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Targi, targi i po targach. Za nami 
8.  edycja NECROEXPO, najważniej-
szego wydarzenia w branży pogrzebowej 
w  Europie Środkowo-Wschodniej. Przeżyjmy 
to jeszcze raz – zapraszamy do obszernej relacji. 
Frekwencja, liczba wystawców i lista zaproszonych gości 
potwierdzają, że Kielce są stolicą branży funeralnej! Z  przepro-
wadzonej podczas targów ankiety wynika, że aż 92% wystaw-
ców zadeklarowało chęć udziału w  kolejnej, 9. edycji NECRO-
EXPO w roku 2021. Jest to rekordowy wynik, a jednocześnie jakże 
wymowne świadectwo uznania i docenienia imprezy organizo-
wanej przez Stowarzyszenie Polskiej Izby Pogrzebowej oraz Targi 
Kielce.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wizyta Głównego 
Inspektora Sanitarnego – Jarosława Pinkasa, w charakterze 
gościa honorowego na targach NECROEXPO.  Była ona przeło-
mowa, wręcz historyczna. Przypomnijmy – minister Jarosław 
Pinkas nie tylko zwiedził tereny targowe, ale również wziął 
udział w  spotkaniu z  członkami Stowarzyszenia Polska Izba 
Pogrzebowa, które miało charakter stricte merytoryczny. Podczas 
rozmowy poruszono zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
branży funeralnej. Co ważne, nie było to jedyne spotkanie, gdyż 
Główny Inspektor Sanitarny podjął prace nad zmianą uwarun-
kowań legislacyjnych, które są dysfunkcyjne w naszej branży. Stąd 
też Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa jest w stałym kontak-
cie z Inspektoratem, podejmując działania mające na celu wpro-
wadzenie do polskiego ustawodawstwa rozwiązań adekwatnych 
do otaczającej nas rzeczywistości.  

W 2019 roku mija 100 lat od podpisania traktatu wersal-
skiego, dla nas wyjątkowo ważnego, gdyż przywracającego Polskę 
na mapy Europy i świata. Jest on świadectwem usankcjonowa-
nia naszej niepodległości i suwerenności. Stąd też pochylamy się 
w  zadumie nad grobami ojców niepodległości: Józefa Piłsud-
skiego i Romana Dmowskiego. Bez ich trudu, wytrwałości i hartu 
ducha nie byłoby Polski. 

Dzięki współpracy wiceprezesa SPIP Witolda Skrzydlew-
skiego z Fundacją „Niezłomni”, przywracamy zapomnianą histo-
rię, pisząc o pogrzebach żołnierzy wyklętych. Wspominam o tym, 
gdyż naszą rolę odbieram również jako wspierającą i promującą 
działalność non profit. Jestem zdania, iż poza sferą biznesową 
należy także aktywować oraz wspomagać inicjatywy mające 
wymiar charytatywny, uwrażliwiający nas wszystkich, całą spo-
łeczność. Zachęcamy do podejmowania takich działań i pamię-
tajcie – jesteśmy gotowi Was wesprzeć!

Panta rhei – wszystko płynie. Przyszłość, która każdego dnia 
staje się codziennością, przynosi zmiany. Na naszych łamach, 
w  swobodny i nieskrępowany sposób prowadzimy rozważania 
dotyczące ekologicznych trendów. Co jeszcze można wymyślić 
na fundamencie hasła powrotu do natury? Czy moda na „eko” 
na stałe zagości w branży pogrzebowej? Czy być może przeminie, 
niczym sezonowa fantazja? Bez względu na to, czy zgadzam się 
z ekopomysłami, czy też nie, są one faktem. Dlatego też należy się 
im dokładnie przyglądać, aby być na bieżąco z aktualnymi kie-
runkami proponowanych zmian. Pamiętajmy, że nasze doświad-
czenie zawodowe może stać się doniosłym głosem w dyskusji. 

Zapraszam do lektury!

Prezes Stowarzyszenia  
Polska Izba Pogrzebowa
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Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za Państwa udział w tegorocznej edycji 

Międzynarodowych Targów Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO.

Było nam bardzo miło gościć Państwa w obiektach Targów Kielce. 

Mamy nadzieję, że udział w targach NECROEXPO był dla Państwa owocny, 

a nawiązane kontakty utwierdziły Państwa w przekonaniu, że warto uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Jednocześnie już dziś mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału 

w następnej edycji Targów NECROEXPO, która odbędzie się 

w czerwcu 2021 roku.
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Hyundai Tucson.
Poznaj sportową wersję N Line.

Zależy Ci na ekscytującej stylistyce samochodu? 
Nowy Hyundai Tucson N Line to nowa, agresywna sylwetka ze sportowymi akcentami: 
unikatowym kaskadowym grillem, 19-calowymi felgami i sportowymi oponami. Specjalnie 
dostrojone zawieszenie daje fantastyczne prowadzenie na drodze. A do tego nowoczesne 
systemy bezpieczeństwa, nawigacja z 8-calowym, dotykowym ekranem, kamerą cofania, 
obsługą Apple CarPlay™ i Android Auto™* oraz 5-letnia gwarancja bez limitu kilometrów. 
Zapisz się na jazdę próbną i weź udział w Wielkiej Loterii Jazd Testowych Hyundai. 

* Sprawdź dostępność u dostawcy oprogramowania. Loteria trwa od 1.04 do 30.09.2019. Szczegóły i regulamin na www.loteria.hyundai.pl

Przetestuj, aby wziąć udział w loterii.
Do wygrania:

3x
WYJAZD
DO KOREI

3x
WYJAZD NA RAJD 
WRC NIEMIEC

6x
HYUNDAI
NA ROK

600x
KARTA
PODARUNKOWA
SHELL

MARVEL Sp. z o.o.
Al. Śmigłego Rydza 22, 93-281 Łódź
T: +48 4 676 34 44, e-mail: marvel@marvel-hyundai.pl
www.marvel.hyundai.pl



NECROEXPO 2019  
zakończone sukcesem

8. edycja Międzynarodowych Targów Branży 
Pogrzebowej i  Cmentarnej ugruntowała pozycję 
NECROEXPO – najważniejszego wydarzenia branży 
pogrzebowej w  Europie Środkowo-Wschodniej. 
W wydarzeniu uczestniczyli wystawcy z Czech, Holan-
dii, Rosji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, USA, Francji, 
Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Polski. 

Po raz pierwszy udział w  targach wzięły firmy 
OrthoMetals z  Holandii i  REMONDIS Medison z  Nie-
miec, które zajmują się odzyskiwaniem metali po kre-
macji. Nie bez przyczyny wspomnieliśmy te firmy, bo 
ponowne wykorzystanie surowców nabiera coraz więk-
szego znaczenia. Z przeprowadzonych podczas targów 
ankiet wynika, że aż 92% wystawców zadeklarowało 
chęć udziału w 9. edycji NECROEXPO w roku 2021. 

– To dla nas ogromne wyróżnienie. Naszym priory-
tetem jest zadowolenie klientów, każdą edycję wystawy 
przygotowujemy z ogromnym zaangażowaniem – powie-
dział Marcin Musiał, manager targów NECROEXPO.

Wojciech Kudela, Bartosz Wojtkowiak (serwisy 
branżowe Funer.com.pl i  UslugiPogrzebowe.com.
pl) podkreślają, że tegoroczne targi w  Kielcach należy 
zaliczyć do udanych: – Nie jest to tylko nasze zdanie, ale 
również wielu kolegów i koleżanek z branży. Sukces ten 
nie był wcale taki oczywisty ze względu na  wyjątkowo 
duże nasycenie imprezami targowymi w przeciągu roku. 
Najbardziej cieszy nas, że dopisali zwiedzający, którzy 
docenili propozycję wystawców i program przygotowany 
przez Targi Kielce. 

Iwona Świtkowska, manager Hygeco Polska prócz 
atutów biznesowych w  NECROEXPO docenia: dobry 
termin, przyjazne miasto, gdzie jest mniej korków, 
a hotele są blisko hali ekspozycyjnej. – Poza tym można 
zabrać rodzinę na  weekend w  Góry Świętokrzyskie 
i w ten sposób połączyć przyjemne z pożytecznym. Czego 
można chcieć więcej? – retorycznie pyta Świtkowska. 

Satysfakcji z  NECROEXPO nie kryje holenderska 
firma Bart Kwiaty, która także zadebiutowała na  tar-
gach na  stoisku połączonym z  „H. Skrzydlewska”. 
Kees van Rijn zapewnia, że jako wystawca przyje-
chał na  targi po raz pierwszy i  na pewno nie ostatni. 
Docenia współpracę z  Witoldem Skrzydlewskim i  jest 
zadowolony z pozyskania nowych kontrahentów. Sam 

Witold Skrzydlewski jest przekonany, iż kieleckie targi 
funeralne z edycji na edycję wciąż będą się dynamicz-
nie rozwijać, bo „czas sprzyja weryfikacji informacji 
pochodzących od tych, którzy chcą rozbić branżę”.

– Na kształt wystawy miało także wpływ, oczy-
wiście, wsparcie ze strony Stowarzyszenia Polska Izba 
Pogrzebowa – współorganizatora tegorocznej edycji tar-
gów, któremu serdecznie dziękuję – podkreśla Marcin 
Musiał. W ofercie usług zaprezentowanych podczas 
wystawy znalazły się elementy niezbędne przy orga-
nizacji pochówku, szeroki wybór trumien, wind czy 
namiotów. 

– Zaprezentowaliśmy innowacyjny, podświetlany, 
estetyczny namiot, który jest bardzo wygodny w  użyciu 
– mówi Aleksandra Jakubczyk z MITKO.

Każda edycja kieleckich 
targów funeralnych to pre-

zentacja aktualnej oferty 
liderów rynku usług pogrze-

bowych. W tegorocznej 
wystawie udział wzięło aż 

105 firm z 11 krajów świata. 
Na powierzchni ponad 

2500 m² zaprezentowały 
swoje produkty ponad 1500 

potencjalnym klientom. 
Targi wypełniły każdy metr 
największej hali wystawien-
niczej kieleckiego ośrodka, 
a na stoiskach pojawiły się 
nowości z całego świata. 

Targowy kalejdoskop
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Wśród producentów trumien pojawiły się firmy 
z  Polski, Włoch i  Ukrainy. Nie zabrakło modeli 
od Ferrari.

– To były bardzo udane targowe dni. Sprzedaliśmy 
na  przykład 20 czarnych, eleganckich trumien – cie-
szy się Massimiliano Ronzat, przedstawiciel Ferrari 
w Polsce. 

Cała włoska ekspozycja pod hasłem „Z ziemi wło-
skiej do  Polski” to pomysł Zbigniewa Barana (KARA-
WAN). A podczas targów wymyślił punkt wystawowy 
przy krakowskim Cmentarzu Rakowickim pod intry-
gującym szyldem „Ferrari w Polsce”.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także urny, 
których tegoroczna ekspozycja była rekordowa. Pod-
czas targów zobaczyliśmy między innymi modele bio-
degradowalne, a także te przeznaczone dla zwierząt 
domowych. Hitem okazały się urny w kształcie kasków 
motocyklowych zaprezentowane przez firmę TES-
SON Danuta Sikorska, urny pogrzebowe fornirowane 
od URN DESIGN i trumnę WENUS marki DIZJ.

Rafał Sikorski, współwłaściciel TESSON nie żałuje, 
że wrócił na  kieleckie targi po przerwie: – Na pewno 
będziemy tu za dwa lata. Zainteresowanie urnami-
-kaskami przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. Przyjęliśmy mnóstwo zamówień na takie naczynia 
w różnych kolorach – zaznacza. 

Wyjątkowo okazale prezentowały się stoiska 
wystawców. Wyróżnienia za oryginalny sposób pre-
zentacji produktów otrzymały firmy PILATO, PLAST-
MET, Sadowski i Ferrari. 

– Nasze produkty, na przykład nosidła do urny czy 
katafalki ekspozycyjne, cieszyły się zainteresowaniem 
przedsiębiorców nie tylko z  Polski, ale i  Litwy, Łotwy, 
Estonii, Białorusi, Rosji, Niemiec oraz Austrii – wylicza 
Marek Paliński, prezes PLASTMET. I dodaje: – Widać 
też, że zarządcy cmentarzy coraz bardziej dbają o wypo-
sażenie kaplic pogrzebowych, bo interesowali się elemen-
tami wyposażenia wnętrz.

