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Wybrane definicje 

Termin 
Definicja 

ustawowa 
Wyjaśnienie Źródło 

1 2 3 4 

zwłoki tak 
ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas 

trwania ciąży 

§ 2 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2001 r. 

Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze 

zwłokami i szczątkami ludzkimi 

szczątki ludzkie tak 

to popioły powstałe w wyniku spopielenia zwłok, części ciała ludzkiego 

odłączone od całości, pozostałości zwłok wydobyte przy kopaniu grobu lub 

w innych okolicznościach 

§ 8 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2001 r. 

Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze 

zwłokami i szczątkami ludzkimi 

ekshumacja brak 

 (łac. ex = z + humus = ziemi) wydobycie zwłok lub szczątków 

ludzkich z grobu lub z miejsca tymczasowego pochówku w celu ich 

przeniesienia i ponownego pochówku na tym samym lub w innym 

miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych 

Zob. pismo GIS Departament Higieny Środowiska z dnia 

16.06.2016 r.  

GIS-znak: HS-NS-4320-101/MO/16 

 wyjęcie zwłok z grobu  

 Słownik języka polskiego 

 art. 210 Kodeksu postępowania karnego 

(w celu dokonania oględzin lub otwarcia 

zwłok prokurator albo sąd może zarządzić 

wyjęcie zwłok z grobu) 

mineralizacja  brak 

 proces rozkładu substancji organicznych na proste związki mineralne 

(głównie dwutlenek węgla, wodę, amoniak, azotany, fosforany, 

siarczany)  

z jednoczesnym uwolnieniem energii, dokonany przez drobnoustroje 

(reducenty).  

Proces ten przebiega w warunkach tlenowych i beztlenowych. W 

warunkach tlenowych zachodzi proces utlenienia substancji organicznych 

z udziałem mikroorganizmów, którego produktem finalnym są 

następujące proste związki mineralne: siarczany, azotany, fosforany. Z 

kolei w warunkach beztlenowych zachodzą procesy redukcji związków 

organicznych, których końcowymi produktami są toksyczne związki, np. 

siarkowodór, amoniak, kwas ortofosforowy.  

 Słownik języka polskiego  

 ekologia.pl 

http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/l

eksykon-ekologii-i-ochrony-

srodowiska/mineralizacja  

http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/mineralizacja
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/mineralizacja
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/mineralizacja
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Termin 
Definicja 

ustawowa 
Wyjaśnienie Źródło 

1 2 3 4 

okres (czas) 

mineralizacji 
brak 

 zależy zasadniczo od rodzaju gleby. Powszechnie przyjmuje się, że: 

a) proces rozkładu kończy się przeciętnie po upływie 10 lat,  

b) w glebie gliniastej i mokrej całkowita mineralizacja przedłuża się do 

20-30 lat 

(§ 5 ust. 3 i 4 rozporządzenia – stanowi o warunkach ekshumowania 

zwłok przed upływem 20 lat od dnia pochowania i po upływie 20 lat.) 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  

23 marca 2011 r. w sprawie sposobu 

przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. 

Nr 75, poz. 405) 

grób ziemny  

 
tak 

należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze 

zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią 

§ 2 rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, 

jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne 

miejsca pochówku zwłok i szczątków 

grób murowany  

 
tak 

należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu 

gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę 
j.w. 

grób rodzinny  

 
tak 

należy przez to rozumieć grób przeznaczony do składania dwóch lub 

więcej trumien ze zwłokami lub urn 
j.w. 

katakumby  

 
tak 

należy przez to rozumieć pomieszczenie z niszami w ścianie, 

przeznaczone do pochówku zwłok 
j.w. 

kolumbarium  

 
tak 

należy przez to rozumieć budowlę z niszami przeznaczonymi do składania 

urn 
j.w. 

krewnymi w 

linii prostej i 

bocznej 

tak 

krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej  

krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego 

przodka, a nie są krewnymi  

w linii prostej  

art. 617. § 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
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Termin 
Definicja 

ustawowa 
Wyjaśnienie Źródło 

1 2 3 4 

stopień 

pokrewieństwa 
tak 

stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek 

których powstało pokrewieństwo  
art. 617 § 2 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

powinowactwo tak 

z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi 

drugiego małżonka, trwa ono mimo ustania małżeństwa (stosunek 

prawnorodzinny łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego jest 

wyłącznie więzią prawną) 

art. 618. § 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

linia i stopień 

powinowactwa 
tak 

linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia 

pokrewieństwa.  
art. 618. § 2 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

wuj brak to brat matki Słownik języka polskiego 

stryj  brak to brat ojca Słownik języka polskiego 

ciotka brak to siostra ojca lub matki Słownik języka polskiego 

kuzyn / 

kuzynka 
brak to syn lub córka brata / siostry Słownik języka polskiego 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Małżonkowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokrewieństwo

