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§ 1 

Podstawowym dokumentem regulującym działal-

ność cmentarza zarządzanego przez Karaimski Zwią-

zek Religijny  (KZR) jest niniejszy Regulamin. 
 

§ 2 

Cmentarz Karaimski w Warszawie jest jedynym 

cmentarzem karaimskim w Polsce. Cmentarz Karaim-

ski został założony w latach 90. XIX wieku. Cmentarz 

stanowi zabytek podlegający ochronie z mocy prawa 

i jako taki wymaga szczególnej dbałości. 
 

§ 3 

1. Zarząd KZR może w sprawach cmentarza dzia-

łać w porozumieniu i przy współpracy Związku 

Karaimow Polskich (ZKP). Zarząd KZR może 

scedować na ZKP wszelkie działania związane 

z ochroną dziedzictwa karaimskiego na terenie 

cmentarza oraz z bieżącym utrzymaniem, mo-

dernizacjami i remontami Cmentarza Karaim-

skiego. Pełne zarządzanie finansami i odpowie-

dzialność z tego tytułu przejmuje wtedy ZKP. 

2. Źródłem finansowania cmentarza są opłaty i da-

rowizny. 
 

§ 4 

1. Cmentarz Karaimski w Warszawie jest cmenta-

rzem grupy wyznaniowo-etnicznej i w związku 

z tym prawo do pochówku mają: 

a. osoby wyznania karaimskiego i osoby bę-

dące Karaimami; 

b. osoby pozostające w związku małżeńskim 

z osobą wymienioną w punkcie a); 

c. zstępni w pierwszym pokoleniu osób, 

o których mowa w punkcie a); 

2. Pochówek innych osób, nie spełniających kryte-

riów podanych w punkcie 1, może się odbyć wy-

łącznie za zgodą Zarządu KZR.  

3. Pochówek osób, o których mowa w punkcie b) 

a których nie dotyczy punkt a) może nastąpić 

tylko w piętrowym grobie murowanym po uzy-

skaniu zgody Zarządu KZR. 

4. Można ubiegać się o przyznanie miejsca po-

chówku zarówno dla osób zmarłych jak i żyją-

cych. 
 

§ 5 

Pochówek na Cmentarzu Karaimskim może się od-

bywać wyłącznie wg obrzędu karaimskiego lub świec-

kiego. 

 

§ 6 

Wszelkie opłaty wyszczególnione są w cenniku sta-

nowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu 

uchwalanym okresowo przez Zarząd KZR. 
 

§ 7 

1. Na wniosek zainteresowanego istnieje możli-

wość dokonania rezerwacji miejsca pochówku 

pod warunkiem, iż wnioskodawca spełnia zapisy 

§ 4. Zainteresowany składa pisemny wniosek 

i po otrzymaniu pozytywnej decyzji Zarządu 

KZR wnosi opłatę wg Cennika w terminie nie 

późniejszym niż 1 miesiąc od daty uzyskania 

decyzji. 

2. Rezygnacja z przydzielonego miejsca na cmen-

tarzu może nastąpić tylko na rzecz KZR. Przy-

dzielone miejsce nie podlega cesji na rzecz osób 

trzecich. 
 

§ 8 

1. Postawienie nagrobka jakiegokolwiek rodzaju, 

ogrodzenie miejsca pochówku, pogłębienie gro-

bu i inne czynności zmierzające do zmiany stanu 

istniejącego wymagają uprzedniego złożenia 

w Zarządzie KZR przez posiadacza miejsca po-

chówku podania (wg wzoru, będącego załączni-

kiem do niniejszego regulaminu). 

2. Prace przy wznoszeniu nagrobka mogą być pro-

wadzone pod warunkiem nienaruszania innych 

grobów, ani jakichkolwiek obiektów cmentar-

nych, oraz pozostawienia należytego porządku. 

3. Za straty wyrządzone na szkodę osób prywat-

nych lub cmentarza przez wykonawcę nagrobka 

lub wykonawcę innych prac zleconych, odpo-

wiedzialność wobec osób prywatnych lub cmen-

tarza ponosi zamawiający prace. 