Podczas targów zdecydowanie dopisała frekwen-
cja. W trakcie 3 dni NECROEXPO odwiedziło ponad 
1500 gości z Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Rumunii, 
Bułgarii, Niemiec, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Wielkiej Bry-
tanii, Holandii, Belgii, Francji, Portugalii, Grecji, Moł-
dawii, Filipin i Hong Kongu. Można więc śmiało stwier-
dzić, że w  czerwcu Kielce stały się europejską stolicą 
branży funeralnej.

OTWIERAMY SIĘ NA BRANŻĘ

W uroczystym otwarciu targów udział wziął m.in. 
Sebastian Rubin, Prezes Stowarzyszenia Polska Izba 
Pogrzebowa, senator RP Krzysztof Słoń, Marek Ciche-
wicz – I Wiceprezydent Światowej Organizacji Przed-
siębiorców Pogrzebowych FIAT-IFTA oraz Marcin 
Różycki, wiceprezydent Kielc. 

– Bardzo cieszy mnie współpraca z Targami Kielce, 
gratuluję organizatorom wystawy z  międzynarodową 
renomą. To z pewnością najlepsze i największe wydarze-
nie branży w Polsce – mówił podczas ceremonii Marek 
Cichewicz. 

Witold Skrzydlewski 
i Kees van Rijn

Zbigniew Baran  
i Franco Ferrari

Urny w kształcie 
kasków

Marek Cichewicz – I Wiceprezydent 
Światowej Organizacji Przedsiębior-
ców Pogrzebowych FIAT-IFTA
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Prezes Stowarzyszenia Polska Izba Pogrzebowa 
– Sebastian Rubin, wyraził zadowolenie ze współpracy 
z kieleckim ośrodkiem: – Cieszę się, że branża tak licznie 
spotyka się w Kielcach od lat. Dziękuję Targom Kielce za 
profesjonalne przygotowanie, zaangażowanie zespołu, 
który odpowiada za organizację – powiedział. 

Pierwszego dnia targów miała miejsce wizyta 
Głównego Inspektora Sanitarnego – Jarosława Jana 
Pinkasa. Zwiedził on ekspozycję i wziął udział w spo-
tkaniu z członkami Stowarzyszenia Polska Izba Pogrze-
bowa (czytaj więcej na str. 18). Drugiego dnia wręczono 
nagrodę podkreślającą długoletnią i  owocną współ-

pracę z  Targami Kielce – FENIKSA otrzymała Barbara 
Pilato. Gratulujemy i dziękujemy!

PIERWSZA LIGA WŚRÓD KARAWANÓW

Rekordowa była liczba zaprezentowanych karawa-
nów. Na NECROEXPO pojawiły się najnowsze modele 
znanych marek: Jaguara, Mercedesa, Citroena, Vol-
kswagena czy Melexa. Łącznie, klienci mogli wybierać 
spośród 44 modeli. Tradycyjnie już wystawie towa-
rzyszyła Giełda Karawanów. Nowością w  programie 
był I Zlot Fanów Karawanów PILATO, w którym udział 
wzięło 15 aut.

Podczas targów odbyło się także podpisanie listu 
intencyjnego przez przedstawicieli tej cenionej wło-
skiej marki i  AUTO PARTNER GARCAREK. W imieniu 
firmy GARCAREK podpis złożył Jan Garcarek, jeden 
z  właścicieli, drugi podpis złożyła Barbara Pilato. 
Taka deklaracja to kolejny, formalny krok do podpisa-
nia umowy między tymi przedsiębiorcami. Przyszła 
współpraca będzie dotyczyła serwisowania pojazdów 
PILATO. 

– Widzimy we współpracy z  PILATO dużą szansę 
na  jeszcze większe przybliżenie się do  branży pogrze-
bowej. Chcemy zaoferować posiadaczom samochodów 
PILATO naszą jakość serwisu – zgodnie przyznają Jan 
i Andrzej Garcarek, właściciele firmy.

NECROEXPO stało się również miejscem uro-
czystego odebrania samochodu PILATO przez firmę 
KARAWAN. Krakowska firma posiada w swojej flo-
cie już 6 pojazdów PILATO, są wśród nich Merce-
desy i  Jaguary. Model, który został przekazany 
podczas kieleckich targów to pięcioosobowy 
Mercedes Benz E 220 Poralis. Takie rzeczy tylko 
na NECROEXPO!

WIEDZA ZAWSZE W CENIE – 14 SZKOLEŃ  
I 3 WYKŁADY

Tegoroczna edycja NECROEXPO to nie 
tylko wspaniałe stoiska i  niezwykła oferta 
wystawców. To także bogata oferta szkoleń 
i  wykładów branżowych. Uczestnicy targów 
mieli możliwość wysłuchania m.in. specjali-

sty od  personalizacji mowy pogrzebowej Zbigniewa 
Andrzejewskiego i  Mistrza Świeckiej Ceremonii 
Pogrzebowej Anety Dobroch. Z kolei w  projektowanie 

Nagrodę odbiera  
Barbara Pilato

I Zlot Fanów Karawanów 
PILATO

Podpisanie listu 
intencyjnego

Te koszule przyciągały wzrok
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procesów sprzedażowych z wykorzystaniem nowocze-
snych narzędzi wprowadził słuchaczy Ziemowit Sosiń-
ski, właściciel ACTAM Comunications. Komunikacja 
przede wszystkim!

NOWOŚCI I CIEKAWOSTKI

Już po raz drugi na  NECROEXPO miały miejsce 
pokazy odzieży dla branży pogrzebowej. Ich organi-
zatorem była firma CARMEN. Podczas pokazu zgro-
madzona w hali E widownia mogła zapoznać się z naj-
nowszymi trendami w modzie pracowników zakładów 
pogrzebowych. Wśród propozycji firmy pojawił się… 
smoking ze lśniącymi, atłasowymi wyłogami.

Absolutną niespodzianką było zainteresowanie 
nowatorskimi czarno-białymi koszulami, w  jakich 
wystąpiła na targach obsługa stoiska CARMEN. – Oka-
zało się, że zakupiło je kilka zakładów pogrzebowych, 
a  taki strój był pomyślany tylko pod targi, aby nasi 
przedstawiciele się wyróżniali. Przy okazji „wypłynął” 
dodatkowy cel tego typu imprezy – zauważa Wojciech 
Kitajewski z CARMEN.

Elegancji nie mogliśmy odmówić także gościom 
niezwykłego bankietu, który stał się ukoronowaniem 
tegorocznej edycji targów. Wieczór w  stylu gothic 

Bankiet w stylu gothic

nawiązywał tematycznie do konwencji spotu reklamu-
jącego targi (wystąpili w  nim aktorzy teatralni: Kata-
rzyna i  Miłosz Pietruscy). W spotkaniu wzięło udział 
201 osób. Atmosferę wieczoru uatrakcyjniała specjal-
nie przygotowana scenografia, wpisująca się w nastrój 
wspomnianego spotu. Wszystkich, którzy chcieliby 
odświeżyć sobie tę nietuzinkową produkcję, zapra-
szamy na profil FB Targów Kielce.

8. edycja targów NECROEXPO przeszła do historii. 
 

 Fot. Redakcja/NECROEXPO

Na kolejną  
z apra sz a my  

w cz er wc u  
2 021 rok u . 

Świecki pogrzeb jest niepowtarzalny.  
Dlatego każdą uroczystość żałobną 

przygotowuję indywidualnie – zgodnie 
z zaleceniami, wskazówkami i sugestiami 

Rodziny oraz zgodnie z upodobaniami i często 
ostatnią wolą Zmarłego. Dostosowuję również 
scenografię oraz muzykę do potrzeb, sytuacji 

oraz wskazówek rodzin.

• Nowoczesne nagłośnienie

• Profesjonalna oprawa muzyczna 
wykształconych muzyków 

• Rejestrowanie przebiegu ceremonii 

• Projekcje multimedialne

Mistrz 
Świeckiej 
Ceremonii 
Pogrzebowej 

Aneta 
Dobroch

e-mail: a.dobroch@wp.pl • tel.: 531 512 091, 795 750 923
www.mistrzceremonii24.pl
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 

WYRÓŻNIENIA TARGÓW KIELCE
• URN DESIGN, Dobroszyce za urnę pogrzebową 

fornirowaną, postument pod urnę
• DIZJ s.c. Zakład PUH, Wola Rakowa za trumnę 

WENUS
• TESSON Danuta Sikorska, Suchy Las za urnę KASK 

MOTOCYKLOWY

MEDALE TARGÓW KIELCE
• Unison Sp. z o.o., Cieplewo za automat lakierniczy 

UNI-CLEVER, model o/c
• Bautex Grzegorz Babiel, Warszawa za MERCEDES 

W205 15
 

WYRÓŻNIENIA TARGÓW KIELCE ZA ARANŻACJĘ  
STOISKA TARGOWEGO
• PLASTMET
• Firma Sadowski
• Ferrari

MEDAL TARGÓW KIELCE ZA ARANŻACJĘ STOISKA 
TARGOWEGO
• PILATO

FENIKS
• Nagroda specjalna dla pani Barbary Pilato

STATYSTYKA

• Liczba wystawców: 105 firm (w tym 5 Giełda 
Karawanów).

• Ekspozycje z 11 krajów: Czechy, Polska, Holandia, 
Rosja, Włochy, Hiszpania, Niemcy, USA, Francja, 
Ukraina, Wielka Brytania. 

• Powierzchnia ogółem: 2574 m².
• Powierzchnia I Zlotu Karawanów Pilato: 15 aut x 

20 m², czyli 300 m² (powierzchni ani firm nie ujęto 
w zbiorczej statystyce).

• Zwiedzający – 1506 osób z 19 krajów: Polska, Sło-
wacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Niemcy, 
Ukraina, Litwa, Łotwa, Wielka Brytania, Holan-
dia, Belgia, Francja, Portugalia, Grecja, Mołdawia, 
Filipiny, Hong Kong.

• 92% wystawców w ankietowym badaniu opi-
nii wypowiedziało się, że zamierza wziąć udział 
w następnej edycji w roku 2021.

• 14 szkoleń i wykładów przez 3 dni.
• Osoby obsługujące stoiska wystawców: 346.
•  W bankiecie wzięło udział: 201 osób.
•  Integracja przy grillu: 215 osób.

NECROEXPO – podsumowanie

Melex Sp.z.o.o
ul. Inwestorów 25
39-300 Mielec

tel: +48 17 773 81 00,
fax +48 17 773 81 01

e-mail : handel@melex.com.pl

w pełni elektryczny

Cichy 

Zero emisji spalin

Elektrycznie wysuwana platforma 
Firmy nagrodzone  

za aranżację stoiska targowego
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Firma Fix Forum Lider Sp. z o.o. jest autoryzowanym dealerem Marki Citroen 
w Kielcach i w Lublinie. Oferujemy Państwu samochody osobowe oraz do-
stawcze, w  tym Citroena Jumpy przystosowanego jako karawan, którego 
mogą Państwo zobaczyć na naszym stoisku. Wraz z naszymi partnerami za-
pewniamy najwyższą jakość obsługi, zabudowy oraz obsługi posprzedażnej. 
Z pewnością sprostamy wszystkim Państwa wymaganiom co do samochodu 
i przystosowania auta do obsługi pogrzebów.

Firma Fix Forum Lider Sp. z o.o. 

1 Maja 191, 25-655 Kielce
tel. 41 346 35 20

PIECE KREMACYJNE

INSTALACJA
CZYSZCZĄCA

PIECE KALFRISY
W POLSCE

Instalacja wyposażona jest
w układ chłodzenia powietrzem,
co ułatwia w znaczny sposób
rozmieszczenie instalacji,
a także jej późniejszą konserwację.

Nie wymaga ona żadnej
modyfikacji działania pieców,
które mogą pracować
jednocześnie,
bez żadnych ograniczeń.

Montowana jest na zewnątrz
budynku, dzięki czemu przestrzeń
we wnętrzu budynku
pozostaje wolna i pozwala
na inne jej wykorzystanie.

Zużycie odczynnika
około 0,5 kg/kremacja.

� Na zdjęciu obok
przykład instalacji,

która obsługuje
jednocześnie dwa piece:

DUVAL-2 I DUVAL-2L

Kalfrisa gwarantuje optymalne dopasowanie
swoich instalacji do wymagań klienta
i dostosowanie jej cech projektowych
do odmiennych specyfikacji technicznych.

Certyfikat jakości ISO 9001:2008
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KALFRISA POLSKA:
Rafał Kowalczyk | tel. 790 631 550 | rkowalczyk@kalfrisa.com | www.kalfrisa.com
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Inne zakłady 
Zakłady kremacyjne
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Przykład instalacji,  
która obsługuje  

jednocześnie  
dwa piece: 

DUVAL-2  
i DUVAL-2L

Więcej informacji na www.kalfrisa.com



Spotkanie poprowadził prezes SPIP Sebastian 
Rubin. Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas 
zaczął: – Zostałem konkretnie poinformowany, czego 
ode mnie oczekujecie. Przyjechałem, aby podjąć istotne 
działania ułatwiające i racjonalizujące państwa życie 
jako przedsiębiorców.

