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Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach





N r 4 3  ·  C z e r w i e c  2 0 1 3

6  NECROEXPO 2013

Szanowni Państwo, Drodzy Goście

Z prawdziwą przyjemnością pragnę powitać Państwa na Międzyna-
rodowych Targach Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO. 
Miło mi również oznajmić, iż już niebawem będzie miało miejsce 

otwarcie naszej największej, jak dotąd, inwestycji: Centrum Kongresowego. 
To nowoczesne centrum, jest najważniejszym elementem w planie rozbu-
dowy kieleckiego ośrodka. Uroczysta inauguracja przewidziana została na 
wrzesień, a już teraz, możecie Państwo korzystać z nowoczesnego parkingu 
wielopoziomowego. 

V Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO 
zgromadziły w tym roku 100 wystawców – najważniejszych przedstawicieli 
branży pogrzebowej z kraju i zagranicy: Włoch, Niemiec, Szwecji, Hiszpanii 
i Francji. Podczas NECROEXPO, mają Państwo możliwość zapoznania się z 
najnowsza ofertą producentów i dystrybutorów trumien, sarkofagów, urn oraz akcesoriów niezbędnych w przepro-
wadzeniu ceremonii pogrzebowej. Oferta tegorocznych targów poszerzona została o Salony: Kalia, Nagrobków oraz 
Świec i Zniczy, które podkreślają kompleksowość kieleckiej wystawy. W Targach Kielce można nie tylko wybrać 
trumnę, czy urnę, ale także zapoznać z pełną ofertą branży: począwszy od usług transportowych, poprzez prowa-
dzenie ceremonii pogrzebowych, a na projektowaniu, utrzymaniu oraz administracji cmentarzy kończąc.

Tradycyjnie już targom podczas targów mają miejsce liczne wydarzenia towarzyszące: jedyna w Europie pod 
zadaszeniem Giełda Luksusowych Karawanów i Melexów (odbywając a się w Targach Kielce już po raz czwarty), 
Pokazy Florystyczne prowadzone przez Mistrzów Florystyki oraz cykl prelekcji i szkoleń na temat, m.in.: psycho-
logii sprzedaży usług pogrzebowych i kontaktu z rodziną zmarłego. Nowością tegorocznej wystawy jest szkolenie 
pt. „Nowe wyzwania branży funeralnej wobec zmieniających się przepisów gospodarki odpadami. Optymalizacja 
i gospodarka odpadami na Cmentarzu i w Zakładzie Pogrzebowym”, na które serdecznie Państwa zapraszam. 

Jak co roku pragnę podziękować Polskiej Izbie Pogrzebowej, Współorganizatorowi Tragów, dzięki której możemy 
z dumą tworzyć Wystawę, której prestiż podkreślany jest przez wystawców krajowych i zagranicznych. 

Życzę Państwu udanych targów, które staną się okazją do zawarcia nowych i podtrzymania już istniejących 
kontaktów biznesowych. 

Z wyrazami szacunku

dr Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu Targi Kielce

Ladies and Gentlemen, Dear Guests 

I am truly glad to welcome all of you to the International Funeral and Cemetery Fair Necroexpo. I am also pleased to inform you that our 
greatest and largest investment; i.e. the Congress Centre will be commissioned soon. The state-of-the-art centre is the most significant 
element of the Kielce’s trade fair and congress centre’s expansion. The inauguration ceremony will take place in September; however 

the multi-level car park is already operational and available to you.
The 5th International Funeral and Cemetery Fair Necroexpo 2013 has brought together 100 exhibitors – most prominent business sector 

representatives from home and abroad; we host firms from Italy, Germany, Sweden, Spain and France. The expo is the showcase for the 
companies which deal in coffin, urn and sarcophagus production as well as funeral ceremony accessories manufacturing. This year’s branch 
range has been expanded to include Kalia - the Florists Expo, the Gravestone Exhibition as well as the Candle and Light Salon. This only 
shows how comprehensive the Kielce’s exhibition is. Not only is the Targi Kielce’s exhibition a showcase of coffins and urns, it also creates 
a unique chance to become familiar with the diversity of business sector’s offers; ranging from transport services, through conducting 
a funeral ceremony to cemetery maintenance and administration.

The expo enjoys a long standing tradition of numerous fringe events such as the only Europe’s indoor Stock Exchange of Luxurious Hearses 
and Electric Vehicles – this event has already been organised for the fourth time in Targi Kielce, Florists Presentations as well as a series 
of presentations and workshops devoted to, inter alia psychology of selling or how to communicate with the deceased’s family. You are also 
most welcome to participate in a brand new accompanying event – the workshop on “Waste management policy change as a new challenge 
for the funeral business sector. Waste management and optimisation at a cemetery and at a funeral house”

Following the previous years’ example I wish to express my gratitude to the Polish Funeral Chamber; the Exhibition co-organiser. We 
are proud that owing to this cooperation we have been able to create a prestigious event. The Expo’s reputation has been emphasised by 
exhibitors from Poland and abroad. 

I wish you have a fruitful trade fair; may this gathering become the occasion to establish new business relations as well as to maintain 
the long-lasting business contacts.

With compliments 

Andrzej Mochoń
President of Board Targi Kielce
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Szanowni Państwo, 

W imieniu członków Polskiej Izby Pogrzebowej oraz własnym prag-
nę serdecznie Państwa powitać na V Międzynarodowych Targach 
Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NecroExpo 2013, których jeste-

śmy współorganizatorem. Jest to największa tego typu impreza w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Targi organizowane są co dwa lata i jest to najlepsza 
w Polsce okazja do zapoznania się z najnowszymi ofertami polskich i zagra-
nicznych producentów oraz dystrybutorów produktów związanych z branżą 
pogrzebową i cmentarną. 
Ekspozycja NecroExpo z edycji na edycję powiększa się i poszerza swój asor-
tyment. Tegoroczny zakres obejmuje: cmentarze i obiekty do spopielania 
zwłok, domy pogrzebowe, trumny, urny, sarkofagi, środki transportu oraz 
usługi transportowe, kosmetyki do toalety pośmiertnej, ubiory i ubrania, 
akcesoria pogrzebowe, poligrafię, florystykę, usługi finansowe, organizację oprawy pogrzebowej oraz gospodarkę 
odpadami. Podobnie jak w poprzednich edycjach targom towarzyszyć będzie giełda karawanów pogrzebowych. 
Dodatkowo w swych ramach targi NecroExpo 2013 zawierają bogatą propozycję bezpłatnych szkoleń i wykładów 
dla przedsiębiorców pogrzebowych oraz zarządców i administratorów cmentarzy. 

NecroExpo to również doskonałe miejsce do wymiany doświadczeń oraz zawierania cennych kontaktów i znajo-
mości, które będą procentować w przyszłości. 

Tegoroczni wystawcy to najbardziej renomowane firmy z kraju i zagranicy. Liczba oraz potencjał wystawców są 
gwarancją udanych interesów i bogatej oferty. Rekordowa liczba zwiedzających, która zwiększa się z każdą edycją 
targów jest zaś dowodem na rosnący potencjał NecroExpo. 

Na koniec jeszcze raz serdecznie Państwa witam oraz zapraszam do zwiedzania targów i odwiedzenia stoiska 
Polskiej Izby Pogrzebowej.

Życzę udanych transakcji, miłego pobytu i dobrej zabawy.

Z wyrazami szacunku

Witold Skrzydlewski
Prezes Polskiej Izby Pogrzebowej 

Ladies and Gentlemen, 

I t is my honour to welcome you on behalf of the memebers of the Polish Funeral Chamber to the 5th International Funeral and Cemetery 
Fair NecroExpo 2013, which the Chamber has co-organized. The fair is the biggest such event in Central and Eastern Europe. It is or-
ganized every two years and gives the finest opportunity in Poland to become acquainted with the newest offers from both Polish and 

foreign producers and distributors of the funeral and cemetery sector.
Each edition the NecroExpo fair grows bigger and widens its range. This year’s range includes: cemeteries and crematories, funeral homes, 
coffins, urns, sarcophagi, means of transport and transport services, cosmetics for the deceased, clothes, funeral accessories, printing, 
flowers, financial services, etc. Similarly to previous edition, a hearse market will be held. NecroExpo provides the opportunity to take part 
in a series of lectures free of charge.
NecroExpo is also a great place for exchanging experiences and making new acquaintances, which will benefit in the future.
Exhibitors this year include the most renowned companies from Poland and abroad. The number and potential of exhibitors guarantee 
succesful business. The number of visitors, which is bigger each edition, proves that the potential of NecroExpo is still growing.
I would like to welcome you again and invite you to visit the fair and Polish Funeral Chamber’s stand. 
Yours sincerely

Witold Skrzydlewski
President of Polish Funeral Chamber
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Kielce, stolica Województwa Świętokrzyskiego, to nowoczesne, dy-
namicznie rozwijające się miasto, które wykorzystało skok cywi-
lizacyjny, jaki niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej. W 

ciągu ostatnich lat stały się przyjazne dla swoich mieszkańców, turystów 
i biznesmenów.

Najlepszym przykładem tego rozwoju są Targi Kielce. Spółka, której właś-
cicielem jest miasto, stanowi miejsce spotkań największych firm krajowych 
i zagranicznych. W ciągu 150 dni targowych w roku do Kielc zjeżdżają go-
ście z całego świata, reprezentujący różne dziedziny gospodarki. To właśnie 
tu zawiera się wielomilionowe kontrakty. 

Targi Kielce są organizatorem m.in. MSPO – Międzynarodowego Salo-
nu Przemysłu Obronnego, Międzynarodowych Targów Budownictwa Dro-
gowego AUTOSTRADA – POLSKA, Międzynarodowych Targów Maszyn 
Budowlanych i pojazdów Specjalistycznych MASZBUD i znanych w całej Europie Międzynarodowych Targów 
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL, Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa ME-
TAL czy Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów 
SACROEXPO. 

Nasz ośrodek ma już ugruntowaną pozycję nie tylko w kraju, a także na świecie. Wiemy, że rynek wystawienni-
czy jest bardzo konkurencyjny dlatego nie spoczywamy na laurach. Jesteśmy liderem inwestycji wśród ośrodków 
targowych i konferencyjnych. Na wysokiej pozycji Targów Kielce korzystają wszyscy – powstają nowe hotele, 
restauracje, wzbogaca się oferta kulturalna miasta. To nasza duma i oczko w głowie. 

Dążąc do nowoczesności, w Kielcach troskliwie pielęgnujemy bogate tradycje historyczne. Ich ślady zobaczyć 
można na każdym niemal kroku. Polecam Państwu zwiedzenie kieleckich muzeów i galerii, skorzystanie z inte-
resującej oferty placówek kultury. Wierzę, że pobyt w naszym mieście będzie niezapomnianym, pełnym wrażeń 
przeżyciem.

Wojciech Lubawski
Prezydent Kielc

K ielce, the capital city of Swietokrzyskie Voivodeship is a modern and a rapidly developing city. Kielce has effectively realised the 
progress potentials of the European Union membership. In recent years the city has become more friendly and hospitable for its 
inhabitants, guests and businesspeople. 

Targi Kielce is the best demonstration of Kielce’s development. The city of Kielce owns the trade fair and exhibition centre which has become 
a meeting place for leading companies from home and abroad. Since Targi Kielce hosts 150 exhibition days a year, guests from all corners of 
the world and representatives of various economy sectors visit Kielce. Targi Kielce is also the place to conclude contracts worth millions. 

Targi Kielce is the organiser of; inter alia, the MSPO – the International Defence Industry Exhibition, the International Fair of Road 
Construction Industry AUTOSTRADA – POLSKA, the International Construction Equipment and Special Vehicles Fair MASZBUD. Targi 
Kielce also hosts the expos which are famous all-across Europe– the International Fair of Plastics and Rubber Processing PLASTPOL, the 
International Fair of Technologies for Foundry METAL or the International Exhibition of Church Construction, Church Fittings and Furnis-
hings and Religious Art SACROEXPO. 

Not only doest the trade fair centre enjoy a well established position in Europe; it has also gained world-scale recognition. We are aware 
of the fact that the exhibition market is highly competitive and thus we do not intend to rest on laurels. With regards to investments, we are 
the leader among all trade fair and conference centres. Targi Kielce’s outstanding reputation is beneficial for everybody – there are new 
hotels and restaurants, the city’s cultural offer is becoming richer. We take pride in Targi Kielce; this is the apple of our eyes.

Whilst modernising and developing, we carefully take care of our rich heritage and history. The imprints of the past can be observed with 
every step you take when strolling around Kielce. You are most welcome to visit the museums and galleries of Kielce and to experience the 
cultural life of the city. I do believe that your stay in Kielce will be an unforgettable experience full of lasting impressions. 

Wojciech Lubawski
Kielce Mayor 
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Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt kolejny już raz zaprosić Państwa do stolicy woje-
wództwa świętokrzyskiego na imprezy wystawiennicze jednego z 
wiodących ośrodków targowych w Europie, Targów Kielce. Wierzę, 

że tegoroczna, bogata oferta wystawców na pewno sprosta coraz większym 
wymaganiom partnerów gospodarczych, klientów i konsumentów dzisiej-
szego rynku.

Coroczne doświadczenia pokazują, że Targi Kielce to najdynamiczniej 
rozwijający się ośrodek wystawienniczy w kraju. Wizytówką spółki jest 
przede wszystkim, znany na całym świecie, MSPO - Międzynarodowy Sa-
lon Przemysłu Obronnego. Ponadto Międzynarodowe Targi Budownictwa 
Drogowego AUTOSTRADA–POLSKA, Międzynarodowe Targi Maszyn Bu-
dowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD i znane w całej Euro-
pie Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL, Międzynarodowe Targi Technologii 
dla Odlewnictwa METAL i Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej 
i Dewocjonaliów SACROEXPO.

Czas Targów to najlepsza okazja do wymiany doświadczeń biznesowych i nawiązania nowych kontaktów go-
spodarczych. Podczas tych imprez Kielce będą gościć tysiące gości, dla których to również okazja do poznania 
turystycznych walorów Ziemi Świętokrzyskiej, jego kultury i historii.

Życzę Państwu, aby tegoroczne targi dostarczyły niezapomnianych emocji i wielkiej satysfakcji wszystkim 
gościom, a wystawcom pozwoliły na zrealizowanie własnych planów gospodarczych.

Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski

Ladies and Gentlemen!

I t is a real honour for me to invite you to visit the Swietokrzyskie Voivodeship capital city and join the exhibitions held in one of Europe’s 
leading trade fair centres; the Targi Kielce. I strongly believe that this year’s diversity of offers put on display by the exhibitors will satisfy 
the always-increasing requirements of business partners, clients, consumers and the market. 

Every year we find Targi Kielce Poland’s most rapidly developing trade fair and exhibition centre. The company’s flagship is the world-
famous MSPO - the International Defence Industry Exhibition. Other shows which come high in the ranking are: the International Fair of 
Road Construction Industry AUTOSTRADA – POLSKA, the International Construction Equipment and Special Vehicles Fair MASZBUD and 
expos which have gained Europe-scale recognition – the International Fair of Plastics and Rubber Processing PLASTPOL, the International 
Fair of Technologies for Foundry METAL or the International Exhibition of Church Construction, Church Fittings and Furnishings and 
Religious Art SACROEXPO.

Trade fairs offer the time and opportunity to exchanges business experiences as well as to establish new professional relationships. The 
events held in Targi Kielce bring together thousands of visitors: for them this is also the chance to become familiar with Swietokrzyskie 
Region’s tourism values, culture and history. 

May this year’s expos become an exhilarating and satisfying experience for all visitors. May the trade fairs helps exhibitors realise their 
business plans.

Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski
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Województwo świętokrzyskie, mimo iż zaliczane jest do jednych 
z mniejszych w Polsce, znajduje się w czołówce najprężniej dzia-
łających centrów kulturalnych i turystycznych. To region, który 

dzięki swojemu położeniu geograficznemu, potencjałowi społeczno-gospo-
darczemu, pięknej przyrodzie i wielkich możliwościach inwestycyjnych, ma 
potencjalne warunki, by stać się jednym z najatrakcyjniejszych w kraju. 
Ten ogromny potencjał pomagają wykorzystać Targi Kielce. 

Świętokrzyskie dla turystów to region, który zachwyca ciekawą przyro-
dą, a przede wszystkim malowniczymi Górami Świętokrzyskimi, lasami 
Puszczy Jodłowej czy krajobrazami Ponidzia. Rekomendacji nie wymagają 
Sandomierz, Święty Krzyż, Oblęgorek czy zamek Krzyżtopór. Godnymi po-
lecenia osobliwościami przyrody są 1000 letni Dąb Bartek, gołoborze w Gó-
rach Świętokrzyskich, jaskinia Raj czy rezerwat Kadzielnia w Kielcach.

Świętokrzyskie to raj dla dzieci, które mogą „spotkać” tu Koziołka Matołka czy dinozaury, przeżyć niesamowi-
tą przygodę zwiedzając bałtowskie „safari” lub podczas przejażdżki na rollercoasterze, na najmłodszych czeka 
również kieleckie Muzeum Zabawek i Zabawy ze swoimi kolekcjami lalek z całego świata, modeli samolotów, 
statków i marionetek teatralnych. 

Wierzę, że odkryją Państwo ten region dla siebie
i zachowają w swoich sercach ciepłe wspomnienia pobytu w tym uroczym zakątku kraju. Jestem przekonany, 

że Świętokrzyskie to miejsce, które Państwa zaczaruje i wrócicie do nas, aby odkrywać jego tajemnice.

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Despite the fact that Swietokrzyskie Voivodeship is one of Poland’s smallest regions, it spearheads the group most dynamic culture 
and tourism centres. Owing to its geographical location, social and economic potentials, magnificent nature and investment po-
ssibilities, the region stands a good chance of becoming one of the country’s most attractive areas. Targi Kielce helps to unlock and 

exploit this enormous potential. 
Tourists are amazed by Swietokrzyskie’s compelling nature and most distinctive landmarks – the scenic Swietokrzyskie Mountains, the 

Fir Primeval Forests and the landscapes of Ponidzie. Sandomierz, Święty Krzyż Mount, Oblęgorek or the Krzyżtopór castle hardly need to 
be recommended. There are numerous natural curiosities worth seeing – the 1000-year-old Bartek oak tree, the Swietokrzyskie Mountains’ 
stone rivers, the Paradise Cave or the Kielce’s natural reserve Kadzielnia.

Świętokrzyskie is a true children’s paradise – this is the place to meet Koziołek Matołek (Matołek the Billy-Goat) and dinosaurs, embark 
on an exciting adventure at the Bałtów safari and enjoy a rollercoaster ride. Youngsters will be delighted to visit the Museum of Toys and 
Play and see the vast collections of dolls from all corners of the world, model planes and ships as well as theatre puppets. 

I do believe that Swietokrzyskie will be the region of your personal discoveries and the reminiscence of this beauty spot will bring back 
cherished memories. I am convinced that you will be enchanted with Swietokrzyskie; the region will put a spell on you so that you will be 
coming back to re-discover its mysteries. 

Adam Jarubas
Swietokrzyskie Voivodeship Marshal

 NECROEXPO 2013
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Wydawca: Polska Izba Pogrzebowa. Redaguje zespół. Redakcja nie zwraca rękopisów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania materiałów nadesłanych. 

Za treść reklam, ogłoszeń i materiałów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. We wszystkich sprawach dotyczących Biuletynu i Polskiej Izby Pogrzebowej, 

a także w innych sprawach dotyczących branży, należy się kontaktować z Biurem Izby: Polska Izba Pogrzebowa, ul. Grażyny 15 lok. 211, 02-548 Warszawa, 

tel. 22 853 12 35, fax 22 646 58 89, e-mail: biuro@polskaizbapogrzebowa.pl, www.polskaizbapogrzebowa.pl. Projekt grafi czny i skład: Mariusz Zając

W numerze
między innymi:

12 Harmonogram V Międzynarodowych Targów 
Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO

14 Harmonogram szkoleń organizowanych 
przez Polską Izbę Pogrzebową

16 Plan Targów 
NECROEXPO 20 Cmentarz Oku-no In 

w Japonii

OD REDAKCJI

24 Gospodarka odpadami 
na cmentarzu
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Program Targów
V Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej

NECROEXPO, Targi Kielce S.A.
7 – 9 czerwca 2013 r. 

7 czerwca – piątek (I dzień Targów)

10.00 – 17.00 Ekspozycja otwarta dla publiczności (rejestracja 

zwiedzających)

 Giełda Używanych Karawanów 

10.00 – 10.30 Uroczyste otwarcie Targów – Scena, Pawilon E

11.00 – 17.00 Szkolenia dla Zarządców i Administratorów Cmentarzy

11.00 – 14.00 Szkolenie pt. „Nowe wyzwania branży funeralnej 

wobec zmieniających się przepisów gospodarki odpadami. 

Optymalizacja i gospodarka odpadami na Cmentarzu 

i w Zakładzie Pogrzebowym” Organizator SEKA S.A. Sala 

konferencyjna E3, I Piętro Pawilon E 

14.00 – 17.00 Szkolenie pt. „Partnerstwo publiczno – prywatne na 

cmentarzu”. Prowadzenie Mariusz Strawiński, specjalista i autor 

książek z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego. Organiza-

tor Polska Izba Pogrzebowa. Sala Konferencyjna E3, 

I piętro, Pawilon E

11.00 – 15.30 Szkolenia dla Przedsiębiorców Pogrzebowych

11.00 – 12.00 Prelekcja „Finansowanie dla branży pogrzebowej”. 

Prelegenci: Robert Samsel, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu oraz 

Dawid Charkiewicz, Szef Działu Finansowania Środków Transpor-

tu SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., organizator Polska 

Izba Pogrzebowa Sala Konferencyjna E1, I piętro Pawilon E

13.00 – 14.00 Szkolenie pt. „Aktualny stan tanatopraksji w Pol-

sce”. Prowadzenie mgr Ireneusz Migdał – Tanatolog, Dyrektor 

Działu Szkoleń HYGECO Polska Sp. z o.o. Sala Konferencyjna E1, 

I piętro Pawilon E

14.30 – 15.30 Szkolenie pt. „Tanatopraksja – techniki, historia 

i wykonywanie zawodu na co dzień” – prowadzenie Morgane 

Mazurek – dyplomowana tanatoprakterka z wieloletnim doświad-

czeniem pracy we Francji , Konsultant Hygeco ds. tanatopraksji, 

Sala Konferencyjna E1, I piętro Pawilon E.

12.00 – 16.00 Posiedzenie Komisji Konkursowej Targów 

NecroExpo 2013  –  Sala Konferencyjna E2, I piętro Pawilon E

16.00 – 16.30 Konkurs pt „Wygraj Licencję Programu Funeral 

System”. Organizator Firma Tusoft Systemy Informatyczne. 

Scena Pawilon E

19.00 – 22.00 Grill dla wystawców i członków PIP. Ogród Pałacu 

Tomasza Zielińskiego w Kielcach. 

8 czerwca – sobota (II dzień Targów)

10.00 – 17.00 Ekspozycja otwarta dla publiczności (rejestracja 

zwiedzających)

 Giełda Używanych Karawanów 

10.00 – 16.00 Szkolenia dla Zarządców i Administratorów Cmen-

tarzy (kontynuacja)

10.00 – 12.00 Szkolenie pt. „Zmiany w prawie pogrzebowym” prowa-

dzone przez Dariusza Dutkiewicza, Dyrektora Biura Polskiej Izby Po-

grzebowej. Organizator Polska Izba Pogrzebowa (wspólne szkolenie 

dla Zarządców i Administratorów Cmentarzy oraz Przedsiębiorców 

Pogrzebowych). Sala Konferencyjna E3, I piętro, Pawilon E

12.00 – 14.00 Szkolenie pt. „Utrzymanie i pielęgnowanie zieleni 

na cmentarzu”. Seminarium prowadzone będzie dr Annę Długo-

zimą, pracownika naukowego Katedry Sztuki Krajobrazu WOiAK 

SGGW w Warszawie. Organizator Polska Izba Pogrzebowa. Sala 

Konferencyjna E3, I piętro pawilon E

14.00 – 16.00 Szkolenie pt. „Przetargi w branży pogrzebowej”. 

Prowadzenie adw. Krzysztof Sawicki, specjalista ds. zamówień 

publicznych. Organizator Polska Izba Pogrzebowa (wspólne szkole-

nie dla Zarządców i Administratorów Cmentarzy oraz Przedsiębior-

ców Pogrzebowych). Sala Konferencyjna E3, I piętro pawilon E

12.30 – 15.00 Szkolenia dla Przedsiębiorców Pogrzebowych (konty-

nuacja)

12.30 – 14.30 Szkolenie „Obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu i wy-

płaty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej wskutek wypad-

ku lub błędu medycznego”. Organizator TER Enterprises, Tomasz 

Rosa. Sala Konferencyjna CK1 w Centrum Konferencyjnym TK. 

12.30 – 13.30 Szkolenie pt. „Złośliwości laborantów sekcyj-

nych”.Prowadzenie mgr Ireneusz Migdał – Tanatolog Dyrektor 

Działu Szkoleń HYGECO Polska Sp. z o.o. Sala Konferencyjna E1, 

I piętro Pawilon E

14.00 – 15.00 Szkolenie pt. „Tanatopraksja – techniki, historia 

i wykonywanie zawodu na co dzień” – prowadzenie Morgane 

Mazurek – dyplomowana tanatoprakterka z wieloletnim doświad-

czeniem pracy we Francji , Konsultant Hygeco ds. tanatopraksji, 

Sala Konferencyjna E1, I piętro Pawilon E

14.00 – 15.00 Prezentacja „Oprogramowanie Funeral System 

w fi rmie pogrzebowej” Organizator Firma Tusoft Systemy Infor-

matyczne. Sala Konferencyjna E2, I piętro Pawilon E

15.00 – 15.30 Uroczystość wręczenia medali i wyróżnień Targów 

Kielce oraz Polskiej Izby Pogrzebowej. Scena (Pawilon E) 

16.00 – 16.30 Konkurs pt „Wygraj Licencję Programu Funeral 

System”. Organizator Firma Tusoft Systemy Informatyczne. 

Scena Pawilon E

17.00 – 21.00 Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Po-

grzebowej. Sala Konferencyjna CK1, Centrum Konferencyjne TK

od 21.00 Uroczysty Bankiet dla członków Izby i wystawców 

Targów Necroexpo. Restauracja Hotel Tęczowy Młyn

9 czerwca – niedziela (III dzień Targów)

10.00 – 15.00 Ekspozycja otwarta dla publiczności (rejestracja 

zwiedzających)

 Giełda Używanych Karawanów 

14.00 – 14.30 Konkurs pt „Wygraj Licencję Programu Funeral 

System”. Organizator Firma Tusoft Systemy Informatyczne. 

Scena Pawilon E
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Trade Fair Programme on the
5th International Funeral and Cemetery Fair

NECROEXPO, Targi Kielce S.A.
7 – 9 June 2013 

7 June – Friday (1st day of the Trade Fair) 

10.00 – 17.00 Exhibition open to the public (expo visitors registration)

 Second Hand Hearse Market 

10.00 – 10.30 Trade Fair opening ceremony – the Stage 

in the E Pavilion 

11.00 – 17.00 Training Sessions for Cemetery Operators and 

Administrators 

11.00 – 14.00 Training on “Waste management policy change as 

a new challenge for the funeral business sector. Waste ma-

nagement and optimisation at a cemetery and at a funeral 

house” Organised by SEKA S.A. Conference room E3, 1st fl oor of 

the E Pavilion 

14.00–17.00 Training on “Public – Private Partnership at a 

cemetery” chaired by Mr. Mariusz Strawiński; specialist on 

public – private partnership, book author. Organised by the Polish 

Funeral Chamber. Conference room E3, 1st fl oor of the E Pavilion

11.00 – 15.30 Training Sessions for Funeral Service Providers 

11.00 – 12.00 Lecture on “Finances for the funeral business 

sector” delivered by: Robert Samsel; Director for Sales and 

Marketing and Dawid Charkiewicz; the Head of the Department of 

Finance Provision for Transportation, Equipment Leasing Polska 

Sp. z o.o., Organised by the Polish Funeral Chamber, 

Conference room E1, 1st fl oor of the E Pavilion

13.00 – 14.00 Training on “Present – day Polish Thanatology” 

given by Ireneusz Migdał M.A.– Thanatology Specialist, Training 

Deprtment Head at HYGECO Polska Sp. z o.o. Conference room 

E1, 1st fl oor of the E Pavilion

14.30 – 15.30 Training on “Tanatopraxy – techniques, history, 

day – to – day practice” – given by Morgane Mazurek – a 

certifi ed tanatopraxy specialist who gained her extensive profes-

sional experience in France, a tanatopraxy consultant at Hygeco, 

Conference room E1, 1st fl oor of the E Pavilion.

12.00 – 16.00 The NecroExpo 2013 Competition Jury Panel Ses-

sion  –  Conference room E2, 1st fl oor of the E Pavilion

16.00 –  16.30 “Win the Funeral System Software Licence” Competition. 

Organised by Firma Tusoft IT Systems . the Stage in the E Pavilion

19.00 – 22.00 Barbecue for the Chamber Members and the Necro-

expo trade fair exhibitors in the Garden of the Palace Tomasza 

Zielińskiego in Kielce. 

8 June – Saturday (2nd day of the Trade Fair)

10.00 – 17.00 Exhibition open to the public (expo visitors registration)

 Second Hand Hearse Market 

10.00 – 16.00 Training Sessions for Cemetery Operators and 

Administrators (continuation)

10.00 – 12.00 Training on “Funeral law changes” given by Dariusz 

Dutkiewicz, Offi ce Manager of the Polish Funeral Chamber. 

Organised by the Polish Funeral Chamber (a joint training session 

for Cemetery Operators and Administrators and Funeral Service 

Providers). Conference room E3, 1st fl oor of the E Pavilion

12.00  – 14.00 Training on “Cemetery greenery maintenance and 

care”. The seminar conducted by Ms. Anna Długozima PhD; 

a research worker at the Department of Landscape Art of WOiAK 

SGGW in Warsaw. Organised by the Polish Funeral Chamber. 

Conference room E3, 1st fl oor of the E Pavilion

14.00–16.00 Training on “Tenders in the funeral business sector” 

given by Krzysztof Sawicki; a solicitor and public procurement spe-

cialist. Organised by the Polish Funeral Chamber (a joint training 

session for Cemetery Operators and Administrators and Funeral 

Service Providers). Conference room E3, 1st fl oor of the E Pavilion

12.30 – 15.00 Training Sessions for Funeral Service Providers 

(continuation)

12.30 – 14.30 Training on “Obligatory reimbursement of funeral 

costs and damages compensation in the case of the death of 

a relative caused by an accident or a medical error”. Organi-

sed by TER Enterprises, Tomasz Rosa. Conference room CK1 in 

TK Conference Centre. 

12.30 – 13.30 Training on “Malicious acts of anatomical patho-

logy technicians” given by Ireneusz Migdał M.A.– Thanatology 

Specialist, Training Deprtment Head at HYGECO Polska Conferen-

ce room E1, 1st fl oor of the E Pavilion

14.00 – 15.00 Training on “Tanatopraxy – techniques, history, 

day – to – day practice” – given by Morgane Mazurek – a 

certifi ed tanatopraxy specialist who gained her extensive profes-

sional experience in France, a tanatopraxy consultant at Hygeco, 

Conference room E1, 1st fl oor of the E Pavilion.

14.00 – 15.00 “Funeral System software in a funeral house” 

– presentation organised by Firma Tusoft IT Systems . Conferen-

ce room E2, 1st fl oor of the E Pavilion

15.00 – 15.30 The awarding ceremony of medals and distinctions 

presented by Targi Kielce and the Polish Funeral Chamber  –  

the Stage in the E Pavilion 

16.00 –  16.30 “Win the Funeral System Software Licence” 

Competition. Organised by Firma Tusoft IT Systems . The Stage 

in the E Pavilion 

17.00 – 21.00 The General Assembly of the Polish Funeral Chamber 

members – the Conference room CK1 at the TK Conference Centre

21.00  – … Gala Banquet for the Chamber Members and the Necro-

Expo trade fair exhibitors – The Tęczowy Hotel Restaurant

9 June – Sunday (3rd day of the Trade Fair)

10.00 – 15.00 Exhibition open to the public 

(expo visitors registration)

 Second Hand Hearse Market 

14.00 – 14.30 “Win the Funeral System Software Licence” Com-

petition. Organised by Firma Tusoft IT Systems. The Stage in the 

E Pavilion  
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BEZPŁATNE SZKOLENIE 
DLA ZARZĄDCÓW 
I ADMINISTRATORÓW 
CMENTARZY
NA TARGACH NECROEXPO 
7 – 8 CZERWCA 2013

11.00 – 14.00 Szkolenie pt. „Nowe wyzwania branży funeral-

nej wobec zmieniających się przepisów gospodarki odpadami. 

Optymalizacja i gospodarka odpadami na Cmentarzu i w Zakładzie 

Pogrzebowym” 

Organizator SEKA S.A. Sala konferencyjna E3, I Piętro Pawilon E 

14.00 – 17.00 Szkolenie pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne na 

cmentarzu”. Prowadzenie Mariusz Strawiński, specjalista i autor 

książek z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Organizator Polska Izba Pogrzebowa. Sala Konferencyjna E3, 

I piętro, Pawilon E

od 19.00 Impreza integracyjna przy grillu i piwie. Teren Targów 

Kielce.

7 czerwca – piątek (I dzień Targów) 

ZALICZAMY 12 GODZIN OSOBOM POSIADAJĄCYM 
LICENCJE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

10.00 – 12.00 Szkolenie pt. „Zmiany w prawie pogrzebowym” 

prowadzone przez Dariusza Dutkiewicza, Dyrektora Biura Polskiej 

Izby Pogrzebowej. Organizator Polska Izba Pogrzebowa (wspól-

ne szkolenie dla Zarządców i Administratorów Cmentarzy oraz 

Przedsiębiorców Pogrzebowych). Sala Konferencyjna E3, I piętro, 

Pawilon E

12.00 – 14.00 Szkolenie pt. „Utrzymanie i pielęgnowanie zieleni 

na cmentarzu”. Seminarium prowadzone będzie przez dr Annę 

Długozimą, pracownika naukowego Katedry Sztuki Krajobrazu 

WOiAK SGGW 

w Warszawie. Organizator Polska Izba Pogrzebowa. Sala Konferen-

cyjna E3, I piętro pawilon E

14.00 – 16.00 Szkolenie pt. „Przetargi w branży pogrzebowej”. 

Prowadzenie adw. Krzysztof Sawicki, specjalista ds. zamówień 

publicznych. Organizator Polska Izba Pogrzebowa (wspólne szkole-

nie dla Zarządców 

i Administratorów Cmentarzy oraz Przedsiębiorców Pogrzebo-

wych). Sala Konferencyjna E3, I piętro pawilon E

od 21.00 Bankiet z muzyką na żywo. Teren Targów Kielce

8 czerwca – sobota (II dzień Targów) 

W ramach szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne. Podbijamy delega-

cje. Organizujemy noclegi i wyżywienie. Wystawiamy całościowe faktury za 

szkolenie bez rozbicia kosztów

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłoszenie 
do biura Polskiej Izby Pogrzebowej tel. (22) 853 12 35 
lub email: biuro@polskaizbapogrzebowa.pl
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IV Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej
4th International Funeral and Cemetery Fair

NECROEXPO, Kielce
7 – 9 czerwca 2011 r.
7 – 9 June 2011

Firma kraj nr stoiska

AD Awards Sp.z o.o. Legnica, Polska E-94

AMB Software Sp.z o.o, 
www.polskiecmentarze.pl

Zielona Góra, Polska E-71

APOKALIPSA 
Międzynarodowy Transport Zmarłych

Wyszków, Polska E-42

ARPER s.c. Cieszyn, Polska E-57

ARTECHNIC Ryszard Łuba Bielsko-Biała/Polska E-17

ARTYSTYCZNE URNY Klementyna Kot Zielonka, Polska E-25

AS Artur Szatkowski, Wyroby z Drewna Jarocin, Polska E-51

AUTOMAT Wytwórnia Urządzeń 
Chłodniczych Mirosław Prochownik

Bielsko-Biała/Polska E-23

Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz 
FRACZAK Sp.z o.o.

Wrocław, Polska E-7

BAUTEX – Jerzy Babiel Warszawa,Polska E-7

BEMO Motors Sp.z o.o. Poznań, Polska E-7

BIEMME Special Cars s.r.l.
Ospedaletto Euganeo, 
Włochy

E-39

Firma kraj nr stoiska

Biuletyn Polskiej Izby Pogrzebowej Warszawa, Polska E-1

BROTEX Sławomir Brocki Pabianice, Polska E-10

CAPITOL Finanse Pogrzebowe Wyszków, Polska E-42

CARMEN Sp.J. 
Aneta Zdyb, Wojciech Kitajewski Lublin, Polska E-63, E-64

Centrum Likwidacji Szkód 
CONSENSUS Sp.z o.o. Legnica, Polska E-81

CIEFOL Grzegorz Ciesielski Radomsko, Polska E-83

CREMATEC AB Szwecja E-15

FPHU DAWID Artkadiusz Maciąg Kamyk, Polska E-87

DEWI Adam Czartoryski Zambrów, Polska E-37

DG Daniel Górczyński Sulejówek, Polska E-26

DIZJ s.c. Zakład PUH Wola Rakowa, Polska E-22

E.GRAMI – AMIGO Alina Grodecka Tychy, Polska E-9

Elsen Machinery International Tessenderlo, Belgia E-89

ERGO PACK PPHU Tomasz Dyga Krapkowice, Polska E-44

FIAT AUTO POLAND S.A. Bielsko-Biała/Polska E-16

 LISTA WYSTAWCÓW NECROEXPO 2013
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Firma kraj nr stoiska