4. Pisemnej zgody Zarządu KZR wymagają wszel-

kie napisy nagrobkowe zawierające jakikolwiek 

teksty poza danymi personalnymi oraz wszelkie 

emblematy, symbole i figury. 

5. Nagrobek i jego symbolika musza być zgodne 

z wiarą karaimską. Zaleca się projektowanie na-

grobków skromnych, o formie zwyczajowej, 

charakterystycznej dla istniejących na Cmenta-

rzu Karaimskim. 

6. Dopuszcza się nagrobki z symboliką neutralną  

– świecką. Nie dopuszcza się nagrobków z sym-

boliką innych religii. 
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§ 9 

Na cmentarzu należy dbać o utrzymanie porządku 

w granicach całego terenu. 
 

§ 10 

Wszystkie sprawy dotyczące działalności Cmenta-

rza Karaimskiego prowadzi Zarząd KZR 

w Warszawie. 
 

§ 11 

Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulami-

nie rozstrzyga Zarząd KZR, a w ostateczności odpo-

wiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12 

Regulamin Cmentarza Karaimskiego wchodzi 

w życie z dniem 1 listopada 2005 roku. 

 

Zarząd  

Karaimskiego Związku Religijnego 

 

======== 

 

Cmentarz karaimski to jedyna materialna wspólna 

własność wszystkich Karaimów zamieszkałych w Pol-

sce. Spoczywają tu bliscy wielu z nas, pochowani są tu 

również ci, którzy nie mają już nikogo, kto położyłby 

kwiat na ich mogile. W ubiegłych latach wielokrotnie 

spotykaliśmy się i porządkowaliśmy w czynie społecz-

nym teren całego cmentarza. Posiadane fundusze po-

zwoliły nam na wynajęcie firmy SITA celem stałej 

wywózki śmieci z cmentarza.  

W związku z powyższym na prośbę Zarządu KZR 

przypominamy Państwu o zwyczajowej wpłacie na 

utrzymanie cmentarza w sugerowanej rocznej kwocie 

100 zł od osoby pracującej i 50 zł od emeryta. Pienią-

dze można wpłacać na konto ZKP z dopiskiem 

„Cmentarz” lub przekazać Skarbnikowi ZKP Adamowi 

Dubińskiemu. 

Jeśli chcecie Państwo złożyć kwiaty na grobie bli-

skich, a nie planujecie przyjazdu do Warszawy, grupa 

osób społecznie pracująca na rzecz cmentarza chętnie 

zrobi to w Państwa imieniu na wskazanych grobach. 

Wpłaty prosimy kierować na konto ZKP (z dopiskiem 

„Cmentarz – Kwiaty”). Całość kwoty będzie przezna-

czona na zakup kwiatów. 

Jeżeli zechcą Państwo wpłacić przysłowiowy grosz 

na naszą działalność wydawniczą i kulturalną, która 

finansujemy nie tylko z dotacji, lecz również ze środ-

ków własnych, prosimy przy przelewie na powyższe 

konto dopisać „Działalność statutowa ZKP”:  
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Kalendarium 

 

 6. Jaz Üvriatiuviu (6. Letnia Szkoła Języka Kara-

imskiego) – 14–28.07.2008 r., Troki, Litwa 

 Otwarcie wystawy: „Karaimi na Litwie. Historia 

i kultura” w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 

– 27.06.2008 r., Olsztyn 

 Kalejdoskop kultur – Dzień mniejszości narodo-

wych i etnicznych – 21.06.2008, Wrocław 

 Dni Żoliborza – 15.06.2008, Warszawa 

 Promocja książki Stefana Gąsiorowskiego 

„Karaimi w Koronie i na Litwie  

w XV – XVIII w.”–11.06.2008, Kraków 

 14. Türk Dünyasi Çocuk Söleni –  

30.05-06.06.2008, Stambuł  

 Spotkania z mniejszością karaimską  

– Noc Muzeów, Muzeum Etnograficzne  

w Gdańsku Oliwie –17.05.2008, Oliwa 

 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Etnicznej  

Etno Cross Festiwal – 1.05.2008, Warszawa  

 XIII Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2008  

– 19.04.2008, Warszawa 