Podkreślił, że nie wiedział zbyt wiele na temat 
branży funeralnej, ale ogromne wrażenie wywarło na 
nim zaangażowane przedsiębiorców pogrzebowych 
w dbałość o wysoką jakość usług. – Tutaj zgromadzeni 
są sami pasjonaci, chylę czoła – dodał.

Pierwszą omawianą kwestią była zmiana przepi-
sów dotyczących przewozu osoby zmarłej środkami 
transportu drogowego na odległość powyżej 60 km 
– tak, aby nie było konieczności uzyskania zezwolenia 
bądź obecności Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

– Wygląda, że ta sprawa nie jest skomplikowana 
do załatwienia. Można, a nawet trzeba to uelastycznić 
– mówił GIS. 

Kolejną rzeczą było wskazanie właściwego postę-
powania w przypadku, gdy zmarłego przywieziono zza 
granicy w zaplombowanej trumnie z wkładem cynko-
wym, a rodzina chce pożegnać się z bliskim (z wyłącze-
niem śmierci z powodu choroby zakaźnej). Sebastian 
Rubin zaznaczył, że – w przypadku chęci spopielenia 
– to również problem praktyczny dla krematoriów.

– Osobiście jestem za zmianą tych przepisów, to 
jest moje zdanie. Istnieje jednak problem – długość 
transportu ciała do Polski. Tutaj musimy być świadomi 
zagrożenia epidemiologicznego. Konieczne będzie zasię-
gnięcie opinii, jak to jest rozwiązywane w innych krajach 
– powiedział Pinkas.

Dyskusja była żywa, na bieżąco włączały się głosy 
z sali: - Oba przepisy o których rozmawialiśmy to ponad 
półwieczne archaizmy. Mój pomysł na „otwieranie 
zamkniętych trumien” jest taki, by po prostu wyznaczyć 
odpowiednie miejsca, w których będzie można to robić. 

Spotkanie członków SPiP z Głównym Inspektorem Sanitarnym

Podczas NECROEXPO członkowie Stowarzyszenia Polska Izba Pogrzebowa  

rozmawiali z przedstawicielem rządu o problemach branży. 

Np. chłodnie, które są dobrze opisanymi i prostymi 
pomieszczeniami. Ten, co zainwestuje, będzie takie 
możliwości miał. Ucywilizujemy w ten sposób rynek 
– usłyszeliśmy.

Główny Inspektor Sanitarny chętnie słuchał uwag 
zgromadzonych. Poprosił nawet, by członkowie SPIP 
przysłali do jego biura stanowisko w konkretnych pro-
blemach trapiących branżę.

Te padały od razu: – Kiedy sprowadzamy zwłoki 
zza granicy, występujemy z wnioskiem do prezydenta 
miasta. Na dole przetłumaczonych dokumentów znaj-
duje się adnotacja, że przyczyną zgonu nie była choroba 
zakaźna. I od razu pozwolenia nie dostajemy – doku-
menty musi obejrzeć doktor, który kontaktu ze zmarłym 
nie ma, sprawa idzie do sanepidu, a my jesteśmy spóź-
nieni o dzień.

Jarosław Pinkas nie był entuzjastą zmian w tej 
kwestii. Według niego lekarz na podstawie dokumen-
tacji medycznej może uznać, że zachodzi jakieś nie-
bezpieczeństwo, np. implikacje zdrowotne pośrednio 
związane z chorobami zakaźnymi. Takich informacji 
na akcie zgonu nie ma, stąd pogląd, by nie odstępować 
od tej procedury. 

Prezes SPIP zapytał GIS, czy podmiot leczniczy 
(szpital) może przyjmować do swojej chłodni zwłoki do 
odpłatnego przechowywania, w przypadku gdy zgon 
nastąpił poza podmiotem leczniczym. I czy można 
takie ciało przyjąć, jeśli było przywiezione przez pod-
miot gospodarczy.

– Przepisy są niby jasne i nie budzą wątpliwości. 
Dla nas są oczywiste, nie wymagają zmiany. Jednak taka 
praktyka istnieje – zakłady pogrzebowe, te małe bez wła-
snych obiektów, dogadują się „pod stołem” ze szpitalami 
i tam przywożą osoby zmarłe – wyjaśniono ministrowi. 

– Te historie ocierają się o prokuratora. Nie wyobra-
żam sobie, by podmioty lecznicze robiły to bez żadnej 
umowy. Takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. Podczas 
spotkań ze swoimi inspektorami wojewódzkimi wyczulę 
ich na ten problem, da się to kontrolować – przyznał GIS.

Zebrani zwrócili uwagę, że nie zawsze da się kon-
trolować nieuczciwe procedery choćby w niewielkich 
zakładach pogrzebowych – bo jeśli podmiot nie ma 
zgłoszonych obiektów, to inspektor sanitarny rozkłada 
ręce i mówi, że nie może iść sprawdzić np. „chłodni”, 
bo takowa w danej firmie nie istnieje, podczas gdy 
z ciałami obchodzi się w skrajnie nieodpowiednich 
warunkach.

Kolejnym, bardzo ważnym tematem było prawne 
zdefiniowanie pojęcia „zakład pogrzebowy”. Popro-
szono, by w tej sprawie odbyło się spotkanie ze służ-
bami GIS i przedstawicielami organizacji działającymi 
w branży pogrzebowej (i nie były to puste słowa – już 
możemy napisać, że do takiego spotkania doszło).

Na koniec Jarosław Pinkas podkreślił, że zmiany 
nie nastąpią od ręki, bo średni okres pracy nad rozpo-
rządzeniem to ok. 6 miesięcy, a obecna kadencja Sejmu 
to jeszcze tylko 2 – 3 posiedzenia. Obiecał jednak dzia-
łanie i poprosił o merytoryczne wsparcie ze strony 
Stowarzyszenia.
• Po powrocie na pewno podejmę konkretne kroki, 

żebyście mieli poczucie, że idziemy do przodu. 
Chętnie będę współpracować, drzwi mojego gabi-
netu są dla was otwarte – dodał Główny Inspektor 
Sanitarny.

• PS. Słowa dotrzymał. Już po targach odbyło się ko-
lejne spotkanie z GiS. 

debata
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GEM MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L.
European Environmental Solution Division
Via Zanussi 315 – Z.I. U.
33100 Udine – Italy

tel. +39 0432 524374
fax +39 0432 529977
e-mail: gem@matweu.com

Przedstawiciel na Polskę:
Massimiliano Ronzat 
Mobile phone 0048 695624233

Dal 2008 Matthews International Srl jest czę-
ścią wydziału „European Environmental Solutions” 
Matthews International. To światowy lider sprze-
daży, naprawy i serwisowania ponad 3.500 urzą-
dzeń kremacyjnych, zainstalowanych w ponad 
50 krajach. Firma może się pochwalić najwyższą 
jakością usług i renomą wśród klientów, dlatego 
w  2019 roku zainstaluje 5  nowych urządzeń 
kremacyjnych na terenie Polski.

GEM Matthews International od ponad 35 lat 
projektuje i produkuje najnowocześniejsze urzą-
dzenia kremacyjne. Dzięki swojemu doświad-
czeniu w tej konkretnej dziedzinie, oferuje indy-
widualne rozwiązania, dostosowane do potrzeb 
klientów. Przykładem jest Witold Skrzydlewski, 
który we wrześniu otrzymał dwie jednostki nowej 
generacji w zastępstwie pieców TABO Sweden, 
aktualnie obecnych w Łodzi.

GEM Matthews International oferuje różne 
typy urządzeń na różnych poziomach usług 
–  świadczonych pod względem liczby kremacji 
i w zależności od szczególnych potrzeb użytkowni-
ków. Wszystkie produkty są zgodne z prawodaw-
stwem Wspólnoty Europejskiej (CE).

Piece GEM serii CRM to następujące korzyści 
i funkcjonalności:
• ogniotrwałość i odporność na wysokie 

temperatury;
•  mocna konstrukcja, kompaktowe i ciche 

rozwiązania;
•  niezawodność i części najwyższej jakości;
• zdolność palników przemysłowych do pracy 

w wysokich temperaturach bez ciągłej wentylacji;
•  pełna zgodność z przepisami europejskimi 

dotyczącymi norm elektryki i ochrony 
środowiska;

N o w o c z e s n e  t e c h n o l o g i e  

2 GEM CRM 6 złożony z załadunku automatycznego
Jeden załadunek automatyczny zasila 2 piece

GEM CRM 3 złożony z załadunku
automatycznego i rozpylacza PLC

GEM CRM 6 złożony z załadunku automatycznego
 

GEM CRM3 złożony z załadunku automatycznego

•  urządzenia zabezpieczające (drzwi, palnik, 
kontrola gazowa);

•  oszczędność i optymalizacja kosztów;
•  automatyczne zarządzanie procesem 

kremacji (zdalne sterowanie parametrów).

Zaletą GEM Matthews International jest obec-
ność zespołu handlowego i technicznego na tere-
nie Polski, który zapewnia szybką pomoc klientom. 
Nasza technologia pozwala wykonać kontrolę 
zdalną urządzeń kremacyjnych, umożliwiając w ten 
sposób pełną obsługę miejscową i zdalną poprzez 
sieć internetową. Jest to możliwe dzięki technikom 
pracującym w siedzibie włoskiej, w Udine.

Zakres produkcji GEM uzupełniają:
•  zautomatyzowane systemy wprowadzania 

trumny wózkami załadunkowymi i przewóz 
trumien z chłodni do urządzeń kremacyjnych;

•  system przetwarzania popiołu serii 
PLC 1-2, który umożliwia proszkowanie 
popiołu z kremacji w warunkach higieny 
i bezpieczeństwa dla pracowników, bez 
opróżnienia zawartości pojemnika;

•  automatyczny system zbierania popiołu, 
ergonomiczny; zapewniający dokładność 
i bezpieczeństwo.

Dodatkowo GEM Matthews International 
skonstruował szereg odpowiednich urządzeń do 
kremacji chorych zwierząt (PETS). Kilka jednostek 
działa już w Europie.

 Mamy nadzieję, że polski rynek da naszej fir-
mie nowe możliwości rozwoju, bo w ciągu wielu 
lat pracy zapuściliśmy w nim korzenie.

i solidne rozwiązania szyte na miarę



Dzisiaj mało kto pamięta pogańskie tradycje związane z listopa-
dowym świętem. Pozostało odwiedzanie cmentarzy, aby zapalić 

znicze i świeczki jako symbol pamięci tych, którzy odeszli. 

Serce ustało, pierś już lodowata,
Ścięły się usta i oczy zawarły;
Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata!
Cóż to za człowiek? - Umarły.

Strofa ta, o wiele mniej znana niż słynne „Ciemno 
wszędzie, głucho wszędzie”, to pierwsza zwrotka wier-
sza „Upiór”, poprzedzającego „Dziady” wileńsko-ko-
wieńskie Adama Mickiewicza.

Inscenizacja ludowego obrzędu stanowi tu samo-
dzielną część dramatu. Poeta twierdzi, że został on 
odtworzony według ludowego autentyku, późniejsze 
badania wykazały jednak, że to jego własna konstruk-
cja. Jesienne „dziady” obchodzono po chatach, cha-
rakter gromadny miała uroczystość wiosenna, która 
odbywała się po Wielkanocy. Uczestnicy nie zbierali 
się nocą, a za dnia, i  nie w  „miejscach samotnych”, 
a na cmentarzu, gdzie szli po nabożeństwie żałobnym. 
Na grobach zostawiano poczęstunek, ale nikt nie wzy-
wał dusz zmarłych, zaś uroczystości nie przewodniczył 
Guślarz, tylko ksiądz prawosławny lub unicki, który 
kropił mogiły wodą święconą i  odmawiał modlitwy. 
Pierwotna wersja „Dziadów” bliższa była autentycz-
nym „dziadom”, Mickiewicz jednak, chcąc ukazać ich 
głęboki sens, uwydatnił tradycje pogańskie.

