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List otwarty
Szanowny Panie Prezydencie!
Pozwoli Pan, że na Pana pismo przesłane do Polskiego Stowarzyszenia
Pogrzebowego w dniu 2.02.2022 r. wraz z pismem Polskiej Izby Branży Pogrzebowej
odpowiem w języku polskim. Jestem pewny, że tego typu pismo nie powinno być
przedstawiane członkom Światowej Federacji FIAT-IFTA gdyż naraziło by na
śmieszność Roberta Czyżaka prezesa bardzo młodej bo wpisanej dopiero do
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 7.02.2018 r. Polskiej Izby Branży Pogrzebowej,
a tego jako Reprezentant Narodowy wolałbym uniknąć.
Szanowny Panie Prezydencie, biorąc pod uwagę powyższy fakt, i nie chcąc
obarczać Pana takimi sprawami, a także z uwagi na umieszczenie tego pisma na
stronie internetowej Polskiej Izby Branży Pogrzebowej odpowiem na nie w formie listu
otwartego skierowanego do prezesa Roberta Czyżaka, a tym samym wybawię Pana z
jakże kłopotliwej sytuacji odpowiadania na te brednie, które wypisuje Pan Robert
Czyżak.
Szanowny Panie Prezydencie, tak tylko dla wiadomości odbiorców tego listu,
Polska Izba Branży Pogrzebowej nie jest członkiem FIAT-IFTA ani do niej nie
aplikowała jak również kierowana przez Pana Roberta Czyżaka firma APOKALIPSA,
Krematorium WYSZKÓW czy CAPITOL.
Pismo sporządzone na papierze firmowym Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, a
podpisane przez prezesa Roberta Czyżaka traktuję jako donos na organizację, którą
mam przyjemność kierować już trzecią kadencję. Łudziłem się, że w tej organizacji nie
będzie Pan stosował metod jakie Pan zapewne popierał jako wiceprezes Polskiej Izby
Pogrzebowej, zamiast porozmawiać piszecie po prostu donosy myśląc, że cokolwiek
osiągniecie. Nie, nic to Panu nie da, poza ośmieszeniem siebie w oczach osób, które
to pismo czytają jak pewnie też i członków Pańskiej organizacji, przedsiębiorców,
którzy pragną działać legalistycznie.
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Ciekaw jestem, co Pan chciał osiągnąć kierując donos do FIAT-IFTA? Czy Pan
myślał, że Prezydent FIAT-IFTA wezwie mnie na dywanik czy może przełoży przez
kolano i da mi parę klapsów? – Nie tędy droga Panie Prezesie!
Co do dalszej części Pańskiego pisma: cytuję: „Konkretnie chodzi o

wprowadzenie dezinformacji wśród osób pracujących w sektorze usług pogrzebowych
... mówiących o tym, że jako organizacja zrobi wszystko aby nowe prawo pogrzebowe
nigdy nie weszło w życie”. Panie prezesie, proszę nie przeinaczać moich słów, i jak już
to cytować dosłownie tj. „Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe podjęło działania aby
Ustawa w proponowanym przez Rząd kształcie nigdy nie powstała”. Prawda, że różnica
jest zasadnicza, ponadto czytać trzeba ze zrozumieniem. Ja, jak i Polskie
Stowarzyszenie Pogrzebowe, Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa oraz
Fundacja Instytut Branży Pogrzebowej i Cmentarnej nie jesteśmy przeciw nowej
ustawie pogrzebowej, powiem więcej jesteśmy jak najbardziej za. Za, ale nie w takim
kształcie jak zakłada projekt przedstawiony do konsultacji społecznych w dniu
30.09.2021 r.
Czytając Pański donos, uważam, że analizując projekt ustawy, widział Pan tylko
czubek własnego nosa. Wniesienie tylko przez Pana pięciu poprawek do projektu
(niestety nie wiadomo jakich, Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe wraz ze
Stowarzyszeniem Polska Izba Pogrzebowa wniosło ich 84 dostępne na stronach RCL)
świadczy o tym, że prawdopodobnie nie orientuje się Pan w całości rozwiązań
przedstawionych w projekcie albo ograniczył się Pan do przeczytania i zgłoszenia
uwag tylko do Działu V projektu – Zasady prowadzenia działalności przedsiębiorców
pogrzebowych. Świadczyć o tym może chociażby fakt, że na spotkaniu w dniu
14.10.2021 r. w KPRM z pełnomocnikiem rządu Wojciechem Labudą uwagi do
projektu zgłaszali przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego,
Polskiego Stowarzyszenia Funeralnego, Stowarzyszenia Polska Izba Pogrzebowa i
Fundacji Instytut Branży Pogrzebowej i Cmentarnej, natomiast ze strony Polskiej Izby
Branży Pogrzebowej głos zabierał tylko wasz lobbysta. Po prostu robicie tylko duży
szum medialny i nic po za tym.
Pisze Pan także, „Polska Izba Branży Pogrzebowej zapoczątkowała około

