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wspólnie z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „KRZYSZTOF”
Firma wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00380/2010

Organizuje Szkolenie
Błędy i pomyłki w branży pogrzebowej
Jak reagować i postępować w takich sytuacjach

14 października 2022 r. Częstochowa
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 października 2022 roku (piątek) organizujemy Szkolenie połączona z Wizytą na
Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie przy ul. Radomskiej 117. Wizyta studyjna ma na celu zapoznanie się ze specyfiką
prowadzenia i zarządzania trzech działalności (cmentarz, zakład pogrzebowy, krematorium) pod jednym kierownictwem a
także wymianę doświadczeń wśród uczestników jak również wypracowanie wspólnych form działań na przyszłość.

Restauracja ROZMARYN, ul. św. Rocha 91, 42-202 Częstochowa
RAMOWY PROGRAM
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników – Rest ROZMARYN
10.00 – 10.10 Przywitanie uczestników przez Jarosława Wydmucha dyrektora Cmentarza
Komunalnego w Częstochowie
10.10 – 10.25 Prezentacja Kosmicznej Technologii Firmy ActivTek – Piotr Kornak dyr. Sprzedaży
10.25 – 10.40 Prezentacja wyrobów firmy e-GRAMI – Mirosław Grodecki
10.40 – 10.55 Prezentacja mini ciężarówki Piaggio Porter NP6 – sprzedawanej przez Uni-Truck Sp. z
o.o. wyłącznego importera i dealera firmy Piaggio w Polsce – Maciej Czekaj
11.00 – 13.00 Błędy i pomyłki w branży pogrzebowej. Jak reagować i postępować w takich
sytuacjach – mecenas Jolanta Budzowska
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 16.50 Wizyta studyjna na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Radomskiej 117 w Częstochowie
16.50 – 17.00 Rozdanie certyfikatów uczestnictwa. Zakończenie spotkania.
Błędy i pomyłki w branży pogrzebowej z pewnością należą do zdarzeń spektakularnych.
Dla zarządców cmentarzy, właścicieli zakładów pogrzebowych i krematoriów są olbrzymim stresem.
Jak reagować i postępować w takich sytuacjach ? Jak wypracować racjonalne metody działań ?
Nie zabraknie czasu na wymianę branżowych doświadczeń, analizę przypadków, pytania i
odpowiedzi.
Gościem specjalnym będzie Mecenas Jolanta Budzowska.
Radca prawny znany z medialnych procesów w Polsce. Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy.
Radcowie Prawni (BFP) z siedzibą w Krakowie.
Mec. Jolanta Budzowska od wielu lat specjalizuje się w reprezentacji osób poszkodowanych w
cywilnych procesach sądowych w sprawach związanych ze szkodą na osobie, w tym w szczególności
z tytułu błędów medycznych oraz z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Ma w dorobku najwyższe
wygrane dla poszkodowanych w historii polskiego sądownictwa. Była i jest pełnomocnikiem
poszkodowanych w łącznie blisko 500 procesach cywilnych o wysokiej wartości przedmiotu sporu
(powyżej 200 tys. zł), toczących się przed sądami w całej Polsce, w tym przed Sądem Najwyższym.






Zgłoszenia oraz wpłaty do dnia 5 października 2022 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

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego płacą 450 zł +23% VAT
2 osoba zgłoszona – Rabat 10%, 3 i kolejna zgłoszona osoba z jednej firmy 15% Rabatu
W przypadku finansowania 100% ze środków publicznych usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Serdecznie zapraszam
Krzysztof Wolicki
Prezes PSP
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Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe
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Blankiet zgłoszenia udziału

Wizyta studyjna - Częstochowa
(14.10.2022 r.)
po wypełnieniu i zeskanowaniu prosimy blankiet wysłać – do 5.10.2022 r.
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(Nazwa przedsiębiorstwa/ instytucji
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Szkolenie jest finansowania w 100% ze środków publicznych*

(Prezes/ dyrektor, podpis, pieczątka)
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* Właściwe postawić krzyżyk

Członek Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego *
* Właściwe postawić krzyżyk