Zaduszki zawsze były świętem przenikania się 
dwóch światów: żywych i umarłych. Nasi przodkowie 
wierzyli, że zmarli odwiedzają swoje domy, rodziny, 
słuchają mszy odprawianych przez nieżyjących księży, 
jedzą i piją. Dlatego trzeba było zostawić otwarte furtki 

Od pogańskich obrzędów do Wszystkich Świętych

i  drzwi, pożywienie, a nawet wodę, mydło i  czysty 
ręcznik, aby dusze mogły się obmyć. Ludowy zwyczaj 
zakazywał wykonywania tego dnia niektórych czyn-
ności, takich jak: „klepanie masła, deptanie kapusty, 
maglowanie, przędzenie i  tkanie, cięcie sieczki, wyle-
wanie pomyj i  spluwanie”. W opozycji do  rozmaitych 
przesądów ustanowiono w  Kościele Dzień Zaduszny, 
jako dzień modlitw za dusze zmarłych przebywających 
w  czyśćcu. Obchody te zainicjował św. Odylon, opat 
z Cluny w 998 roku. W XIII wieku tradycja zaduszkowa 
obowiązywała już w całym Kościele katolickim, w Pol-
sce pojawiła się w XII wieku.

2 listopada Kościół modli się za zmarłych, a 1 listo-
pada wspomina wszystkich, którzy po śmierci dostą-
pili zbawienia. Dzień Wszystkich Świętych wywodzi 
się przede wszystkim z czci oddawanej męczennikom 
za wiarę, których nie wspomniano ani w  miejsco-
wych martyrologiach, ani w  Kanonie Mszy św. Pier-
wotnie obchodzony był 13 maja, na  1 listopada prze-
niósł tę uroczystość papież Grzegorz III w  731 roku. 
Z  kolei Grzegorz IV w  837 roku zarządził, aby dzień 
ten był świętem wszystkich świętych Kościoła kato-
lickiego, a  nie jedynie męczenników. Nawet w  PRL-u 
był to dzień wolny od pracy, ale starano się nadać mu 
świecki charakter, nazywając dniem Wszystkich Zmar-
łych bądź Świętem Zmarłych. Dzisiaj mało kto pamięta 
pogańskie tradycje związane z listopadowym świętem. 
Pozostało odwiedzanie cmentarzy, aby zapalić znicze 
i  świeczki jako symbol pamięci tych, którzy odeszli. 
Robią to nawet ludzie niewierzący. Składa się również 

ofiary na  wypominki, wypisując imiona zmarłych 
na kartkach, aby Kościół modlił się za nich.

 
Źródła: 

Adam Mickiewicz, Dziady, Katowice 1989
cmentarze.pl 

niezalezna.pl 
dzieje.pl
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Według źródeł historycznych angielski prawnik, 
filozof i ekonomista Jeremy Bentham w ostatniej wersji 
testamentu poinstruował swojego przyjaciela Thomasa 
Southwooda Smitha, lekarza, by ten po jego śmierci (6 
czerwca 1832 r.) dopilnował, aby ze szkieletu – pozo-
stałego po dokonaniu sekcji – oraz zmumifikowanej 
głowy uczynić kukłę ubraną w należące do wybitnego 
naukowca ubranie. Tym sposobem zamknięte w szkla-
no-mahoniowej gablocie szczątki myśliciela, wyposa-
żone ostatecznie w  woskową replikę jego głowy, znaj-
dują się po dziś dzień w murach University College of 
London. 

Decyzja Benthama, pogrzeb w 2015 roku domini-
kanina ojca Jana Góry, którego ciało spoczęło na Polach 
Lednickich niedaleko Gniezna, czy ostatnio pochówek 
znanego producenta filmowego Piotra Woźniaka-Sta-
raka na terenie rodzinnej posiadłości na Mazurach, 
rodzić mogą pytanie o  granice prawa do  swobodnego 
wyboru miejsca spoczynku zmarłego, w  tym również 
w  kontekście respektowania jego wyrażonej za życia 
woli. Co istotne, wspomniane prawo do  pochowania 
zwłok osoby zmarłej (wraz z  prawem do  ekshumacji) 
oraz do  pamięci o  niej stanowi dobro osobiste, chro-
nione przepisami prawa cywilnego (art. 23 i  24 k.c.) 
i  przysługuje osobom najbliższym zmarłego (wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 1980 r., II CR 88/80, 
LexisNexis nr 318287). 

GDZIE MOŻNA DOKONAĆ POCHÓWKU OSOBY ZMARŁEJ?

W naszym kręgu kulturowym tradycyjnym miej-
scem spoczynku jest przede wszystkim grób (grobo-
wiec), który zazwyczaj znajduje się na cmentarzu. 
Coraz częściej pojawiają się także kolumbaria służące 
do przechowywania urn z prochami. Znane są jednak 
przypadki pochowania zwłok np. w krypcie kościoła, 
katakumbach, a  nawet w  pomniku, który jedno-
cześnie spełnia funkcję grobowca. Co na to polskie 
prawo? 

Normatywną podstawę dopuszczalnych sposo-
bów pochowania zwłok i szczątków ludzkich stanowią 
przepisy prawa publicznego. Art. 12 ust. 1 i  3 ustawy 
z  dnia 31 stycznia 1959 r. o  cmentarzach i  chowaniu 
zmarłych (t.j. Dz. U. z  2019 r., poz.1473) stanowi, że 
zwłoki (ciała osób zmarłych) mogą być pochowane 
przez złożenie w  grobach ziemnych, murowanych 
lub katakumbach i  zatopienie w  morzu, a  szczątki 
pochodzące ze spopielenia zwłok (kremacji) mogą 
być przechowywane także w  kolumbariach. Ponadto 
groby ziemne, murowane i  kolumbaria przeznaczone 
do składania zwłok i szczątków ludzkich mogą znajdo-
wać się tylko na cmentarzach, które mogą być zakła-
dane wyłącznie przez radę gminy lub właściwe władze 
kościelne po uzyskaniu zgody inspektora sanitarnego. 

To zdaniem wielu wyklucza w  obecnym stanie praw-
nym jakiekolwiek inne rozwiązanie dopuszczające 
pochowanie zwłok lub szczątków poza cmentarzem, 
w tym na prywatnych posesjach zgodnie z wolą zmar-
łego lub jego bliskich (zob. np. wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 1997 r., SA/Ka 
1717/95). 

Kolejnym argumentem przemawiającym za taką 
wąską interpretacją obowiązujących przepisów jest 
fakt, że choć ustawodawca przewidział możliwość 
wprowadzenia w  drodze rozporządzenia wykonaw-
czego wyjątków od wskazanych reguł ogólnych okre-
ślających dopuszczalne miejsca pochówku zmarłych 
(art. 12 ust. 4 w/w ustawy), to jednak do  chwili obec-
nej ten akt normatywny nie został wydany. Wyjątkiem 
w tym zakresie nie jest nawet wspomniane zatopienie 
w  morzu, albowiem nie ma ono charakteru uznanio-
wego. Pochówek zgodny ze zwyczajami morskimi jest 
bowiem nakazany ustawowo wobec osób, których ciała 
przebywają na okrętach będących na pełnym morzu, 
gdy dotarcie do  portu objętego programem podróży 
w przeciągu 24 godzin jest niemożliwe. W przeciwnym 
wypadku zwłoki należy przewieźć na ląd i tam pocho-
wać. Powyższe zasady nie muszą być zachowane jedy-
nie jeśli chodzi o okręty wojenne lub inne używane dla 
celów wojskowych, przy czym musi być to uzasadnione 
względami sanitarnymi i  wojskowymi (art. 16 w/w 
ustawy).

ODMIENNE INTERPRETACJE

Niefortunne sformułowanie art. 12 ustawy 
o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych, jak się wydaje 

stwarza mimo wszystko pewną furtkę interpretacyjną, 
z której – jeśli wierzyć medialnym doniesieniom – sko-
rzystać mogła również rodzina tragicznie zmarłego 
Piotra Woźniaka-Staraka. Powstaje bowiem wątpli-
wość, czy katakumby rzeczywiście zawsze powinny 
być uznawane za grób ziemny albo murowany, który 
z  kolei może być umiejscowiony wyłącznie na tere-
nie cmentarza co expressis verbis wynika z  ust. 3 (na 
ten temat zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z  dnia 7 
czerwca 2001 r., III CKN 406/00; wyrok Sądu Apelacyj-
nego w Krakowie z dnia 3 grudnia 2014 r.; I ACa 1227/14; 
glosa S. Rudnickiego do  wyroku Sądu Najwyższego 
z dnia 7 listopada 2002 r., II CKN 980/00, teza nr 3). 

Biorąc pod uwagę literalne brzmienie art. 12 
ustawy z  1959 r. można przyjąć, że stanowią one co 
do zasady odrębny od grobów ziemnych i murowanych 
rodzaj miejsca, w którym mogą zostać złożone zwłoki 
ludzkie. Wykładnia zawężająca w tym zakresie pozba-
wiałaby przeto znaczenia słów w nim użytych. Gdyby 
racjonalny ustawodawca zamierzał w  każdym przy-
padku stawiać znak równości między katakumbami 
a  grobem ziemnym albo murowanym, to zwyczajnie 
nie wymieniłby ich po użyciu spójnika „lub” w  ust. 1 
art. 12 stwarzając tym samym pokusę do  traktowa-
nia ich jako odrębnej kategorii miejsca spoczynku. 
Ponadto, zbędna byłaby wówczas ich własna defini-
cja prawna zawarta obecnie w  rozporządzeniu Mini-
stra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. (Dz. U. nr 48 
poz. 283 i 284). Zgodnie z nią przez katakumby należy 
rozumieć pomieszczenie z  niszami w  ścianie, prze-
znaczone do pochówku zwłok (§ 2 pkt 4). Wreszcie na 

Przestarzałe przepisy są niejasne i stwarzają pole 
 do różnych interpretacji.

Prawny charakter katakumb  
a propos pochówku  

Piotra Woźniaka-Staraka
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gruncie nieobowiązującego już aktu wykonawczego 
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 
oraz Zdrowia i  Opieki Społecznej z  dnia 20 paździer-
nika 1972 r. w  sprawie urządzania cmentarzy, prowa-
dzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych 
(Dz.U. nr 47 poz. 299) wprost wskazano w § 9, że groby 
murowane są odrębną kategorią od katakumb, czego 
nie zauważył Naczelny Sąd Administracyjny we wspo-
mnianym wyroku z dnia 19 maja 1997 r. 

Po ponad sześćdziesięcioletnim okresie obowią-
zywania, wydaje się, że polska ustawa o  cmentarzach 
i  chowaniu zmarłych rodzi więcej wątpliwości niż 
wprowadza jasności do porządku prawnego. Jak widać, 
z  jednej strony tak skonstruowane sformułowanie art. 
12 można interpretować całkowicie odmiennie. Z dru-
giej, brak przejrzystych przepisów daje zainteresowa-
nym narzędzie do obrony przed ewentualną odpowie-
dzialnością wykroczeniową za naruszenie zarówno 
przepisów ustawy jak i rozporządzeń wydanych na jej 
podstawie (art. 18 ust. 1). Jeśli zatem przyjąć, że kata-
kumby stanowią co do zasady odrębną kategorię miej-
sca składania zwłok, należy jednocześnie wskazać, że 
nie ma jednak przeszkód by były one umiejscowione 
także w  grobach ziemnych albo murowanych znaj-
dujących na terenie cmentarza. Poza cmentarzem 
pochówek byłby natomiast możliwy zarówno w  już 
istniejących katakumbach, jak i  w  zupełnie nowych. 
Te ostatnie z  założenia jako rodzaj pomieszczenia, 
w którym znajdują się nisze na trumny muszą – jak się 
wydaje – znajdować się w pewnych obiektach budowla-
nych, co z kolei najprawdopodobniej wymagać będzie 
uzyskania zezwolenia na ich budowę, specjalistycznej 
opinii wykluczającej możliwość wywierania szkodli-
wego wpływu na otoczenie oraz zawiadomienia orga-
nów nadzoru w  rozumieniu ustawy o  cmentarzach 
i chowaniu zmarłych. 

Choć ów wymóg zawiadomienia organów nadzoru 
nie wynika wprost z  przepisów tej ustawy, to jednak 
z  ostrożności, zgodnie z  zasadą „chcącemu nie dzieje 
się krzywda”, byłby w  takich przypadkach zalecany. 

KATAKUMBY PARYŻA
Na zdjęciach w tekście widać katakumby pary-
skie (fr. Les catacombes de Paris), sieć koryta-
rzy w dawnych kamieniołomach Denfert-Ro-
chereau z czasów cesarstwa rzymskiego. 
Victor Hugo umieścił tu akcję swojej powie-
ści „Nędznicy”. W czasie II wojny świato-
wej w  katakumbach odbywały się spotkania 
członków francuskiego ruchu oporu.
Obecnie część katakumb jest dostępna dla 
turystów. Trasa do zwiedzania ma długość 
2 kilometrów.