czterech lat temu działania zmierzające do nowelizacji prawa pogrzebowego, którego
archaiczność nie pozwala nam w chwili obecnej móc odpowiednio świadczyć usług
pogrzebowych” – sprawa zmiany prawa pogrzebowego zaczęła się w połowie lat
dziewięćdziesiątych. Temat ten podejmowały kolejne organizacje branży pogrzebowej
począwszy od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Branży
Pogrzebowej, które powstało wiosną 1993 roku w Łomży, jak też parlamentarzyści
różnych opcji, niestety z wiadomym skutkiem. Myślę, że tym razem się uda.

Szanowny Panie Prezesie, proszę o informację, co Wam „w chwili obecnej nie
pozwala odpowiednio świadczyć usług pogrzebowych” – z całym szacunkiem zarówno
dla Pana jak i osób w imieniu których Pan pisze, członkowie Polskiego Stowarzyszenia
Pogrzebowego jak i znakomita liczba przedsiębiorców pogrzebowych, których miałem
przyjemność poznać, pomimo mającej już 63 lata ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmarłych, usługi pogrzebowe świadczy w bardzo wysokim standardzie. Jestem pewny,
że jeżeli zmieni się prawo pogrzebowe to jakość usług w tych zakładach na pewno się
nie zmieni.
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Szanowny Panie Robercie, jak się coś pisze to warto sprawdzić wcześniej czy
nie piszę się głupot aby nie narazić się na niekompetencje i śmieszność, cytuję „Pan

