bones  
during archaeological excavations

Summary

The archaeological science research in pottery are becoming 
integral part of work with finds from archaeological excava-
tions. These methods allow experts to gather more informa-
tion about small finds. Chemical analysis provides archeologists 
with knowledge about the origins of used materials, ceramic 
techniques and substances that could have been stored inside 

the pottery. However, the process of collecting and storing 
archeological artefacts has a great impact on acquiring this 
knowledge.

Translated by Katarzyna Zdeb
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