Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe
01-136 Warszawa, ul. Sokołowska 4, tel. 22 834-84-60, fax. 22 412-17-17
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 Wizytę Studyjną
Częstochowski Cmentarz Komunalny
Specyfika zarządzania
15 – 16 września 2017 r. Częstochowa
Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-16 września 2017 roku (piątek - sobota) organizujemy Wizytę Studyjną na
Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie przy ul. Radomskiej 117. Wizyta połączona ze zwiedzaniem cmentarza,
Zakładu pogrzebowego oraz Krematorium ma na celu zapoznanie się ze specyfiką prowadzenia i zarządzania
trzech działalności pod jednym kierownictwem.
Wizytę połączyliśmy z prezentacją firm których produkcja jak i asortyment które posiadają w sprzedaż jest
nakierowany na branżę cmentarno-pogrzebową. Będą to następujące firmy: PRIMA-TECH (akcesoria pogrzebowe),
WIBROBET ALEKSANDRIA (prefabrykaty do budowy grobów), ASCO Equipment (koparki), ANDRZEJ
CHRZĄSTEK (produkcja urn i akcesoriów pogrzebowych), WILKSOFT (oprogramowania dedykowane cmentarzom),
BEA STONE (producent urn artystycznych), MOTIS (dostawca systemu do produkcji tabliczek pogrzebowych oraz
dostawca urn biopochodnych), THE HEARSE & LIMO COMPANY (holenderski producent karawanów)
Wizyta ma także na celu poza zapoznaniem się ze specyfiką zarządzania Częstochowską nekropolią także wymianę
doświadczeń wśród uczestników jak również wypracowanie wspólnych form działań na przyszłość.

Nocleg jak i kolację zaplanowaliśmy w nowo otwartym cztero gwiazdkowym Hotelu ARCHE
usytuowanym w centrum Częstochowy przy ul. Oleńki 20
RAMOWY PROGRAM
piątek – 15 września 2017 r.
14.00 – 14.45 Rejestracja uczestników Sala Restauracyjna przy Cmentarzu Komunalnym w
Częstochowie ul. Radomska 117
14.45 – 15.00 Powitanie uczestników przez Jarosława Wydmucha dyrektora Cmentarza Komunalnego
w Częstochowie oraz Krzysztofa Wolickiego prezesa Polskiego Stowarzyszenia
Pogrzebowego
15.00 – 15.50 Obiad
16.00 – 17.00 Model zarządzania przez miasto obszarem usług pogrzebowych poprzez zintegrowany
w funkcjach podmiot (zakład) – Prelekcję poprowadzi Jarosław Wydmuch dyrektor
Miejskiego Zakładu Pogrzebowego i Krematorium Cmentarza Komunalnego w
Częstochowie
17.00 – 18.30 Przejazd i wizyta u producenta urn artystycznych BEA Stone w Częstochowie
18.30 – 20.00 Po Krematorium oprowadzi zebranych dyr. Jarosław Wydmuch oraz zapoznamy się
asortymentem producentów i dystrybutorów akcesoriów i utensyliów pogrzebowych
20.00 – 20.30 Przejazd i zakwaterowanie w Hotelu ARCHE ul. Oleńki 20 w Częstochowie
21.00 –
Kolacja

Sobota – 16 września 2017 r.
8.00 – 8.45 Śniadanie w hotelu
8.45 – 9.00 Przejazd na cmentarz przy ul. Radomskiej 117 w Częstochowie
9.00 – 11.00 Księgi cmentarne w praktyce oraz ich wsparcie przez system informatyczny - Wykład
Adama Franczyka kierownika Miejskiego Zakładu Pogrzebowego i Krematorium
Cmentarza Komunalnego w Częstochowie
11.00 – 13.00 Prezentacja sprzętu komunalnego na cmentarzu, zwiedzanie cmentarza, zakładu
pogrzebowego i wystawy akcesoriów i utensyliów pogrzebowych
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 14.30 Wręczenie Certyfikatów. Podsumowanie i zakończenie Wizyty Studyjnej

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc.
Zgłoszenia oraz wpłaty do dnia 1 września 2017 r. na podane w blankiecie konto.
Kwota wpłaty jest fakturowana w ciągu 7 dni od daty otrzymania przelewu.
Całkowity koszt wynosi 500 zł + 23% VAT obejmuje; prelegentów, materiały szkoleniowe, wyżywienie,
zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Certyfikat
W przypadku finansowania 100% ze środków publicznych usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Serdecznie zapraszam
Krzysztof Wolicki
Prezes Zarządu PSP
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Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe
Konto: nr 38 1940 1076 3182 2851 0000 0000
Blankiet zgłoszenia udziału

Wizyta studyjna - Częstochowa
(15-16.09.2017 r.)
po wypełnieniu, prosimy blankiet wysłać faksem na nr 22 417 12 12 – do 1.09.2017 r.
lub po zeskanowaniu wysłać na adres e-mail

biuro@stowarzyszeniefuneralne.pl
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(Nazwa przedsiębiorstwa/ instytucji
z dokładnym adresem i numerem NIP)

Szkolenie jest finansowania w 100% ze środków publicznych*
* Właściwe postawić krzyżyk

(Prezes/ dyrektor, podpis, pieczątka)
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