Wspomnianymi organami nadzoru są z  kolei starosto-
wie, wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) oraz 
właściwi miejscowo inspektorzy sanitarni. Ogólny nad-
zór nad sprawami objętymi niniejszą ustawą sprawują 
z kolei według właściwości minister właściwy do spraw 
budownictwa, planowania i  zagospodarowania prze-
strzennego oraz mieszkalnictwa oraz minister właściwy 
do spraw zdrowia. Co równie istotne, np. w przypadku 
nowych katakumb ich usytuowanie – zgodnie z przywo-
łanym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
7 marca 2008 r. – musi nie tylko wykluczać wywieranie 
szkodliwego wpływu na otoczenie. Co więcej, sama 
nisza w  takich katakumbach powinna mieć określone 
prawem wymiary, być oddzielona od sąsiedniej ścianą 
o  grubości co najmniej 0,06 m oraz posiadać system 
odprowadzania gazów i  odcieków w  sposób nieszko-
dliwy dla otoczenia oraz uniemożliwiający dostęp 
do nisz insektom i gryzoniom. Z kolei po złożeniu zwłok 
każdą niszę należy natychmiast zamurować (§ 16). 

W świetle licznych niejasności interpretacyjnych 
zapisów ustawy z  1959 r. i  opieszałości ustawodawcy 
w  dostosowaniu jej zapisów do  zmieniających się 
realiów najlepszym wyjściem byłoby zachowanie głę-
bokiej powściągliwości w  ocenie zgodności z  prawem 
danego pochówku. 

dr Justyna Badziak, mgr Ewa Urbaniak
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
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 Mama zawsze powtarzała: 
„Jeśli nas stać, to dlaczego nie 

mamy ich pochować  
z godnością i honorem?”

Pogrzeby żołnierzy wyklętych możliwe dzięki współpracy  
Witolda Skrzydlewskiego z Fundacją „Niezłomni”

29 września w  Ostrołęce pochowani zostali żoł-
nierze, zgładzeni przez bezpiekę w  pobliskim lesie: 
Bronisław Lis, Bolesław Gnoza, Władysław Prusaczyk 
oraz bracia Ludwik i  Dominik Trzciński. Zostali ska-
zani na śmierć tuż po wojnie za to, że byli działaczami 
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. UB wywio-
zło ich do  lasu, nie podejrzewając, że znajdą się tam 
świadkowie.

– Józef Głażewski był wtedy małym chłopcem. 
Owego dnia wybrał się z ojcem po chrust i patyki na opał. 
Gdy usłyszeli warkot silników samochodowych, ukryli 
się w  zaroślach. Wkrótce zobaczyli ludzi w  mundu-
rach i skazańców, a potem usłyszeli strzały. Gdy pluton 
egzekucyjny odjechał, ojciec z  synem oznaczyli miejsce 
mordu i  spoczynku żołnierzy NZW. Najpierw położyli 
tam siatkę, a potem posadzili brzozy, które wyróżniały 
się, gdyż był tam las sosnowy – mówi Wojciech Łuczak, 
prezes Fundacji „Niezłomni”.

Co sprawiło, że łódzki przedsiębiorca finan-
suje pogrzeby żołnierzy wyklętych? Sam wyjaśnia 
następująco:

– Moi rodzice, nieżyjący Adam i  mająca 92 lata 
Helena, pochodzą z  pokolenia żołnierzy niezłomnych 
i są z nimi związani emocjonalnie. Mama zawsze powta-

rzała: „Jeśli nas stać to dlaczego nie mamy ich 
pochować z godnością i honorem?”. I właśnie to czy-
nimy, bo tylko to możemy – wydobyć żołnierzy wyklętych 
z mogił bezimiennych i oddać należny im szacunek.

Jeszcze wcześniej Skrzydlewski sfinansował 
pogrzeb majora Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka, 
którego szczątki odnaleziono wiosną 2013 roku na tzw. 
Łączce na  Powązkach. Uroczystości pogrzebowe, 
trwające dwa dni (21-22 kwietnia), odbyły się w Łodzi 
i Warszawie.

A wszystko się zaczęło od  pogrzebu córki 
„Łupaszki” – Barbary Szendzielarz, która zmarła w bie-
dzie, w  wieku 73 lat, w  Domu Pomocy Społecznej 
w Ostrołęce. 13 kwietnia 2012 roku w Katedrze Polowej 
WP w Warszawie odprawiono mszę świętą, a następnie 
urna z  prochami zmarłej została złożona do  symbo-
licznego grobu jej ojca na Powązkach.

Przedsiębiorca oraz działacz samorządu branżo-
wego Witold Skrzydlewski z Łodzi sfinansował uroczy-
sty pogrzeb dwóch żołnierzy wyklętych – Jana Pecela 
i Jana Wosińskiego – który odbył się 2 lutego w Kielcach. 
To kolejna inicjatywa tego rodzaju, podejmowana we 
współpracy z Fundacją „Niezłomni” ze Szczecina.

Wcześniej, w  2016 roku, odbyły się dwa takie 
pogrzeby. 5 września ul. Piotrkowską w Łodzi przeszedł 
kondukt żałobny, w  którym do  archikatedry odpro-
wadzono szczątki czterech żołnierzy: por. Aleksandra 
Życińskiego ps. Wilczur, ppor. Karola Łaniewskiego ps. 
Lew, Czesława Spadło ps. Mały i Józefa Figarskiego ps. 
Śmiały. Ich egzekucja odbyła się 24 września 1948 roku 
w podkieleckich lasach, a szczątki odnaleziono dopiero 
w 2016.

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego 
wieloletniego Przyjaciela i Kolegi 

śp. Ireneusza Migdała, 
który od ponad 20 lat czynnie związany był z branżą funeralną i pogrzebową. 

Jako dyplomowany tanatoprakser, ekspert kryminalistyki i rekonstrukcji 
powypadkowej zwłok, specjalista laborant sekcyjny, a także instruktor 
rekonstrukcji i kosmetyki pośmiertnej swoją wiedzą, doświadczeniem oraz 
ciężką pracą wyedukował szereg osób, w istotny sposób przyczyniając się do 
rozwoju tanatoplastyki w Polsce. Będąc instruktorem rekonstrukcji i kosmetyki 
pośmiertnej, przestrzegał realizacji fundamentalnej zasady – szacunku dla osoby 
zmarłej. Zawsze uśmiechnięty, koleżeński i pomocny. Takim Go zapamiętamy.

Rodzinie i Najbliższym wyrazy najszczerszego współczucia i głębokiego 
żalu składają członkowie Stowarzyszenia Polska Izba Pogrzebowa.

K
O

N
D

O
L

E
N

C
JE

historia

KWARTALNIK FUNERALNY | JESIEŃ 2019 3130 JESIEŃ 2019 | KWARTALNIK FUNERALNY



Roman Dmowski
Przy głównej alejce cmentarza bródnowskiego znaj-

duje się grób, który trudno minąć obojętnie. Nie tylko 
dlatego, że widać go z daleka i wyróżnia się ciekawą 
konstrukcją. To grób rodzinny, w którym spoczywa 

ojciec polskiej niepodległości – Roman Dmowski.

Gdyby pytać przypadkowe osoby na  ulicy, 
co  wydarzyło się 28 czerwca 1919 roku, mogłoby się 
okazać, że nikt nie kojarzy tej daty. Tymczasem wła-
śnie wtedy podpisano traktat wersalski, przywracający 
Polskę jako suwerenny kraj na  mapę Europy i  świata. 
Otrzymaliśmy wielką szansę, można powiedzieć, 
że prezent od losu – trzy mocarstwa, które brały udział 
w  rozbiorach, upadły. W dodatku potrafiliśmy tę nie-
zwykle sprzyjającą koniunkturę wykorzystać, dzięki 
świetnie przygotowanym przedstawicielom. Oficjal-
nej delegacji, Romanowi Dmowskiemu oraz Ignacemu 
Janowi Paderewskiemu towarzyszył sztab ekspertów. 

Jak wspomina Stanisław Kozicki, był wśród nich 
„niestrudzony w  swych wysiłkach” Eugeniusz Romer 
ze Lwowa oraz Marian Seyda, zajmujący się sprawą 
granicy polsko-niemieckiej, który przygotował między 
innymi rozprawę na  temat zaboru pruskiego pt.  „Ter-
ritoire polonais sous la domination prussienne”. 
Rozprawa ta została w  kilkuset egzemplarzach roze-
słana do  wszystkich dyplomatów, polityków i  eksper-
tów mających związek z  konferencją pokojową, oraz 
do  przedstawicieli prasy i  nauki krajów sprzymierzo-
nych, stając się skuteczną bronią w  rękach polskich 
delegatów. Z kolei 19 lutego przybyło do  Paryża Biuro 
prac kongresowych, składające się z  szeregu spe-
cjalistów z  różnych dziedzin, pod przewodnictwem 
Fr. Pułaskiego.

Sam Roman Dmowski był świetnie przygotowany 
do  udziału w  konferencji – pracował na  to od  lat, naj-
pierw formułując nowoczesną polską myśl narodową, 
która odrzuca stanowość, klasowość, partykularyzm 
dzielnicowy, wskazując na  wspólnotę interesów Pola-
ków wszystkich trzech zaborów; a następnie wcielając 
ją w życie. Już od wybuchu I wojny światowej był prze-

konany, że jej wynikiem musi 
być powstanie 

 
 

niepodległego państwa polskiego, choć otwarcie nie 
można było jeszcze głosić takiego programu, ponieważ 
Rosja należała do  państw sprzymierzonych w  walce 
z  Niemcami. Wysunięto więc hasło zjednoczenia. Ale 
pod koniec roku 1915, kiedy Dmowski z rosyjskim pasz-
portem dyplomatycznym w kieszeni jechał na zachód, 
aby z  upoważnienia Komitetu Narodowego bronić 
sprawy polskiej, wiedział już, że kwestia niepodległo-
ści musi być umiędzynarodowiona. 

Pierwszym krokiem w  tym kierunku było wysto-
sowanie memoriału w  sprawie utworzenia państwa 
polskiego i złożenie go najpierw posłowi Izwolskiemu 
w  Paryżu, dla rządu carskiego, a następnie rozesła-
nie rządom głównych państw koalicji antyniemiec-
kiej. W  1917 roku można było już poruszyć kwestię 
przyszłych granic Polski i  Dmowski zrobił to w  „Pro 
Memoria” złożonym ministrowi spraw zagranicznych 
A. J. Balfourowi w  Londynie. Notatka zawierała zarys 
przyszłego programu delegacji polskiej na konferencji 
pokojowej.

Kolejny memoriał ukazał się w lipcu 1917 r. w Lon-
dynie pt. „Problems of Central and Eastern Europe” 
(„Zagadnienia Europy Środkowej i Wschodniej”) i roz-
szedł się w  ilości 300 egzemplarzy. Broszury Dmow-
skiego stały się fundamentem rozważań konferencji 
wersalskiej, a ich postulaty w  dużym stopniu zostały 
zrealizowane. Przygotowania nie poszły na  marne. 
Kiedy podczas konferencji Georges Clemenceau, pre-
mier Francji, powiedział do  Dmowskiego: „Teraz pan 
mówi”, Dmowski mówił kilka godzin o granicach Pol-
ski, jednocześnie tłumacząc swoje słowa na  angielski 
i francuski. 

Wielkim sukcesem delegacji polskiej było przeko-
nanie aliantów, przy znacznej pomocy Francji, że Pol-
ska w  I wojnie światowej od  początku stała po ich 
stronie, a nie po stronie przegranych państw central-
nych. Gdyby to się nie udało, bylibyśmy zdani na łaskę 
i  niełaskę Niemiec, a już na  pewno ani Dmowski, ani 
Paderewski, ani żaden Polak nie uczestniczyłby w tym 
wielkim wydarzeniu, bo była to konferencja wyłącz-
nie państw zwycięskich. Traktat pomiędzy Niemcami 
a państwami koalicji podpisano 28 czerwca 1918 roku, 
a  w imieniu Polski podpisali go Roman Dmowski 
i Ignacy Jan Paderewski.

Źródło:
Kozicki S.: Sprawa granic Polski na konferencji 

pokojowej w Paryżu 1919 r., Warszawa 2009

Józef Piłsudski
Od 82 lat ciało Józefa Piłsudskiego spoczywa  

w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu. 
Trumna została tam przeniesiona z królewskiej 
krypty św. Leonarda, na polecenie kard. Adama 

Sapiehy, w nocy z 24 na 24 czerwca 1937 r. Stało się to 
początkiem tzw. konfliktu wawelskiego.

Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku o  godz. 
20.45 w  Belwederze. Przez dwa kolejne dni jego ciało 
w srebrnej trumnie wystawione było na katafalku przy-
branym w purpurowe sukno z godłem Rzeczypospoli-
tej. Obok stała kryształowa urna z  sercem marszałka. 
15 maja trumnę przewieziono do  katedry św. Jana 
i  ustawiono w  nawie głównej. Stanisław Cat-Mackie-
wicz wspominał: „Ciało Marszałka Piłsudskiego wnie-
siono do  katedry św. Jana, pozostawiono na  noc pod 
sklepieniem. I tłum warszawski od rana zaczął płynąć 
jak rzeka. Było tysiące, dziesiątki, setki tysięcy ludu 
–  ludzie stali jedenaście godzin czekając swojej kolei, 
aby na  chwilę przejść prędko koło trumny, aby rzucić 
choć okiem na jej zamknięte wieko”. 

17 maja wieczorem pociąg z  ciałem Piłsudskiego 
wyruszył do Krakowa, aby jadąc powoli całą noc, dotrzeć 
do celu w sobotę rano. Z dworca, gdzie na jego przyjazd 
czekali oficerowie, posłowie, senatorowie, przedstawi-
ciele duchowieństwa, dziennikarze, rząd, generalicja, 
korpus dyplomatyczny i  rozmaite delegacje, kondukt 
ruszył na Wawel. Lawetę z trumną, ciągniętą przez sześć 
karych koni, otaczało dwunastu adiutantów z  obnażo-
nymi szablami. Za trumną szła żona Piłsudskiego, pro-
wadzona przez Śmigłego-Rydza, obie córki i  najbliższa 
rodzina. Prezydent Ignacy Mościcki w przemówieniu ze 
stopni katedry, żegnając marszałka, mówił m.in.: „Cie-
niom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. 
Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. 
A królem był serc i władcą doli naszej. Półwiekowym tru-
dem swego życia brał we władanie serce po sercu, duszę 
po duszy, aż purpurą królestwa swego ducha zagarnął 
niepodzielnie całą Polskę”. Generałowie wnieśli trumnę 
do katedry, a po mszy pontyfikalnej, celebrowanej przez 
kardynała Sapiehę – do krypty św. Leonarda. Na zakoń-
czenie oddano 101 strzałów armatnich, a w kraju zapa-
nowała trzyminutowa cisza.

Przeniesienie dwa lata później trumny do  krypty 
pod Wieżą Srebrnych Dzwonów wywołało gwałtowne 
reakcje władz państwowych i zwolenników marszałka. 
Organizowano demonstracje uliczne, jednodniową 
dymisję złożył premier gen. Felicjan Sławoj Skład-
kowski. Sanacyjni politycy twierdzili, iż przyczyną 

przeniesienia była 
osobista niechęć 
kard. Sapiehy do  zmar-
łego. Zarzucano kardynałowi 
obrazę majestatu Rzeczypospolitej, narusze-
nie kultu marszałka, a niektórzy chcieli nawet pozba-
wić go obywatelstwa i wygnać z kraju.

Tymczasem dla nikogo nie mogło być tajemnicą, 
że gospodarz i opiekun wawelskiej nekropolii starał się 
zachować jej królewski charakter. Wcześniej nie zgo-
dził się na  pochowanie tam Henryka Sienkiewicza, 
a  ustąpił w  przypadku Juliusza Słowackiego tylko dla-
tego, że to miał być ostatni pochówek tego typu. Mimo 
umowy z samym Piłsudskim, że na Wawelu nie będzie 
już nowych pogrzebów, na  drugi dzień po śmierci 
marszałka wyraził zgodę na  kolejny wyjątek. Krypta 
św. Leonarda miała być jednak rozwiązaniem tym-
czasowym, ze  względu na  swoje niewielkie rozmiary 
i panującą tam wilgoć. „Bardzo mi przykro, że ja muszę 
bronić właściwej czci zwłok Pana Marszałka Józefa 
Piłsudskiego” –  pisał kard. Sapieha w  liście do  prezy-
denta Mościckiego – „W obecnej chwili są one w  nie-
poszanowaniu z  powodu wilgoci panującej w  krypcie 
św.  Leonarda. Nowa krypta jest sucha (...) Ze względu 
też na  katedrę, która jest skarbem narodu całego, 
utrzymanie dzisiejszego stanu rzeczy jest niemoż-
liwe, a coraz nowe pomysły i  projekty nakazują zrobić 
to bezzwłocznie”.

13 maja, zaraz po śmierci Piłsudskiego, dwaj leka-
rze – mjr dr Wiktor Kaliciński i  dr Józef Laskowski, 
wykonali sekcję zwłok marszałka, wyjmując z  ciała 
mózg i  serce. Mózg był badany przez naukowców 
w  Wilnie, a urna z  sercem początkowo została wmu-
rowana w ścianę kościoła św. Teresy. Dopiero po wielu 
zabiegach dyplomatycznych w  maju 1936 roku spo-
częła z prochami matki na Rossie. Cmentarz wojskowy, 
stanowiący część Starej Rossy, powstał w  1920  roku. 
Spoczywa tu 242 polskich żołnierzy – oficerowie 
i ochotnicy, którzy zginęli w walkach o Wilno w latach 
1919-1920 oraz żołnierze AK, którzy zginęli podczas 
operacji Ostra Brama w  1944 r. Piłsudski sam wybrał 
to miejsce już w 1928. Zostawił też notatkę „na wypa-
dek nagłej śmierci”: „Niech tylko moje serce wtedy 
zamknięte schowają w Wilnie gdzie leżą moi żołnierze 
co w kwietniu 1919 roku mnie jako wodzowi Wilno jako 
prezent pod nogi rzucili”. Na nagrobku znajduje się 
granitowa płyta oszlifowana przez Bolesława Sypniew-
skiego, ze słynnym napisem: „Matka i serce syna”.

Źródła: roadtripbus.pl/cmentarz-na-rossie,  
dzieje.pl, pl.wikipedia.org
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lekcja wychowawcza

Rzecznik Praw Obywatelskich na początku sierp-
nia zwrócił się do kilkudziesięciu włodarzy miast, by 
rozważyli powołanie – wzorem niektórych miejscowo-
ści – „powiatowego koronera” lub by zawierali umowy 
z podmiotem leczniczym na takie usługi.

– W Polsce wciąż nie ma urzędnika, który mógłby 
stwierdzać zgon i sprawowałby pieczę nad zwłokami. 
Brakuje także precyzyjnych przepisów i procedur w tym 
zakresie. W wielu państwach działa taka instytucja 
– koronera, który łączy potrzebną w takich przypadkach 
wiedzę prawniczą i medyczną – argumentuje Adam 
Bodnar.

Aby tego typu funkcja mogła zaistnieć, trzeba 
zmienić przepisy. Obecnie zagadnienia dotyczące 
stwierdzania zgonu i wydawania karty zgonu reguluje 
ustawa z 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowa-
niu zmarłych. Jej przepisy nie uwzględniają m.in. prze-
mian w systemie ochrony zdrowia.

W Biurze RPO prowadzona była np. bulwersu-
jąca sprawa mężczyzny – ofiary wypadku drogowego. 
W  drodze do szpitala zmarł, wobec czego załoga 
karetki pogotowia wróciła na miejsce wypadku i tam 
zostawiła zwłoki. Ratownik medyczny nie jest bowiem 
uprawniony do stwierdzania zgonu. Uprawnienie takie 
ma lekarz pogotowia ratunkowego, ale do wypadków 
często wysyłani są sami ratownicy.

Problem pojawia się również w przypadku rodzin, 
których bliscy zmarli w domu. Dyspozytor często 
odmawia przyjazdu lekarza pogotowia, by stwierdził 
zgon i wypisał niezbędne dokumenty. Lekarz rodzinny 
może być zaś trudno dostępny (np. w weekendy), a bez 
karty zgonu rodzina nie może rozpocząć formalności 
z organizacją pogrzebu.

STARANIA I PIERWSZE NIEŚMIAŁE PRÓBY

5 maja 2014 roku RPO wystąpił do Ministra Zdro-
wia o podjęcie działań legislacyjnych, które zapewni-
łyby sprawne działanie w zakresie stwierdzenia zgonu 
oraz pieczy nad zwłokami i szczątkami ludzkimi. 
Mimo ponawiania tego postulatu do kolejnych mini-
strów, ustawa nie została znowelizowana (resort pra-
cuje nad projektem, przewidującym instytucję koro-
nera na poziomie województwa).

Był to również jeden z postulatów Porozumienia 
Zielonogórskiego z 7 stycznia 2015 roku. Apelowano 
o powoływanie przez starostwa powiatowe osób odpo-
wiedzialnych za stwierdzenie zgonu.

W kilku miejscowościach powierzono już leka-
rzom zadania koronera, opierając się na środkach 
samorządowych. Takie decyzje podjęli starostowie 
i prezydenci miast na prawach powiatu m.in. w Łodzi, 

„Powiatowi koronerzy” – kolejne podejście

Wydawać by się mogło, że „stwierdzenie zgonu” to oczywista i prosta 
formalność, jednak potrafi to zablokować całą procedurę pochówku. 

Powodem są przestarzałe przepisy sprzed ponad pół wieku.

prawo

W krótkich spodenkach przy pochówku.  
Rodzina poczuła się urażona

Ciekawy temat poruszył na swoich łamach por-
tal www.pabianice.tv. Do redakcji zgłosił się zbulwer-
sowany mieszkaniec, który poskarżył się na obsługę 
cmentarza rzymskokatolickiego, administrowanego 
przez Kurię Archidiecezji Łódzkiej. Mężczyzna kilka 
dni wcześniej odprowadził swojego ojca w ostatnią 
drogę.

„Podczas zakopywania trumny pojawił się pra-
cownik kancelarii i czekał, aby pomóc grabarzowi 
w  zasunięciu płyty. Był ubrany w krótkie spodenki… 
Według mnie taki strój jest niegodny, to absolutny brak 
szacunku. Znieważono ceremonię pogrzebową taty” 
– powiedział w rozmowie z portalem. Rodzina poczuła 
się urażona, a pabianiczanin zadeklarował, że napisze 
w tej sprawie do Kurii.

Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa stoi 
na stanowisku, że każda osoba – administratorzy oraz 
pracownicy obsługi – powinna zadbać o stosowny 
i  godny strój. Na wszystkich etapach: od pierwszej 
rozmowy z pogrążoną w żałobie rodziną po zakończe-
nie ceremonii. Niezależnie od wyznania i obrządku, 
odpowiedni ubiór jest oznaką profesjonalizmu orga-
nizatorów pogrzebu, a także wyrazem szacunku 
wobec Zmarłego.

Pracownik cmentarnej kancelarii w szortach zasuwał nagrobną płytę.

Opolu czy Będzinie. W Piotrkowie Trybunalskim wła-
dze miasta zawarły umowy z pięcioma lekarzami, 
do których kontakty otrzymała policja i Straż Miejska. 
W  Mysłowicach podpisano zaś umowę z tamtejszym 
centrum zdrowia.

(źródło: rpo.gov.pl)

DRĄŻYMY TEMAT

Poprosiliśmy Ministerstwo Zdrowia o przesła-
nie aktualnej informacji na temat etapu kształtowa-
nia nowych przepisów. Oto odpowiedź: 

„Uprzejmie informuję, że zakres stwierdzenia, 
dokumentowania i rejestracji zgonu został wydzielony 
do odrębnego projektu ustawy o stwierdzaniu, doku-

mentowaniu i rejestracji zgonów, który decyzją Zespołu 
ds. Programowania Prac został ujęty w wykazie prac 
Rady Ministrów pod nr UD369. 

Jednocześnie informuję, że obecnie prowadzony jest 
etap tzw. prekonsultacji. Wskazane jest, aby proces kon-
sultacji rozpoczynał się na możliwie wczesnym etapie,  
w szczególności już w fazie koncepcyjnej, dlatego prze-
prowadzenie prekonsultacji głównie ze stroną samo-
rządową, w tym Komisją Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego jest niezbędnym narzędziem do przepro-
wadzenia rzetelnej oraz kompleksowej Oceny Wpływu.