Krzysztof Wolicki posługuje się tylko i wyłącznie wiedzą zasłyszaną, ponieważ nigdy nie
był przedsiębiorcą pogrzebowym i nie wykonywał tym samym żadnych czynności
związanych z pochówkiem osób zmarłych” – to tak gwoli wyjaśnienia, gdy kończył Pan
szkołę podstawową, ja od września 1984 roku zajmowałem się zgonami osób zmarłych
na ulicach bądź tych, gdzie przybyły lekarz pogotowia wystawiał kartę informacyjną –
zgon przed przybyciem. Kiedy Pan nie myślał o „pogrzebówce” z Markiem Gójskim
sprowadzaliśmy ciała z Niemiec, a podczas jego wakacji prowadziłem ich zakład
pogrzebowy. Wiem doskonale jak się nosi trumnę gdyż to robiłem. W roku 1993 brałem
udział w pierwszych targach pogrzebowych w niekomunistycznej Polsce, które odbyły
się we Wrocławiu. Nie wiem jak Pan ale ja uczestniczyłem w ponad 500 sekcjach zwłok
– nadto po raz trzeci zostałem wybrany w demokratycznych wyborach prezesem
Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego – dlatego też proszę zanim Pan cokolwiek
napisze niech Pan weryfikuje swoje informacje.
Pan natomiast, jak to można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji
Gospodarczej działalność zarejestrował 27 marca 1997 r. wpisując w rubryce –
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo
pieniężne), a usługi pogrzebowe 96.03.Z dopiero w grudniu 2010 r. podczas rejestracji
spółki cywilnej. Czy to przypadkiem nie Pana firma CAPITOL wspiera finansowo firmy,
których nie stać na zamrożenie kapitału na minimum dziesięć zasiłków pogrzebowych
z ZUS?
Gdyby iść tropem Pana pokrętnego rozumowania to np. Adam Niedzielski – dr
nauk ekonomicznych nie powinien być Ministrem Zdrowia, mgr historii – Mariusz
Błaszczak nie powinien być Ministrem Obrony Narodowej, itd.
Mój mail z dnia 24 listopada 2021 r., (w załączeniu jego treść) na który się Pan
powołuje był rozesłany do przedsiębiorców (do Pana również) i zarządców cmentarzy
jak i osób sprawujących nadzór nad cmentarzami w odpowiedzi na dużą ilość zapytań
czy będziemy prowadzili szkolenia dotyczące nowego prawa pogrzebowego. Zgodnie
z praktyką legislacyjną napisałem, że do czasu ogłoszenia Ustawy w Dzienniku
Urzędowym, Polskie Stowarzyszenia Pogrzebowe nie będzie prowadziło żadnych
szkoleń dotyczących proponowanych przez rząd zapisów w Projekcie Ustawy o
cmentarzach i chowaniu zmarłych. Nie ma się co szkolić z czegoś czego nie ma i tak
naprawdę nie wiadomo kiedy i w jakim kształcie powstanie, jeżeli oczywiście
powstanie. To, że nasza branża chce nowego prawa, chce tego Wojciech Labuda z
KPRM odpowiedzialny za nie to nie znaczy, że będzie wola polityczna i ono powstanie.
Obym się mylił.
Mamy początek marca, a projekt dalej jest w KPRM. Z ostatnich ustaleń wynika,
że niebawem (???) ma wyjść z Rządu. Pan chciał w listopadzie zeszłego roku robić
szkolenia informując w rozsyłanych przez biuro PIBP mailach, że Ustawa wchodzi w
życie z dniem 1 stycznia 2022 r. (taki mail jest w moim posiadaniu).
Pisze Pan w swym donosie do Prezydenta FIAT-IFTA cytuję: „Liczymy tym
samym na poparcie naszych działań podczas rozmów ze stroną rządową” - jakże krótką
ma Pan Panie Prezesie pamięć. W dniu 14.10.2021 r. w KPRM na spotkaniu z
Pełnomocnikiem Rządu w sprawie uwag do projektu Ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmarłych brał udział nie kto inny jak też Marek Cichewicz - Prezydent FIAT-IFTA. Z
uwagi na prośbę strony rządowej aby tylko trzy osoby reprezentowały zaproszone
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organizacje Marek Cichewicz był przedstawicielem delegacji Polskiego
Stowarzyszenia Pogrzebowego ale został przedstawiony i wypowiadał się też w
imieniu FIAT-IFTA. Trzecim przedstawicielem naszej organizacji był Łukasz Koperski
przedsiębiorca pogrzebowy, honorowy Prezes Polskiej Izby Pogrzebowej.
Na zakończenie, pragnę Panu Prezesowi podziękować za słowa uznania
skierowane pod adresem Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego jak i mojej
skromnej osoby prezesa tej organizacji, to wiele dla Nas znaczy – „aby tak długo

oczekiwana przez środowisko pogrzebowe w Polsce nowelizacja ustawy nie była
blokowana przez Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe”.
Zmartwię Pana, ani Pan ani ja czy też inne organizacje branżowe nie mają
praktyczne żadnego wpływu na kształt nowego prawa pogrzebowego, a wiem Pan
dlaczego? Odpowiedź jest prosta, środowisko jest podzielone i skłócone. Póki nie
stworzymy silnej organizacji, która będzie dbała o ludzi uczciwie pracujących a nie
dzieliła ich chociażby na prywatne, komunalne czy budżetowe firmy. Bo cóż to za
reprezentacja jeżeli, Polska Izba Branży Pogrzebowej, Polskie Stowarzyszenie
Funeralne, Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa oraz Polskie Stowarzyszenie
Pogrzebowe skupia raptem około 300 członków, daje to nam trochę ponad 10%
wszystkich firm pogrzebowych.
Pisząc to pismo szanowny panie prezesie Polskiej Izby Branży Pogrzebowej
wykazał się Pan po pierwsze nieznajomością Konstytucji (STATUT-u) FIAT-IFTA,
który nie przewiduje ingerencji w działania statutowe organizacji przynależnych, po
drugie nie ma możliwości sprawczych wpływania na postępowania rządów państw, w
których są członkowie FIAT-IFTA, po trzecie wykazał się Pan słabością i brakiem
cywilnej odwagi. Wygodniej jest kogoś opluć niż stanąć z nim twarzą w twarz i
porozmawiać co go boli. Rozmowy naprawdę dużo dają.

Póki nie zaczniemy myśleć o Nas (jako całości branży), a nie o
sobie nie zrobimy nic i pozostaniemy nieliczącą się branżą.

Z poważaniem
Krzysztof Wolicki
Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego
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