Firma „PLASTMET” D.M. Palińscy Rypin, Polska E-48

Firma BAJA Jacek Konderak Zabrze, Polska E-35

Firma H.SKRZYDLEWSKA Łódź, Polska E-36

Firma Handlowa FAKTOR B i W Gęsina Warszawa, Polska E-82

Firma R. SADOWSKI Głowno, Polska E-46

Fotoceramika Lech Parpura, Jacek Parpura s.c. Bolesławiec, Polska E-73

FUNERAL FINANCE Sp.z o.o. Legnica, Polska E-81

FUNERGAL Ourense, Hiszpania E-93

FunerHurt, Frigit Fluid E-52

GRAFIC SC. Paweł Najda, Sylwia Najda Chełm, Polska E-53

Graverline.com Częstochowa, Polska E-75

HEXEBLAU Tomasz Zakrzewski Warszawa,Polska E-72

HYGECO POLSKA Sp.z o.o. Łomianki, Polska E-5

IGLOO Bochnia, Polska E-14

Italian Consortium of Funeral and Cemetery 
Products Manufacturers TANEXPORT

Bolonia, Włochy E-62

Firma kraj nr stoiska

IKONA Paweł Rosłaniec Warszawa, Polska E-8

JML FUNERIS Sp.z o.o. Katowice, Polska E-38

KAJ Stanisław Kajdy Kielce, Polska E-92

KALFRISA S.A. Zaragoza, Hiszpania E-38

KAM-TRAL Kamieniarstwo s.c. Piława Górna, Polska E-91

KDS Sp.z o.o. Sp.K. Warszawa,Polska E-49

Krematorium Sp.z o.o. Stalowa Wola, Polska E-12

Krematorium Wyszków Wyszków, Polska E-42

Kuhlmann-Cars GmbH Heiden, Niemcy E-45

Kultura Pogrzebu Otwock, Polska E-47

LDM ELECTRONIC Sp.z o.o. Żuromin, Polska E-21

LITEX PROMO Sp.z o.o.
Ostrów Wielkopolski, 
Polska

E-4

ŁANOWY Mariusz, Zakład Stolarski Roźwienica, Polska E-32

Łódź JTB Sp.z o.o. Sp.K.Centrum Samochodów 
Użytkowych Volkswagen 

Łódź, Polska E-7
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Firma kraj nr stoiska

