
Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe 
01-402 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 8 lok. 218, tel. 22 834-84-60 

 NIP 118-142-98-58  e-mail:biuro@stowarzyszeniefuneralne.pl  KRS: 0000163556 
Wspólnie z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym  „KRZYSZTOF” 

Firma wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00380/2010 
 

Organizuje szkolenie dla Przedsiębiorców Pogrzebowych, Zarządców i Administratorów Cmentarzy        
a także osób z urzędów miast i gmin sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem cmentarzy  

Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami 
Choć prawo mamy jedno to interpretacji wiele, szkolenie ma na celu przybliżenie, wyjaśnienie bądź 

rozwianie wątpliwości odnośnie utrzymania i zarządzania cmentarzami  
zarówno komunalnymi jak i wyznaniowymi 

 
Zajmiemy się następującymi zagadnieniami;  Prawo do grobu: ♦ Prawo do pochówku ♦ Źródło 
prawa do grobu ♦ Treść prawa do grobu ♦ Powstanie i wygaśnięcie prawa do grobu ♦ 
Pierwszeństwo praw osobistych nad prawami majątkowymi ♦ Dokumenty poświadczające prawo 
do grobu ♦ Ponowne użycie grobu 

Użytkowanie cmentarza: ♦ Groby i ich rodzaje ♦ Usytuowanie i wymiary grobów ♦ Ewidencja 
grobów ♦ Sprzedaż pół grzebalnych, dzierżawa i przedłużanie użytkowania ♦ Opłaty ♦ Opłaty za 
pochówek ♦ Regulamin cmentarza 

Pochówek: ♦ Stwierdzanie zgonu i jego przyczyna ♦ Karta zgonu ♦ Pogrzeb w przypadku 
wystąpienia choroby zakaźnej ♦ Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi ♦ Czas pogrzebu 
♦ Pobieranie części szczątek ludzkich na relikwie ♦ Kremacja zwłok i pochówek prochów 

Szkolenie poprowadzi; ks. Aleksander Sobczak – doktor hab. nauk prawnych. Sędzia Sądu 
Metropolitalnego w Gnieźnie. Autor m.in. Poradnika cmentarnego, Gniezno 2003,  Cmentarz w 
prawie i praktyce, Warszawa 2005 r. 

Aby umożliwić uczestnictwo w szkoleniu jak największej ilości osób proponujemy cztery 
miasta, tak aby każdy z Państwa mógł dopasować sobie czas i miejsce.  

Termin szkolenia Miejsce szkolenia 
25.03.2019 r. 59-700 Bolesławiec – ul. Piastów 14 – Hotel Garden 
26.03.2019 r. 69-200 Sulęcin –  ul. Daszyńskiego 57 – Hotel KORMORAN 
27.03.2019 r. 78-500 Drawsko Pomorskie – ul. Piłsudskiego 15-19 – Hotel ABRAVA 
28.03.2019 r. 83-200 Starogard Gdański – ul. Skaryszewska 5 – Hotel REN 

Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o godz.10.00 i trwają do godz. 17.00 
 

Całkowity koszt szkolenia wynosi 560 zł + 23% VAT i obejmuje; koszty szkoleniowca, materiały  
szkoleniowe, obiad, serwis kawowy, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu 

 
Druga osoba zgłoszona z jednej firmy otrzymuje 10% zniżki, trzecia i kolejne osoby 20% zniżki. 

 
W przypadku finansowania 100% ze środków publicznych usługa jest zwolniona z podatku VAT. 
 

Zgłoszenia do 15 marca 2019 roku, płatność siedem dni po zakończeniu szkolenia 
na podstawie otrzymanej faktury 

 
Szkolenie odbędzie się przy zgłoszeniu co najmniej 10 osób. Ilość osób zgłoszonych na poszczególne dni 
będą podawane na stronie www.polskiestowarzyszeniepogrzebowe.pl  

 
Serdecznie zapraszam 

 
                                                                                                                               Krzysztof Wolicki 

                                                                                                                 Prezes PSP 
 
 


