
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego 
 
Uchwała Nr 1/2013 z dnia 12.12.2013 r  
 
W związku z wejściem w życie Ustawy deregulacyjnej i likwidacją z dniem 31 grudnia 
2013 roku uprawnień Licencjonowanego Zarządcy Nieruchomości, Polskie 
Stowarzyszenie Pogrzebowe stojąc na straży profesjonalizmu, posiadania 
specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami 
cmentarnymi wprowadza z dniem 1 stycznia 2014 roku, Centralny rejestr zarządców i 
administratorów nieruchomości cmentarnych pod nazwą; KARTA 
PROFESJONALISTY.  
 

§ 1 
 

Zarządca, posiadacz KARTY PROFESJONALISTY w zakresie zarządzania 
nieruchomościami cmentarnymi zobowiązany jest przestrzegać STANDARDÓW 
ZAWODOWYCH (Załącznik nr 1) 
 

§ 2 
 

Centralny Rejestr KARTY PROFESJONALISTY w zakresie zarządzania 
nieruchomościami cmentarnymi prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie 
Pogrzebowe, i publikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem 
www.polskiestowarzyszeniepogrzebowe.pl w zakładce KARTA PROFESJONALISTY w 
układzie alfabetycznym (Nazwisko i imię, imię ojca, nr KARTY PROFESJONALISTY, 
data wpisu, adres zamieszkania (miejscowość, ulica), województwo 
 

§ 3 
 

W centralnym rejestrze wpisuje się następujące dane dotyczące osób, którym nadano 
KARTĘ PROFESJONALISTY : 

1. numer kolejny wpisu – będący jednocześnie numerem KARTY 
PROFESJONALISTY – w zakresie zarządzania nieruchomościami cmentarnymi; 

2. datę wpisu; 
3. imię i nazwisko; 
4. imiona rodziców; 
5. adres zamieszkania; (miejscowość z kodem, ulica nr domu i mieszkania, 

województwo) 
6. wykształcenie; 
7. numer ewidencyjny PESEL; 
8. numer dokumentu tożsamości obywatela państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej; 
 

§ 4 
 

KARTĘ PROFESJONALISTY w zakresie zarządzania nieruchomościami cmentarnymi 
nadaje się osobie fizycznej, która złożyła Wniosek (Załącznik nr 6) oraz; 

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych 



2. nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwo 
gospodarcze, za fałszowanie znaków urzędowych, za składanie fałszywych 
zeznań oraz za przestępstwa skarbowe 

3. spełniła jeden z wymogów zawartych w § 6 
 

§ 5 
 

Po dokonaniu wpisu do Centralnego Rejestru KARTY PROFESJONALISTY,  
wystawiane są zaświadczenia. (Załącznik nr 2 i 3) 
 

§ 6 
 

Wpis do Centralnego Rejestru KARTY PROFESJONALISTY następuje; 
1. dla osób które w dniu 31.12.2013 r. posiadały Licencję Zarządcy Nieruchomości 

na podstawie ZAŚWIADCZENIA o nadaniu numeru Licencji Zarządcy 
Nieruchomości, 

2. dla osób z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania lub 
administrowania cmentarzem na podstawie przedstawionego zaświadczenia 
poświadczającego w/w okres, 

3. dla osób które ukończyły studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej 
minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, 

4. dla pozostałych osób, na podstawie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na 
KARTĘ PROFESJONALISTY w zakresie zarządzania nieruchomościami 
cmentarnymi. 

 
§ 7 

 
Osoba fizyczna wpisana do Centralnego Rejestru KARTY PROFESJONALISTY 
posługuje się tytułem „Certyfikowany zarządca nieruchomościami cmentarnymi”. 
 

§ 8 
 

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe prowadzi kursy specjalistyczne celem nabycia 
niezbędnej wiedzy i umiejętności pozwalającej na uzyskanie KARTY 
PROFESJONALISTY w zakresie zarządzania nieruchomościami cmentarnymi według 
programu (Załącznik nr 4) 
 

§ 9 
 

Wydanie KARTY PROFESJONALISTY w zakresie zarządzania nieruchomościami 
cmentarnymi jest płatne w wysokości 100 zł. 
 

§ 10 
 

Zarządca nieruchomości cmentarnych zobowiązany jest do doskonalenia swoich 
kwalifikacji zawodowych, poprzez udział w seminariach, szkoleniach lub kursach 
specjalistycznych.  

1. Seminarium nie może trwać krócej niż 4 godziny 
2. Szkolenie nie może trwać krócej niż 8 godzin edukacyjnych 
3. Kurs specjalistyczny nie może trwać krócej niż 16 godzin edukacyjnych 



4. Uczestniczyć w szkoleniach doskonalących kwalifikacje zawodowe, łącznie co 
najmniej 16 godzin edukacyjnych rocznie. 

5. Potwierdzeniem udział w seminariach, szkoleniach lub kursach specjalistycznych 
jest zaświadczenie (wystawione według wzoru. Załącznik  nr 5) 

 
§ 11 

 
Wykreślenie z Centralnego Rejestru KARTY PROFESJONALISTY następuje w 
przypadku: 

1. zgonu osoby wpisanej do rejestru, 
2. utraty zdolności do czynności prawnych, 
3. skazania za przestępstwa, o których mowa w § 4 pkt. 2, 
4. sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania 

nieruchomościami cmentarnymi. 
5. rażącego nieprzestrzegania standardów zawartych w załączniku nr 1. 

 
 

§ 12 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 
 
 
 
 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego 