FIAT AUTO POLAND S.A. Bielsko-Biała/Polska E-16

Firma „PLASTMET” D.M. Palińscy Rypin, Polska E-48

Firma BAJA Jacek Konderak Zabrze, Polska E-35

Firma H.SKRZYDLEWSKA Łódź, Polska E-36

Firma Handlowa FAKTOR B i W Gęsina Warszawa, Polska E-82

Firma R. SADOWSKI Głowno, Polska E-46

Fotoceramika Lech Parpura, Jacek Parpura s.c. Bolesławiec, Polska E-73

FUNERAL FINANCE Sp.z o.o. Legnica, Polska E-81

FUNERGAL Ourense, Hiszpania E-93

FunerHurt, Frigit Fluid E-52

GRAFIC SC. Paweł Najda, Sylwia Najda Chełm, Polska E-53

Graverline.com Częstochowa, Polska E-75

HEXEBLAU Tomasz Zakrzewski Warszawa,Polska E-72

HYGECO POLSKA Sp.z o.o. Łomianki, Polska E-5

IGLOO Bochnia, Polska E-14

IKONA Paweł Rosłaniec Warszawa, Polska E-8

Italian Consortium of Funeral and Cemetery 
Products Manufacturers TANEXPORT

Bolonia, Włochy E-62

JML FUNERIS Sp.z o.o. Katowice, Polska E-38

KAJ Stanisław Kajdy Kielce, Polska E-92

KALFRISA S.A. Zaragoza, Hiszpania E-38

KAM-TRAL Kamieniarstwo s.c. Piława Górna, Polska E-91

KDS Sp.z o.o. Sp.K. Warszawa,Polska E-49

Krematorium Sp.z o.o. Stalowa Wola, Polska E-12

Krematorium Wyszków Wyszków, Polska E-42

Kuhlmann-Cars GmbH Heiden, Niemcy E-45

Kultura Pogrzebu Otwock, Polska E-47

LDM ELECTRONIC Sp.z o.o. Żuromin, Polska E-21

LITEX PROMO Sp.z o.o. Ostrów Wielkopolski, Polska E-4

ŁANOWY Mariusz, Zakład Stolarski Roźwienica, Polska E-32

Łódź JTB Sp.z o.o. Sp.K.Centrum Samochodów 
Użytkowych Volkswagen 

Łódź, Polska E-7

ŁUKASZ PPHU– Piotr Łukasz Janów Lub., Polska E-34

Martruck Sp.z o.o. Bielsko-Biała/Polska E-39

MELEX A&D Tyszkiewicz Sp.J. Mielec, Polska E-27

MEMENTO Sp.z o.o. Stalowa Wola, Polska E-12, E-6

MEMINI Ewa Bieńko Warszawa,Polska E-66

MESTO Mirosław Cichorz Skierbieszów, Polska E-12

MITKO Sp.zo.o. Wodzisław Śląski, Polska E-11

MOTIS PHU Tadeusz Moczarski Częstochowa, Polska E-75

Motor Spirit Tomasz Podlasik Kutno, Polska E-33

MP DECOR Monika Całujek Kielcza, Polska E-41

MTZ EUROPA Łódź, Polska E-31

NATALIA ART. PPHU Warszawa,Polska E-3

P.A.P. LIEBCHEN s.c. Łomianki, Polska E-28

PHUP Sfi nks Warszawa, Polska E-3

Piece Kremacyjne Polska E-15

PILATO s.p.a.
Nerresa Della Battaglia, 
Włochy

E-68

Polska Izba Pogrzebowa Warszawa, Polska E-1

Polskie Centrum Balsamacji i Tanatokosmetolo-
gii ADAM RAGIEL

Pomiechówek, Polska E-52

Pożegnaj PL Kielce, Polska E-79

PPHU MAX – POL Krotoszyn, Polska E-78

PRIMA TECH s.c. Kolonia Poczesna, Polska E-84

PROGRES Maciej Borowiecki Sulejówek, Polska E-89

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze 
REZON

Bydgoszcz, Polska E-20

ROBTOM Katarzyna Błachnio-Adamczuk Warszawa,Polska E-19

ROMATU PPHU Wytwórnia Wyrobów z Drewna Lipno, Polska E-74

RUBICON & VICINUS Tuszyn, Polska E-29

SEKA S.A. Oddział Kielce Kielce, Polska E-95

SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o. Warszawa,Polska E-7

ŚRENIAWSKI M Ustroń, Polska E-54

Świat Igora Introligatornia Warszawa, Polska E-3

TABO Polska Gdańsk, Polska E-15

Tanexpo 2014 Bolonia, Włochy E-59

TER ENTERPRISES, Tomasz Rosa Gdańsk, Polska E-2

TOM’S ART. K.T. Siemierzewicz Legionowo, Polska E-55

TRUMAX s.c. Tymoszuk i spółka Niedźwiada, Polska E-77

TUSOFT Systemy Informatyczne Pszczyna, Polska E-56

VERITAL Bieniek Andrzej, Matuszewski 
Mirosław

Morawica, Polska E-67

Virtual Services s.c. Gdynia, Polska E-61

Walter Zimmermann GmbH Seefeld, Niemcy E-69

WIMAR Marek Matuszek Kędzierzyn-Koźle, Polska E-87

Wydawnictwo Linia Media Otwock, Polska E-47

Wyrób i Sprzedaż Trumien Tomasz Kowalczyk Dębica, Polska E-18

ZNICZ BIAŁOGARD Sp.z o.o. Białogard, Polska E-43

Firma kraj nr stoiska

ŁUKASZ PPHU– Piotr Łukasz Janów Lub., Polska E-34

Martruck Sp.z o.o. Bielsko-Biała/Polska E-39

MELEX A&D Tyszkiewicz Sp.J. Mielec, Polska E-27

MEMENTO Sp.z o.o. Stalowa Wola, Polska E-12, E-6

MEMINI Ewa Bieńko Warszawa,Polska E-66

MESTO Mirosław Cichorz Skierbieszów, Polska E-12

MITKO Sp.zo.o. Wodzisław Śląski, Polska E-11

MOTIS PHU Tadeusz Moczarski Częstochowa, Polska E-75

Motor Spirit Tomasz Podlasik Kutno, Polska E-33

MP DECOR Monika Całujek Kielcza, Polska E-41

MTZ EUROPA Łódź, Polska E-31

NATALIA ART. PPHU Warszawa,Polska E-3

P.A.P. LIEBCHEN s.c. Łomianki, Polska E-28

PHUP Sfi nks Warszawa, Polska E-3

Piece Kremacyjne Polska E-15

PILATO s.p.a.
Nerresa Della Battaglia, 
Włochy

E-68

Polska Izba Pogrzebowa Warszawa, Polska E-1

Polskie Centrum Balsamacji i Tanatokosmetolo-
gii ADAM RAGIEL

Pomiechówek, Polska E-52

Pożegnaj PL Kielce, Polska E-79

PPHU MAX – POL Krotoszyn, Polska E-78

PRIMA TECH s.c.
Kolonia Poczesna, 
Polska

E-84

PROGRES Maciej Borowiecki Sulejówek, Polska E-89

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze 
REZON

Bydgoszcz, Polska E-20

ROBTOM Katarzyna Błachnio-Adamczuk Warszawa,Polska E-19

ROMATU PPHU Wytwórnia Wyrobów z Drewna Lipno, Polska E-74

RUBICON & VICINUS Tuszyn, Polska E-29

SEKA S.A. Oddział Kielce Kielce, Polska E-95

SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o. Warszawa,Polska E-7

ŚRENIAWSKI M Ustroń, Polska E-54

Świat Igora Introligatornia Warszawa, Polska E-3

TABO Polska Gdańsk, Polska E-15

Tanexpo 2014 Bolonia, Włochy E-59

TER ENTERPRISES, Tomasz Rosa Gdańsk, Polska E-2

TOM’S ART. K.T. Siemierzewicz Legionowo, Polska E-55

TRUMAX s.c. Tymoszuk i spółka Niedźwiada, Polska E-77

TUSOFT Systemy Informatyczne Pszczyna, Polska E-56

VERITAL Bieniek Andrzej, Matuszewski 
Mirosław

Morawica, Polska E-67

Virtual Services s.c. Gdynia, Polska E-61

Walter Zimmermann GmbH Seefeld, Niemcy E-69

WIMAR Marek Matuszek Kędzierzyn-Koźle, Polska E-87

Wydawnictwo Linia Media Otwock, Polska E-47

Wyrób i Sprzedaż Trumien Tomasz Kowalczyk Dębica, Polska E-18

ZNICZ BIAŁOGARD Sp.z o.o. Białogard, Polska E-43

AD Awards Sp.z o.o. Legnica, Polska E-94

AMB Software Sp.z o.o, www.polskiecmen-
tarze.pl

Zielona Góra, Polska E-71

APOKALIPSA Międzynarodowy Transport 
Zmarłych

Wyszków, Polska E-42

ARPER s.c. Cieszyn, Polska E-57

ARTECHNIC Ryszard Łuba Bielsko-Biała/Polska E-17

ARTYSTYCZNE URNY Klementyna Kot Zielonka, Polska E-25

AS Artur Szatkowski, Wyroby z Drewna Jarocin, Polska E-51

AUTOMAT Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych 
Mirosław Prochownik

Bielsko-Biała/Polska E-23

Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz 
FRACZAK Sp.z o.o.

Wrocław, Polska E-7

BAUTEX – Jerzy Babiel Warszawa,Polska E-7

BEMO Motors Sp.z o.o. Poznań, Polska E-7

BIEMME Special Cars s.r.l.
Ospedaletto Euganeo, 
Włochy

E-39

Biuletyn Polskiej Izby Pogrzebowej Warszawa, Polska E-1

BROTEX Sławomir Brocki Pabianice, Polska E-10

CAPITOL Finanse Pogrzebowe Wyszków, Polska E-42

CARMEN Sp.J. Aneta Zdyb, Wojciech Kitajewski Lublin, Polska E-63,E-64

Centrum Likwidacji Szkód 
CONSENSUS Sp.z o.o.

Legnica, Polska E-81

CIEFOL Grzegorz Ciesielski Radomsko, Polska E-83

CREMATEC AB Szwecja E-15

FPHU DAWID Artkadiusz Maciąg Kamyk, Polska E-87

DEWI Adam Czartoryski Zambrów, Polska E-37

DG Daniel Górczyński Sulejówek, Polska E-26

DIZJ s.c. Zakład PUH Wola Rakowa, Polska E-22

E.GRAMI – AMIGO Alina Grodecka Tychy, Polska E-9

Elsen Machinery International Tessenderlo, Belgia E-89

ERGO PACK PPHU Tomasz Dyga Krapkowice, Polska E-44
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Cmentarz 

Oku-no In 
w Japonii

Dla japońskich buddystów to jedno z najświętszych miejsc. Każdy chce, żeby 
spoczęły tu jego szczątki. Jeżeli nie całe, to choćby kosmyk włosów.

w w w . p o l s k a i z b a p o g r z e b o w a . p l

BIULETYN POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ 21 



N r 4 3  ·  C z e r w i e c  2 0 1 3

22  NEKROPOLIE

Cmentarz Oku-no In jest po-
łożony w grupie gór Koya-
san. Otacza mauzoleum 
Kobo-daishi, założyciela 

buddyjskiej sekty Shingon, który 
zgodnie z wierzeniami wcale nie 
umarł, tylko od 21 marca 835 r. od-
daje się tu wiecznej medytacji.

Spotkanie z Kobo-daishi

Oku-no In to największy cmen-
tarz w Japonii. Stoi tu kilkaset ty-
sięcy nagrobków, zarówno bardzo 
starych, jak i zupełnie nowych. Są 
wśród nich wspaniałe, ozdobne 
grobowce i niewielkie, skromne 
groby.

Cmentarz porastają drzewa ce-
drowe. Między nimi wije się droga, 
która prowadzi do najważniejszego 



w w w . p o l s k a i z b a p o g r z e b o w a . p l

BIULETYN POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ 23 

miejsca nekropolii – mauzoleum 
Kobo-daishi.

Tradycyjnego wejścia na teren ne-
kropolii strzeże most Ichi-no-hashi. 
Wszyscy odwiedzający cmentarz 
przed przejściem przez most po-
winni się ukłonić, żeby oddać cześć 
Kobo-daishi. Zgodnie z tradycją, 
w tym miejscu zwiedzających spo-
tyka sam Kobo-daishi i towarzyszy 
im w drodze do mauzoleum.

Wejście do innego świata

Drugi mijany most to Naka-no-
hashi. Uważa się, że po przekro-
czeniu płynącej pod mostem rzeki 
Kin-no-kawa ludzie wkraczają do 
„kolejnego” świata.

Następnie mija się Mizumuke 
Jizo – posągi, którym wierni skła-

dają ofiary i które polewają wodą. 
Za nimi znajduje się strumyk, przez 
który można przejść mostem Gobyo-
no-hashi. Przed przekroczeniem tej 
kolejnej granicy, należy się ponow-
nie ukłonić. Strumyk oddziela naj-
świętszą część nekropolii od reszty 
Oku-no In. Nie wolno wnosić tam 
jedzenia oraz napojów, a także ro-
bić zdjęć. 

Kamień, który waży grzechy

Tuż za mostem po lewej stronie 
w niewielkiej drewnianej kon-
strukcji leży kamień Miroku-ishi. 
Odwiedzający cmentarz próbują 
podnieść go jedną dłonią. Zgodnie 
z wierzeniami, kamień wydaje się 
lżejszy dobrym ludziom, a cięższy 
– złym.

Najważniejszym miejscem prze-
znaczonym na modlitwy jest Toro-
do – część mauzoleum Kobo-daishi. 
Toro-do w znanym dzisiaj kształcie 
powstało w 1023 r. W środku znaj-
duje się ponad 10 tys. latarń, które 
nigdy nie gasną. Dwie z nich po-
dobno płoną od 900 lat.

Cmentarz Oku-no In jest jednym 
z najciekawszych miejsc w Japonii. 
Szczególnego uroku nabiera w nocy, 
jednak należy pamiętać, że niektó-
re ścieżki są słabo oświetlone, więc 
lepiej zwiedzać go za dnia. Droga 
do mauzoleum wynosi ok. dwóch 
kilometrów. Do mauzoleum najle-
piej dotrzeć o 11.30, kiedy mnisi 
przynoszą Kobo-daishi ofiary z po-
karmów.

 KAMILA BURNIEWICZ
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Gospodarka odpadami 
na cmentarzu

Cmentarze, miejsca zadumy i szczególnej obecności naszych bliskich zmarłych. Chętne od-
wiedzane zwłaszcza w okolicy świąt Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, a zwłaszcza Dnia 

Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Rzadko wtedy myśli się o odpadach powstających 
w tych miejscach. I słusznie, bo widok gór odpadów wylewających się z kontenerów na 

śmieci nie powinien zakłócać nam chwil spędzanych przy grobach bliskich. 

Rodzaje odpadów powstających 
na cmentarzach

Odpady na cmentarzach pocho-
dzą z dwóch źródeł. Pierwszym z 
nich są same cmentarze, drugim 
rzeczy przynoszone przez odwie-
dzających, które z reguły, w dość 
krótkim czasie, stają się śmieciami. 
Do pierwszej grupy zaliczymy od-
pady powstające w wyniku działal-
ności cmentarza, tj. głównie odpady 
z pielęgnacji drzew i krzewów oraz 
niewielkie, z reguły, ilości gleby, 
ziemi i kamieni. Do drugiej – wy-
palone znicze, zniszczone kwiaty 
z tworzyw sztucznych, stare wią-
zanki i wieńce, zniszczone naczy-
nia ceramiczne, kamienne, czy też 
kompozytowe, tj. donice, wazony 

itp. Poza tym jeszcze opakowania z 
tektury, folii, szkła, metalu.

Klasyfi kacja powstających 
odpadów 

Odpady z cmentarzy są odpada-
mi komunalnymi – należy je zatem 
sklasyfikować zgodnie z obowiązu-
jącym katalogiem odpadów do gru-
py 20, przypisując im kody:

 20 02 01 – zaliczymy tu odpady 
z pielęgnacji zieleni cmentarnej,

 20 02 02 – gleba, ziemia, kamienie,
 20 02 03 – zaliczymy tu pozosta-

łe odpady niebiodegradowalne.
Wydzielone odpady opakowanio-

we zaliczymy do grupy 15 i przypi-
szemy im kody 15 01 01 dla opako-
wań z papieru i tektury, 15 01 02 dla 
opakowań z tworzyw sztucznych, 
15 01 07 dla szklanych opakowań 
odpadowych. 

