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 Konferencję
7 – 9 czerwca 2018 r. w Łodzi

Etyka zawodowa przy świadczeniu usług
cmentarno-pogrzebowych
Uprzejmie informujemy, że w dniach 7-9 czerwca 2018 roku (czwartek - sobota) odbędzie się
w Hotelu AMBASADOR CHOJNY*** przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8 w Łodzi, Konferencja
Przedsiębiorców Pogrzebowych, Zarządców i Administratorów Cmentarzy a także osób sprawujących nadzór
nad cmentarzami mająca na celu poza nabyciem wiedzy teoretycznej podczas wykładów także wymianę
doświadczeń wśród uczestników.
RAMOWY PROGRAM

Czwartek – 7 czerwca 2018 r.
10.00 – 10.45 – Zakwaterowanie uczestników – Hotel Ambasador Chojny*** Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 8
11.00 – 11.15 – Otwarcie Konferencji przez Krzysztofa Wolickiego prezesa Polskiego Stowarzyszenia
Pogrzebowego
11.15 – 16.00 – Etyka zawodowa przy świadczeniu usług cmentarno-pogrzebowych.
Wykład prof. dr hab. dr h.c. Ireneusz Świtała dziekan Wydziału Pedagogicznego
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
14.15 – 15.00 – Obiad
16.00 – 19.00 – Zasady projektowania i planowania przestrzeni na potrzeby kremacji (założenia kolumbariów i
krematoriów wraz z aranżacją otoczenia). Wykład dr inż. Anna Długozima z Katedry Sztuki
Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
20.00 –
Kolacja

Piątek – 8 czerwca 2018 r.
7.00 – 7.50 – Śniadanie
9.00 – 13.30 – Zwiedzanie z przewodnikiem Cmentarzy Łódzkich: Starego – (część katolicka, prawosławna i
protestancka) przy ul. Ogrodowej oraz Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej. Odwiedzimy
także Dom Pogrzebowy KLEPSYDRA przy ul. Solec 3/5 w Łodzi.
14.00 – 15.00 – Obiad
15.00 – 19.00 – Postępowanie z klientem roszczeniowym – Maciej Żarys - Trener skutecznych relacji biznesowych.
Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu oraz pasji wykonywanego zawodu przekonał wielu swoich
klientów że umiejętność sprzedaży i budowania relacji jest umiejętnością tak samo potrzebną i
naturalną w biznesie jak umiejętność oddychania
20.00 –
Kolacja

Sobota – 9 czerwca 2018 r.
7.30 – 8.30 – Śniadanie
9.00 – 10.30 – RODO – pierwsze uwagi i spostrzeżenia o działającym od dwu tygodni rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych przedstawi mecenas Paweł Majka
właściciel Kancelarii Adwokackiej z Gorzowa Wielkopolskiego.
10.30 – 10.50 – Podsumowanie i zakończenie konferencji. Wręczenie Certyfikatów uczestnictwa.

Zgłoszenia oraz wpłaty do 25.05.2018 r. na podane w blankiecie konto.
Kwota wpłaty jest fakturowana w ciągu 7 dni od daty otrzymania przelewu.
Całkowity koszt konferencji wynosi od osoby: 1020 zł + 23% VAT i obejmuje zakwaterowanie w
pokoju dwu osobowym, wyżywienie, koszt szkoleniowców, autokar i przewodnika po Łodzi, materiały
szkoleniowe, Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji.
Druga i kolejna osoba zgłoszona z jednej firmy otrzymuje 15% zniżki.
W przypadku finansowania 100% ze środków publicznych usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Serdecznie zapraszam
Krzysztof Wolicki
Prezes Zarządu PSP

........................................................................

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe
Konto: Credit Agricole nr 38 1940 1076 3182 2851 0000 0000
Blankiet zgłoszenia udziału w konferencji

Etyka zawodowa
(7-9 czerwca 2018 - Łódź)
po wypełnieniu, prosimy wysłać faksem na nr 22 412 17 17 – do 25.05.2018 r.
lub przesłanie zgłoszenia na adres e-mail

biuro@stowarzyszeniefuneralne.pl

Zgłaszamy udział w konferencji następujących osób:
1 . ........................................

2 . ........................................

3 . ........................................

4 . ........................................

. ........................................
(Nazwa przedsiębiorstwa/ instytucji
z dokładnym adresem, telefonem i
numerem NIP)

.........................................
(Prezes/ dyrektor, podpis, pieczątka)

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