Z poważaniem
Sylwia Wądrzyk

Dyrektor Biura Komunikacji”
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BEZPIECZEŃSTWO 
TO PODSTAWA (2)

Broker ubezpieczeniowy 
Piotr Skwarka

Broker ubezpieczeniowy 
Piotr Skwarka tłumaczy,  

jak ważne w prowadzeniu 
biznesu jest wdrożenie  

systemu ochrony  
i minimalizowanie ryzyka. 

poradnik

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PRACODAWCY

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pra-
codawcy jest ubezpieczeniem niezależnym w stosunku 
do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy pra-
codawca jest odpowiedzialny względem swoich pra-
cowników. Dotyczy to także wypadków przy pracy. 
Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej pracodawcy jest odpowiedzialność cywilna 
pracodawcy za szkody osobowe, będące następstwem 
wypadku przy pracy.

Każdy pracownik może wystąpić z  żądaniem 
zadośćuczynienia za wypadek przy pracy bezpo-
średnio do  pracodawcy. Wykupione ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej z  tytułu prowadzenia 
działalności nie zabezpiecza przed roszczeniami pra-
cowników. Wszystkich szkód nie pokrywa też ubezpie-
czenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Najlepszym rozwiązaniem w  tej sytuacji jest 
ubezpieczenie OC pracodawcy, na  mocy którego 
to zakład ubezpieczeń, a nie pracodawca, pokrywa 
szkodę. Innymi słowy jeżeli klauzula taka nie zosta-
nie uzgodniona między pracodawcą a  ubezpieczycie-
lem, wówczas pracownik może dochodzić należnego 
mu  odszkodowania jedynie bezpośrednio od  swojego 
pracodawcy, z  czego często rezygnuje z  obawy przed 
utratą pracy lub innymi reperkusjami.

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRACY

Pracownik musi również borykać się z  proble-
mami w  zakresie ustalenia samych okoliczności 

wypadku. Często bowiem jest nakłaniany przez prze-
łożonego do  zmiany informacji co  do okoliczności 
samego wypadku, tak żeby jak najbardziej chronić 
pracodawcę. Nie należą do rzadkości namowy, aby tak 
ustalić stan faktyczny, żeby wykazane zostało, że  do 
wypadku doszło w  drodze do  pracy, a  nie przy pracy. 
A  to pozbawia pracownika prawa do  jednorazowego 
odszkodowania z ZUS.

Zdarza się także, że  przełożeni starają się tuszo-
wać zdarzenie odmawiając sporządzenia dokumen-
tacji powypadkowej i zapewniając, że w czasie choro-
bowego obecność w pracy zostanie odnotowana. Takie 
działanie może jednak spowodować, że w razie pogar-
szającego się stanu zdrowia poszkodowany zostanie 
pozbawiony  wyższego wynagrodzenia chorobowego. 
Może on także nie uzyskać wyższych świadczeń rento-
wych w przypadku, gdy nie odzyska zdolności do pracy.

W powyższych sytuacjach pracownik po  zakoń-
czeniu leczenia i  braku zdiagnozowanej niezdolności 
do  pracy może zostać przez pracodawcę odsunięty 
od pracy lub nawet zwolniony z uwagi na utrzymujące 
się dolegliwości. 

Domaganie się prawa do  rzetelnego udokumen-
towania okoliczności i  przyczyn wypadku ma  zatem 
istotne znaczenie nie tylko ze  względu na  roszcze-
nia cywilne wobec pracodawcy, ale także roszczenia 
względem ZUS i ich późniejszą wysokość. Jeżeli praco-
dawca kupił OC za szkody wyrządzone pracownikom, 
z  odpowiednią sumą gwarancyjną, nie będzie musiał 
płacić z  własnej kieszeni. Wielokrotnie roszczenia 
pracownicze mogą doprowadzić do  poważnych pro-
blemów finansowych w  firmie, dlatego każda firma 
powinna posiadać ubezpieczenie OC pracodawcy.

Jedna czwarta Polski  
to seniorzy

W najnowszym numerze Biuletynu 
Informacyjnego „Demografia i Geronto-
logia Społeczna” czytamy, że już 25% Polaków ma 
przynajmniej 60 lat. Autorem opracowania jest demograf  
– dr hab. Piotr Szukalski, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego.

demografia

NIE ZAHAMUJEMY PRZYROSTU

Najwięcej osób w wieku 60+ odnotowano w woje-
wództwie mazowieckim (1,33 mln), śląskim (1,18 mln) 
i  wielkopolskim (809 tys.), zaś najmniej w  lubuskim 
(249 tys.) i małopolskim (252 tys.). W 2018 roku w Polsce 
żyło ogółem 9,5 mln seniorów (dla porównania: 6,1 mln 
w 1995 roku i 7,5 mln w 2010 roku).

W wyliczeniach podanych przez naukowca można 
zauważyć, że w  każdym regionie Polski procentowy 
udział seniorów w  ogólnej liczbie ludności stale się 
zwiększa. Wskaźnik przy wszystkich województwach 
utrzymuje się obecnie pomiędzy 23% (podkarpac-
kie) do  27,2% (łódzkie), ale wkrótce te wartości będą 
wyższe.

Prognozuje się, że w 2030 roku seniorzy będą sta-
nowić 29% ogółu Polaków. W tym w 6 województwach 
(lubelskim, łódzkim, opolskim, podlaskim, śląskim, 
świętokrzyskim) przekroczą oni 30% mieszkańców. 

KONSEKWENCJE PRZEMIAN DEMOGRAFICZNYCH

„Najstarszymi demograficznie regionami były i  są 
te, gdzie niskiej dzietności (tj. niskiej liczbie urodzeń 
przypadających na typową kobietę) towarzyszy odpływ 
ludności wynikający z jej osiedlania się w innych regio-
nach czy krajach” – zauważa profesor Piotr Szukalski.

Jeszcze do  2005 roku liczba osób 60+ zwiększała 
się w  stałym, choć stosunkowo niewielkim tempie, 
jednak w danych z 2010 roku widać ogromny przyrost, 
który postępuje do dziś i nie ma zamiaru się zatrzymać.

Przedstawione liczby pokazują, jak bardzo 
zaawansowany jest proces starzenia się kraju i  regio-
nów. Wymusza to konieczność wdrażania specjalnych 
programów ukierunkowanych na zaspokojenie spe-

cyficznych potrzeb tej grupy. Ale nie tylko – bo starze-
jące się społeczeństwo odciska również wyraźny ślad 
choćby na rynku pracy.

TO PROBLEM, Z KTÓRYM TRZEBA SIĘ ZMIERZYĆ

Od kilku lat polityka senioralna jest w  szczegól-
nym kręgu zainteresowań władz na każdym szczeblu. 
Badacz wymienia przykładowe rządowe programy, 
takie jak: Senior+, ASOS, Opieka 75+. Dodaje także, 
że od 2012 roku w  ramach obecnego Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołano do życia 
Departament Polityki Senioralnej. Dodać można 
do  tego Kartę Seniora (na poziomie ogólnopolskim 
i lokalnym), oferującą dla ich posiadaczy różne profity 
i zniżki. 

„Zdecydowana większość gmin (5/6) świadczy 
usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne (…) około 1/5 posiada 
gminne Rady Seniorów, praktycznie wszystkie samo-
rządy miast powiatowych wspierają w  różnej formie 
lokalne Uniwersytety Trzeciego Wieku, zaś większość 
samorządów – w tym również wiejskich – organizuje dni 
seniora lub okolicznościowe imprezy” – wymienia profe-
sor. W tym miejscu warto wspomnieć o coraz liczniej-
szych „klubach seniora”.

Mimo ożywienia polityki senioralnej w  ostatnich 
latach, Szukalski uważa, że wciąż nie zaspokaja ona 
wyłaniających się potrzeb: „Wciąż jako społeczeństwo 
zachowujemy się, jakbyśmy byli zaskoczeni tym zjawi-
skiem [procesem starzenia się społeczeństwa – przyp. 
red.], nie umiejąc z odpowiednim wyprzedzeniem przy-
gotować się na to, co nieuniknione” – podsumowuje.

(na podstawie: Demografia i Gerontologia Spo-
łeczna – Biuletyn Informacyjny 2019, nr 3, Polska – kraj 

starych ludzi! 1/4 Polaków ma przynajmniej 60 lat.)
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Ciało, rośliny i zwierzęta

„eko”. Wybieramy szczelne urny z  alabastru czy cera-
miki, a więc trudno prochom połączyć się ze świętą 
matką ziemią. Co innego biodegradowalne urny 
z  trzciny, mąki kukurydzianej czy tektury. Jeszcze 
lepiej na takiej urnie posadzić drzewo i zapewnić w ten 
sposób krążenie materii, co niektórzy nazwą sposobem 
na nieśmiertelność.

Idźmy dalej – drzewo wcale nie musi rosnąc czer-
piąc pokarm z  prochów. Włoscy projektanci stworzyli 
Capsula Mundi. Ciało układa się w  biodegradowal-
nym jaju i umieszcza pod ziemią. Nad jajami wyrastają 
drzewa.

Funeralny styl eko zdominował kraje Beneluksu. 
Tu sporo zwolenników ma kremacja wodna (resoma-
cja). W jej trakcie tkanki miękkie ciała ulegają rozkła-
dowi za sprawą alkalicznego roztworu wodorotlenku 
potasu, szkielet zaś zostaje sproszkowany i  trafia 
do miniurny.

Stan Waszyngton zalegalizował kompostowanie 
ludzkich zwłok. W zakładach pogrzebowych ciała są 
przerabiane na glebę bogatą w składniki odżywcze.

A co to takiego Infinity Burial Suit? Po przetłuma-
czeniu to: wiekuisty strój pochówkowy, a więc kombi-
nezon mający zastąpić trumnę. Wykonany jest z czar-

nego materiału, a pod powłoką znajduje się siatka 
białych nici z  zarodnikami grzybów. Grzyby z  kom-
binezonu rozkładają ciało, zamieniając je w  wolny 
od  zanieczyszczeń kompost, który z  powodzeniem 
użyźni przydomowy ogród. Wynalazek zaprojektowała 
Jae Rhim Lee z Korei Południowej. Testowała go na wła-
snym ciele – włosach, paznokciach i skórze. Kombine-
zon już znalazł szerokie grono nabywców. Wyobraża-
cie sobie to u nas?!

Czy jest jakiś kres funeralnej myśli ekologicz-
nej, czyli taki moment, kiedy z  pomysłami dojdzie się 
do  tzw. ściany? Rozwińmy wodze fantazji... Niewy-
kluczone, że wysoko rozwinięte kraje dojdą do  tego, 
co robili buddyjscy mnisi bardzo, bardzo dawno temu 
i  zaczną ofiarowywać ciała sępom (w innym klima-
cie można postawić na  dostępne zwierzęta, w  tym 
mrówki). Na  razie rytuał ten, praktykowany do  dziś 
przez Zachód czy nawet Chińczyków, określany jest 
jako barbarzyński. Doktor Ryszard Kulik, psycholog 
społeczny z Uniwersytetu Śląskiego, pisze: „Mnisi sys-
tematycznie ćwiartują ciało siekierami i nożami, które 
co jakiś czas ostrzą o pobliskie głazy. Odcięte kawałki 
ciała rzucają sępom albo nacinają jakiś fragment 
i po prostu odchodzą na kilka kroków zostawiając miej-
sce ptakom. Sępy widząc krew momentalnie rzucają się 
na szczątki i albo połykają je w całości albo rozszarpują 
na mniejsze kawałki. Większe kości, które pozostają nie 
zjedzone, mnisi miażdżą siekierami i rzucają ptakom. 

Tak też dzieje się z  głową, którą roztrzaskują dużymi 
kamieniami. Cały ten rytuał trwa około dwóch godzin, 
po którym to czasie z doczesnych szczątków zmarłego 
nie pozostaje nic”.

Naukowiec wskazuje na  to, że ten rodzaj 
pochówku wyraża głęboko ekologiczną mądrość sta-
rożytnej kultury i  religii tybetańskiej, bo doczesne 
szczątki zmarłego – zgodnie z  tybetańskimi wierze-
niami – powracają do kręgu życia. 

Czy możliwe, aby zachodni ekopragmatyzm wyra-
żający się w  wykorzystaniu ciał bliskich jako nawozu 
dla roślin podyktował w  przyszłości sposób utylizacji 
zwłok przyjazny dla zwierząt?

Na Zachodzie realizowane są 

najrozmaitsze pomysły chowa-

nia zmarłych w najmniej inwa-

zyjny dla środowiska sposób. 

Co jeszcze można wymyślić?