Ogólne zasady gospodarki odpadami 
w odniesieniu do odpadów 
powstających na cmentarzach

Gospodarka odpadami na cmen-
tarzu podlega ogólnym zasadom po-
stępowania, wynikającym z ustawy 
o odpadach. Z uwagi na to, że od-
pady z cmentarzy zaliczane są do 
odpadów komunalnych, postępo-
wanie z nimi jest uszczegółowione 
w ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 

Postępowanie z odpadami po-
winno uwzględniać ochronę zdro-
wia i życia ludzi oraz środowiska. 
Odpady te należy zbierać selektyw-
nie oraz przekazywać do zakładów 
unieszkodliwiania zlokalizowanych 
na terenie województwa, w którym 
powstają, albo do najbliższego za-
kładu unieszkodliwiania na terenie 
sąsiedniego województwa, jeżeli 
odległość do niego jest mniejsza niż 
do zakładu zlokalizowanego w tym 
samym województwie.

Szczegółowe sposoby 
postępowania z odpadami 
powstającymi na cmentarzach

Zarządca cmentarza (jednostka 
gminna, parafia lub związek wy-
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znaniowy) jest zobowiązany do 
zapewnienia właściwej gospodarki 
odpadami. Czyni to poprzez właści-
we, selektywne zbieranie odpadów 
w miejscach do tego przeznaczo-
nych, a następnie przekazywanie 
ich do unieszkodliwiania. 

Nowelizacja ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach, która wprowadza 
nowy system gospodarki odpada-
mi powstającymi na terenie gmi-
ny (obowiązuje od 1 lipca 2013 r.), 
przewiduje możliwość przejęcia 
przez gminę odpowiedzialności 
za odpady z terenów niezamiesz-
kałych (a do takich właśnie nie-
ruchomości należą cmentarze) za 
ustaloną opłatą, w wyniku podję-
cia odpowiedniej uchwały. Około 
30% gmin, podjęło takie uchwały. 
W takim przypadku odpowiedzial-
ność zarządcy cmentarza za gospo-
darkę wytworzonymi odpadami 
koncentruje się na zapewnieniu 
możliwości selektywnego zbiera-
nia odpadów i uiszczaniu opłaty 
śmieciowej.

Większość gmin w Polsce pod-
jęła uchwały, w których nie sko-
rzystała z możliwości odbierania 
odpadów komunalnych z nieru-
chomości niezamieszkałych. W ta-
kim przypadku odpady powstające 
na cmentarzu – jego zarządca prze-
kazuje uprawnionym podmiotom, 
na dotychczas obowiązujących 
zasadach. Takim uprawnionym 
podmiotem jest firma posiadająca 
zezwolenie na zbieranie odpadów 
lub zezwolenie na przetwarza-
nie odpadów z zakresie kodów 
odpadów, które podlegają prze-
kazaniu. Część odpadów powsta-

jących na cmentarzu (20 02 01 
i 20 02 02) – można zgodnie z pra-
wem – przekazać osobom fizycz-
nym lub jednostkom organizacyj-
nym niebędącym przedsiębiorcami 
do wykorzystania na własne po-
trzeby. Sposób wykorzystania tych 
odpadów jest ściśle sprecyzowany 
w przepisach. Odpady zielone – 
o kodzie 20 02 01 mają być wyko-
rzystane w przydomowych kompo-
stownikach, natomiast gleba i zie-
mia oraz kamienie – o kodzie 20 02 02 
– do utwardzenia powierzchni, 
po odpowiednim rozkruszeniu. W 
taki sam sposób odpady te można 
wykorzystać na własne potrzeby.

Odpady zielone powstające z pie-
lęgnacji roślin na terenie cmenta-

rzy, powinny być kompostowane 
(wyłączając trudno kompostowalne 
odpady z drzew iglastych). Najwłaś-
ciwiej byłby – jeżeli istnieje taka 
możliwość – na terenie cmentarza 
wydzielić specjalne miejsce do 
kompostowania, a uzyskany w ten 
sposób – wysokiej jakości kompost 
wykorzystać do pielęgnacji zieleni 
na terenie cmentarza. Jest to zasad-
ne z tego powodu, że cenne skład-
niki pobierane z gleby przez rośliny 
do budowania swoich tkanek, były-
by zwracane glebie w postaci dobrej 
jakości nawozu.

DR INŻ. GRAŻYNA KUTLA

MGR INŻ. SYLWIA HIL-KRÓL

SEKA S.A.
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 Marek Jarczyński
Usługi Pogrzebowe Tanatos sp. z.o.o
62-020 Swarzędz
ul. Piaski 25B 

 Mirosław Filipiec
ARKA Salon Pogrzebowy
66-200 Świebodzin
ul. Łęgowska 1

 Małgorzata Gronek
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Wiesław Koniarz
39-400 Tarnobrzeg
ul. Mickiewicza 38/4

 Andrzej Duczyński
MADPLAST Andrzej Duczyński
LACRIMA Andrzej Duczyński
05-090 Raszyn
ul. Nadrzeczna 5

 Anna Kowalewska
Kompleksowe Usługi Pogrzebowe 
GLORIA Anna Kowalewska
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Kopernika 31A

 Jarosław Pacek
JARPOL-KAM Jarosław Pacek
Dębówka 27
08-455 Trojanów
 Małgorzata Miszczyszyn

Firma Handlowo-Usługowa 
Małgorzata Miszczyszyn
22-600 Tomaszów Lubelski
ul. Żeromskiego 2a

 Paulina Janiak
Digi-Cerm Fotoceramika
Wolkowo 69
64-060 Wolkowo

 Krzysztof Maro
Ars Catholica Sp. z o.o.
Zakład Pogrzebowy Resurrexit
40-008 Katowice
ul. Warszawska 58

 Janusz Marek Głowacki
Zakład Pogrzebowy Dąbek 
Janusz Głowacki
76-100 Sławno
ul. Koszalińska 20

 Jerzy Wnuk, Anna Wnuk 
Przedsiębiorstwo Prywatne NEKRO-
POL
24-130 Końskowola
ul. Starowiejska 5

Nowi członkowie Polskiej Izby Pogrzebowej:
 Małgorzata Widórek-Grondalska

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Handlowo-Usługowe Vładex S.C. 
Władysław Widórek, 
Małgorzata Widórek-Grondalska 
Marcin Grondalski
32-060 Liszki 358

 Piotr Rozbejko
Zakład Pogrzebowy Wrzos
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Borowskiego 35/1

 Andrzej Brzeziński
Usługi Pogrzebowe KOMUS
49-300 Brzeg
ul. Starobrzeska 81

 Halina Błaszkiewicz
Bieliźniarstwo – szycie kap i narzut pogrze-
bowych Halina Błaszkiewicz
93-176 Łódź
ul. Suwalska 22 m 3a
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Auinger Weg 5 
D-82229 Seefeld-Hechendorf 
Telefon 0 81 52 - 98 05 90 

e-mail: info@walter-zimmermann.de
www.walter-zimmermann.de
Fax 0 81 52 - 98 05 92

(c) Zimmermann / untenlinks.de
www.walter-zimmermann.deNowy sklep internetowy:
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BOLOGNA WŁOCHY
2122 23 MARCA

WWW.TANEXPO.COM
Conference Service Srl - Via de’ Buttieri, 5/a - 40125 Bologna (Italy)
Tel. +39 051 4298311 - Fax +39 051 4298312 - e-mail: info@tanexpo.com

M DZYNARODOWE TARGI SZTUKI
POGRZEBOWEJ I CMENTARNEJ

. .
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amb software Sp. z o.o. funkcjonuje w branży IT już 13 lat! 

Współpracujemy z dużymi firmami o profilu międzynarodowym, 

a także lokalnymi przedsiębiorstwami. 

Tworzymy dedykowane rozwiązania programistyczne i aplikacje 

informatyczne, projektujemy i wdrażamy niebanalne serwisy 

internetowe. Zatrudniamy ponad 30 profesjonalistów – fascyn-

atów Internetu i nowych technologii. Cechuje nas ogromna 

kreatywność, rzetelność oraz zaangażowanie we wszelkie 

działania, których się podejmujemy. 

Kilka lat temu stworzyliśmy 

System Administracji Grobami SAGRO:
· prosty i funkcjonalny w obsłudze

· sprawne i kompleksowe zarządzanie cmentarzami

· szybki dostęp do wszystkich, niezbędnych danych

SAGRO – konkurencyjne ceny i zadowoleni klienci

amb software Sp. z o.o.

ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra

tel.: 68 48 453 70 40; fax.: 68 48 453 70 44

e-mail: office@ambsoft.pl

www.ambsoft.pl



ul. Zakładowa 4, 92-402 Łódź
tel. 42 670 03 41, 42 672 33 33

infolinia:

800 672 333

usługi kremacyjne

świadczymy usługi przez całą dobę
dogodne terminy, atrakcyjne ceny





Polska Izba Pogrzebowa

ul. Grażyny 15 lok. 211

02-548 Warszawa

tel. 22 853 12 35

fax 22 646 58 89

e-mail: biuro@polskaizbapogrzebowa.pl

www.polskaizbapogrzebowa.pl

Dołącz do nas!



Stoisko / Stand 

AD AWARDS
e-76

Infolinia: 76 745 40 04
http://www.AdAwards.pl

Agencja Medialna AD AWARDS specjalizuje się w promowaniu firm w Internecie. W naszym 
dorobku posiadamy ponad 100 zadowolonych klientów z branży pogrzebowej. Tworzymy wyjątkowe 
i skuteczne strony internetowe, również w najnowszych technologiach mobilnych. Pozycjonujemy 
firmy w wyszukiwarce Google oraz tworzymy nowoczesne kampanie reklamowe na Facebook’u 
oraz YouTube.com - ZAPRASZAMY do współpracy!