Trumny ekologiczne

Biodegradowalne  
urny

Ekologiczne pogrzeby to w  Polsce wciąż pieśń 
przyszłości, ale rosnąca ekologiczna świadomość jest 
faktem. Część dyskusji dotyczy złego wpływu roz-
kładających się zwłok na  naszą planetę. Argumenty? 
Emitują one poważną ilość metanu, szkodliwego gazu 
cieplarnianego. Znajdują się w nich metale ciężkie czy 
pestycydy. Dodajmy do  tego „opakowanie zmarłego”, 
czyli np. odzież ze sztucznego tworzywa i  wkłada-
nie do  trumny różańców, okularów, które tkwić będą 
w ziemi tysiące lat! 

Coraz popularniejsza u  nas, postrzegana jako 
bezpieczniejsza dla przyrody kremacja wcale nie jest 

trendy
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Książka lek. Pauliny Łopatniuk pt. „Patolodzy. 
Panie doktorze, czy to rak?” (Wydawnictwo Poznańskie) 
swoją premierę miała pod koniec kwietnia tego roku. 
Specjalistka patomorfologii i autorka popularnego bloga 
(oraz fanpage’a) „Patolodzy na klatce” na 398 stronach 
przeprowadza czytelnika przez jego świat wewnętrzny: 
zaczynając od różowo-fioletowych maziajów na szkiełku 
pod mikroskopem, a kończąc na stole sekcyjnym w pro-

sektorium. Opowiada 
o  wszystkim, co zwy-
kłych ludzi przyprawia 
o ból głowy.

„Czy gdzieś w twoim 
ciele mogą kryć się pozo-
stałości twojego brata 
bliźniaka? Dlaczego lon-
dyńscy kominiarze zaska-
kująco często cierpieli na 
raka moszny? I czy to moż-
liwe, żeby guz podwoił się 

na luzie

Panie Małgorzata i Magdalena odpoczną w Alpach
Jury miało twardy orzech do zgryzienia.

Ludzie od „brudnej roboty”
do poduchy

w ciągu zaledwie doby? Szokujące, obrzydliwe, zabawne, 
fascynujące… Nowotwory i inne choroby kryją wiele 
tajemnic” – czytamy w opisie pozycji. 

Paulina Łopatniuk na co dzień pracuje w prywat-
nym zakładzie diagnostycznym. Bloga nie prowadzi 
zawodowo – to hobby. Publikowane tam treści szokują, 
ciekawią, a przede wszystkim uczą. 

Choć tematy poważne, podawane są często 
w  dowcipny sposób: „Obiecywałam wam więcej robal-
ków w oku. Dorosłe Thelazia callipaeda dorastające 
niekiedy do 2 cm długości to białawe nitkowate »robaki« 
o nieco przejrzystym ciele – wypisz, wymaluj, makaron 
ryżowy. Tyle że żywy. No i makaronu raczej nie spodzie-
wamy się w okolicy gałki ocznej, tymczasem tam właśnie 
bytują nasze robalki (…)” – czytamy na „Patolodzy na 
klatce”.

Blog otrzymał główną nagrodę w kategorii Media 
w XIII edycji konkursu Popularyzator Nauki, organi-
zowanego przez serwis Nauka w Polsce oraz Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

podróże

Fajne przez poufne

Częsty śmiech  
wydłuża życie!

Na Targach NECROEXPO

Ekspozycję targów NECROEXPO zobaczyło 1500 
gości z 19 krajów. Specjalnie dla nich organizatorzy 
przygotowali wyjątkowy konkurs – na hasło promu-
jące kielecką wystawę pogrzebową. Do wygrania były 
vouchery na 10-dniowy pobyt dla 4 osób we włoskiej 
wypoczynkowej miejscowości Maso Corto w Alpach. 

Zgodnie z regulaminem konkurs mogły wygrać 
dwie osoby, które zdaniem Komisji wymyślą najcie-
kawsze hasło promocyjne. Zainteresowanie przerosło 

oczekiwania organizatorów – w zabawie wzięło udział 
aż 65 osób! 

Ostatecznie nagroda trafiła do Małgorzaty Pisarek 
(Zakład Usług Pogrzebowych „MEMORY” z Rzeszowa) 
za hasło: Czy mieszkasz w Warszawie, Krakowie czy 
w Siedlcach, musisz odwiedzić Targi NECROEXPO 
w  Kielcach oraz do Magdaleny Lapczyk (Zakład 
Pogrzebowy ze Skoczowa), autorki hasła: NECROEXPO 
– żywa reklama. Gratulujemy zwyciężczyniom!

Nie samą pracą człowiek żyje. Choć jeste-
śmy świeżo po wakacjach, to okres jesienno-zi-
mowy sprzyja poszukiwaniu nowych kierunków 
podróży. Już w  styczniu czekają nas najkrótsze 
dni w roku, a do tego rozpoczyna się okres ferii 
zimowych. Czemu więc już dzisiaj nie pomyśleć 
o  wyjeździe? Może gdzieś w słoneczne rejony, 
z  rozgrzanym piaskiem pod stopami? A może 
na narty, aby wyszaleć się w śnieżnym puchu? 

Przyjemnego wypoczynku życzy 
Redakcja „Kwartalnika Funeralnego”
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świat się zmienia

W debiutanckim odcinku opisaliśmy facebookowy 
post fikcyjnego Zakładu Pogrzebowego A.S. Bytom. 
Internauci zostali z okazji Walentynek zaproszeni na… 
kremację dla dwojga. „Nie macie pomysłu na wieczór? 
Zapraszamy do  nas” – brzmiała zachęta. Uczestnic-
two w wydarzeniu zadeklarowało 2,3 tys. internautów, 
a 10 tysięcy było zainteresowanych.

Komentując podkreśliliśmy marketingową siłę 
fake newsa. Bo przecież o firmie dowiedziało się mnó-
stwo osób! Bez żadnego wysiłku finansowego (płatne 
reklamy, banery). Kto szokuje, ten zyskuje – chciałoby 
się powiedzieć...

NIETYPOWY FILMIK REKLAMOWY

2,3 tysiąca chętnych na  skorzystanie z  kremacji 
dla dwojga to pryszcz w  porównaniu z  ilością osób, 
które obejrzały video z kremacji, jakie zamieścił Zakład 
Pogrzebowy „Walicki” z tegoż Bytomia. Różnica polega 
też na  tym, że „Walicki” to realna firma z  utrwaloną 
renomą.

„Śląski Zakład Pogrzebowy »Firma Walicki« 
towarzyszy Państwu w  tych najtrudniejszych chwi-
lach od wielu lat. Naszą misją jest aby ostatnie chwile 

W tej rubryczce piszemy 
o mniej lub bardziej uda-
nych próbach zaintereso-

wania firmą, o ewolucji 
obrzędów i zachowań.

każdego z  nas były godne, pełne powagi i  skupienia. 
Dokładamy wszelkich starań, aby ostatnie pożegnanie 
z bliskimi było chwilą, która zostanie w nas na zawsze” 
– czytamy na stronie internetowej firmy. 

I nie ma w  tym „na zawsze” cienia przesady, 
bo  „Walicki” wykorzystuje najnowsze technologie, 
by uwiecznić usługę kremacji.

Zaprezentowany na  YouTube filmik trwa 
5,5  minuty. Pojawia się ostrzeżenie: „Uwaga, materiał 
może zawierać drastyczne sceny”. I zawiera. Nie tylko 
pracownik obserwuje proces spalania przez wizjer, ale 
i  widzowie. Widzimy kości, a potem przesypywanie 
prochów.

JEDYNE TAKIE KREMATORIUM W POLSCE

Rodzina nie tylko może śledzić spopielanie online, 
ale i otrzymać DVD z nagraniem. Zakład tak reklamuje 
swoją usługę:

„Jako pierwsze i  jedyne krematorium w  Polsce 
umożliwiamy Państwu obserwowanie procesu kre-
macji za pośrednictwem łączy internetowych z dowol-
nego zakątka świata. Kremacje te można obserwo-
wać po zalogowaniu się na  naszą stronę internetową 
w zakładce Kremacje/on-line. W naszym krematorium 
Rodzina może uczestniczyć w kremacji na każdym jej 
etapie czy osobiście czy też on-line”.

Na stronie internetowej znajduje się szczegółowy 
opis oraz instrukcja. Każdy piec jest nagrywany przez 
dwie kamery, z  przodu - gdzie trumna trafia do  wnę-
trza pieca i z tyłu - gdzie są wydobywane i umieszczane 
w urnie prochy.

„Po zalogowaniu się mamy dwa czarne okna, aby 
uruchomić kamery musimy kliknąć w  okno. Po klik-

Kremacja online i na DVD
Kremacja online – kości w ogniu
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nięciu w  oknie pojawi się obraz z  kamery. Możemy 
korzystać z  obu kamer na  raz lub powiększyć którąś 
z nich na pełny ekran. Domyślnie obrazu z kamer nie 
da się nagrywać, o nagranie z kremacji możemy popro-
sić w  zakładzie pogrzebowym »Walicki« (...) Kamery 
może jednocześnie oglądać kilka osób na kilku kompu-
terach, więc można je bez problemu udostępnić rodzi-
nie” – czytamy.

ZAINTERESOWANIE I DYSKUSJA

Filmik ma ponad 2,3 mln wyświetleń. 4,9 tys. 
internautów dało kciuk w górę, a 1,4 tys. wyraziło swoją 
dezaprobatę. 

Pod nagraniem pojawiło sie mnóstwo komenta-
rzy. Oto przykłady negatywnych odczuć po obejrzeniu:

„Przeżyłam kremację męża, są to emocje nie do opi-
sania, wystarczy raz coś takiego przeżyć, by to widzieć 
przed oczyma do  końca życia, a płyta z  nagraniem to 
wybaczcie, ale totalny idiotyzm”.

„Kremacja online to mnie rozj**ało. Niedługo 
pogrzeby będzie też można oglądać online z możliwością 
komentowania”.

„Kochanie, co oglądniemy? Nie wiem, nic nie ma... 
Może to DVD z  kremacji twojej mamusi? – Ok, zrobię 
popcorn...”.

„Świetny dokument filmowy” – ocenili niektórzy. 

Pojawiła się też uwaga o innym charakterze: 

„Trochę dziwię sie, że nie używają masek. Wdychają 
drobinki popiołu ludzkiego”.

Video jednocześnie wywołało lawinę głosów 
za kremacją. Oto dwie z nich:

„Każdy powinien być skremowany. Ciało człowieka 
po śmierci jest tylko opakowaniem, co najgorsze jest źró-
dłem wielu bakterii, które dostają się do  ziemi... a tak 
przynajmniej zostają zachowane zasady higieny”.

„Straciłam syna. Jego wola było spalenie. Rozma-
wialiśmy o tym wracając z pogrzebu bliskiej nam osoby 
dwa dni przed tragedia...syn miał 18 lat .. (...). Byłam 
z synem do ostatniej minuty. (...) Straciłam też maleńka 
córkę i pochowana została w tradycyjny sposób. I uwierz-
cie mi, że nie ma nic gorszego od świadomości, że jest jej 
zimno, że robaki ja zjadły, spać nie mogłam. Nigdy się 
nie pogodze z tym, że moja maleńka corcia jest tak wyło-
żona w ziemię...”

(Fot. screen/YouTube)

Kremacja online – prochy
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Wypełnij formularz  
i dołącz do nas! 

Do celów i zadań SPIP należy m.in.:

• podejmowanie, w  szczególności wobec organów 
państwowych i samorządu terytorialnego, działań 
w  obronie interesów przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność w zakresie usług pogrzebowych, 
cmentarnych, prosektoryjnych, kremacyjnych, 
kamieniarskich, kwiaciarnianych, transportu 
międzynarodowego, produkcji trumien, urn, ak-
cesoriów oraz wszelkich wyrobów i usług związa-
nych z branżą pogrzebową;

• inicjowanie aktów prawnych dotyczących szeroko 
pojętej branży pogrzebowej;

• kształtowanie i  upowszechnianie zasad etyki 
w działalności gospodarczej;

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

SPIP informuje, że  wysokość składki członkowskiej 
wynosi 150 zł na miesiąc od osoby zrzeszonej. 
Wpłaty obowiązują od stycznia 2019 roku.

nr konta: 34 1240 2539 1111 0010 8311 6035

• prowadzenie działalności promocyjnej na  rzecz 
członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów 
z partnerami w kraju i za granicą;

• rekomendowanie swoich przedstawicieli do parla-
mentu i organów samorządowych;

• organizacja targów i wystaw branży pogrzebowej;

• podtrzymywanie tradycji narodowej, wspieranie 
nauki oraz działalności edukacyjnej i oświatowej.

Więcej na 
www.stowarzyszeniepolskaizbapogrzebowa.pl

K W A R T A L N I K 
F U N E R A L N Y

rzetelność wiarygodność integracja

NASZE  DOBRE STRONY
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