AMB SOFTWARe Sp. z o.o.
e-71

ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
tel. 68 48 453 70 40, fax 68 48 453 70 44
e-mail: office@ambsoft.pl, http://www.ambsoft.pl

amb software Sp. z o.o. funkcjonuje w branży IT już 13 lat!
Współpracujemy z dużymi firmami o profilu międzynarodowym, a także lokalnymi przedsiębior-

stwami.
Tworzymy dedykowane rozwiązania programistyczne i aplikacje informatyczne, projektujemy 

i wdrażamy niebanalne serwisy internetowe. Zatrudniamy ponad 30 profesjonalistów - fascynatów 
Internetu i nowych technologii. Cechuje nas ogromna kreatywność, rzetelność oraz zaangażowanie 
we wszelkie działania, których się podejmujemy.

Kilka lat temu stworzyliśmy
System Administracji Grobami SAGRO:

- prosty i funkcjonalny w obsłudze
- sprawne i kompleksowe zarządzanie cmentarzami
- szybki dostęp do wszystkich, niezbędnych danych

SAGRO - konkurencyjne ceny i zadowoleni klienci.

APOKALIPSA 
Anna Czyżak

e-42
ul. Pułtuska 177, 07-200 Wyszków
tel. +48 29 742 95 00, kom. +48 607 872 872 lub 601 55 77 44, fax 29 742 57 90
e-mail: biuro@apokalipsa.com.pl
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Międzynarodowy transport zmarłych.

ARPeR s.c.
e-57

ul. Rudowska 33, 43-400 Cieszyn
tel./fax +48 33 852 06 78
e-mail: biuro@arper.pl, http://www.arper.pl

Jesteśmy Polskim producentem, produkujemy trwałe i funkcjonalne urządzenia, które mają po 
prostu działać, niezależnie od okoliczności w których są użytkowane. Nasze kompleksowe roz-
wiązania to między innymi: - windy pogrzebowe do opuszczania trumien, urn, podesty nagrobne, 
kraty i stojaki na wieńce i chorągwie, namioty pogrzebowe, wózki do przewozu trumien, katafalki, 
szalunki grobowe, nagłośnienie, chłodnie na zwłoki w trumnach i na tacach, wózki do przewożenia 
ciała, stoły do mycia, kosmetyki, stoły sekcyjne, stojaki, regały na trumny i tace, oraz inne, w tym 
na indywidualne zamówienie klienta.

Artystyczne Urny 
ARS MORI 
Klementyna Kot

e-25
ul. Wolności 2/9/24, 05-220 Zielonka

Adres pracowni:
ul. Grochowska 215, 04-277 Warszawa
kom. +48 606 105 281
e-mail: biuro@artystyczneurny.pl, http://www.artystyczneurny.pl

Projektuję i wykonuję unikatowe, ceramiczne, ręcznie robione urny. Stosuję różne rodzaje gliny 
i kolory szkliw. Staram się każdej z urn nadać indywidualny styl, by odzwierciedlały niepowtarzalne 
ludzkie osobowości. To propozycja, dla wymagających klientów poszukujących czegoś niekonwen-
cjonalnego i „z charakterem”.

Realizuję również zamówienia według indywidualnego projektu.

Możliwość różnych form współpracy z firmami z branży pogrzebowej.

ARTechnic
e-17

ul. Gen. St. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 488 31 39, fax +48 33 816 01 69
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Infolinia 0 801 000 816
e-mail: biuro@artechnic.pl, http://www.artechnic.pl

Firma ARTechnic od wielu lat specjalizuje się w produkcji pras hydraulicznych do zmniejszania 
objętości surowców wtórnych oraz odpadów takich jak: odpady komunalne, kartony, folie, butelki PET, 
puszki aluminiowe po napojach, odzież używana, tekstylia oraz wiele innych. W ofercie posiadamy 
bardzo szeroką gamę nowych i używanych belownic pionowych oraz poziomych o naciskach od 
1,5 do 70 ton. Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz nieustannemu doskonaleniu produktów, 
dostarczamy Państwu maszyny trwałe, niezawodne oraz zapewniające komfort obsługi i wysoką 
wydajność.

ARTechnic company specializes for many years in a production of hydraulic presses, which are 
used for reducing the volume of recyclable and waste materials such as: municipal waste, cartons, 
plastics, PET bottles, cans, hard plastics ABS, second-hand clothings, textiles and many others. In 
our offer you can find a wide range of a new and used vertical and horizontal balers with pressure 
from 1,5 up to 70 tons. Because of years of experience and continuous products improvement, our 
balers are strong, reliable and ensure a comfortable operation and a high productivity.

Die Firma ARTechnic beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Herstellung von Hydraulikpres-
sen zur Volumenreduzierung von Sekundärrohstoffen und Abfällen wie z.B.: kommunale Abfälle, 
Kartons, Folie, PET-Flaschen, Hartplastik ABS, Aluminiumgetränkebüchsen, Altkleidern, Textilien 
usw. Das Sortiment umfasst eine Vielzahl von neuen und gebrauchten Vertikal- und Horizontal 
Ballenpressen, mit der Presskraft von 1,5 - 70 t. Dank unserer langjährigen Erfahrung und ständiger 
Produktverbesserung liefern wir Ihnen eine solide, zuverlässige und in der Bedienung komfortable 
Ballenpressen mit hoher Produktivität.

Фирма ARTechnic специализируется в производстве гидравлических прессов служащих 
для уменьшения обьема вторичного сырья: коммунальных отходов, картона, полиэтилена, 
бутылки ПЭТ, тонкослойных алюминиевых банок,ТБО, ABS, б/у одежды, ветоши, текстиля 
и многого другого. Предлагаем широкий ассортимент новых и бывших в употреблении 
прессов вертикальных и горизонтальных усилием от 1,5 до 70 тонн. Благодаря много-
летнему опыту и постоянному совершенствованию наших прессов, мы можем предложить 
Вам пресса высокого качества, обеспечивающие высокий комфорт обслуживания и высо-
кую производительность.

Wyroby z drewna AS 
Artur Szatkowski

e-51
ul. Polna 4A, 63-200 Jarocin
kom. +48 513 184 399
e-mail: kufer4a@interia.eu

Firma zajmuje się usługową produkcją elementów rzeźbionych, wystrojem wnętrz, renowacją 
antyków i powozów. Wykonujemy według własnych pomysłów urny drewniane łącząc starą technikę 
snycerską z nową technologią cnc.

AUTOMAT 
Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych 
Mirosław Prochownik

e-23
ul. Grażyńskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 499 89 01, fax +48 33 499 89 02, kom. +48 696 359 049
e-mail: mprochownik@vp.pl, http://www.chlodnictwo-automat.pl
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Producent urządzeń chłodniczych do zakładów pogrzebowych.

BAUTeX
e-7

ul. Juranda ze Spychowa 65, 03-257 Warszawa
tel./fax +48 22 676 96 60, kom. +48 603 653 987
e-mail: bautex@bautex.pl, http://www.bautex.pl

BAUTEX wykonujemy zabudowy pogrzebowe na pojazdach zarówno nowych jak i używanych.
Nasza oferta obejmuje samochody typu limuzyna i transporter.
Reprezentacyjne limuzyny to Mercedes E-klasse w wersji 2 i 5 osobowej.
Jako pierwsi i jak do tej pory jedyni w Polsce posiadamy europejską homologację 

e32*2007/46*0056*00 na 5 osobową zabudowę Mercedes E-klasse W212.
Samochody transporter to przede wszystkim funkcjonalność.
Dla Przedsiębiorców Pogrzebowych wykonujemy bardzo wiele wersji zabudów na takich sa-

mochodach.
Nowością jest Ford Transit Custom który dzięki nowemu design oraz dobrym parametrom 

technicznym, a przede wszystkim wymiarowym zyskał wielu nabywców, my proponujemy nowe 
rozwiązania na tym samochodzie.

Jesteśmy autoryzowaną firmą FIAT, jesteśmy partnerem biznesowym Mercedesa, Volkswagena 
i Forda, a to pewność że samochód bazowy po naszej zabudowie nie traci gwarancji.

BROTeX
e-19

ul. Warszawska 90, 95-200 Pabianice
tel. +48 42 213 64 92, kom. +48 604 869 875
EN: +48 692 14 64 84, RU: +48 660 987 888
e-mail: brotex@brotex.com.pl, http://www.brotex.com.pl

Jesteśmy polskim producentem akcesoriów pogrzebowych. Od ponad 25 lat nasi Klienci doce-
niają wysoką jakość naszych produktów.

Oferta firmy BROTEX obejmuje m.in.:
• TEKSTYLNE WYBICIA DO TRUMIEN,
• OKUCIA PLASTIKOWE I METALOWE,
• KORONKI,
• LISTWY (DREWNIANE I PCV),
• OZDOBY I ORNAMENTY NA TRUMNY,
• WORKI NA ZWŁOKI I EKSHUMACYJNE,
• TABLICZKI, 
• NEKROLOGI,
• RÓŻAŃCE, 
• MODLITEWNIKI,
• RĘKAWICZKI DLA OBSŁUGI.

Chcielibyśmy Państwa zaprosić do odwiedzenia naszego stoiska, gdyż jakość, którą możemy się 
pochwalić można zobaczyć tylko z bliska. To dbałość o szczegóły wyróżnia nas na tle konkurencji.
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We are a Polish manufacturer of funeral accessories. For over 25 years, our customers appreci-

ate the high quality of our products.

BROTEX’s offer includes:
• COFFIN TEXTILE ADORNMENT;
• PLASTIC AND METAL HARDWARE;
• LACE;
• BORDERS (WOODEN AND PVC);
• COFFIN ORNAMENTS AND DECORATIONS;
• BODY BAGS;
• NAME PLATES, 
• OBITUARIES;
• ROSARIES, 
• PRAYER BOOKS;
• GLOVES.

We would like to invite you to visit our stand, because the quality from which we can be proud 
can only be noticed at close range. We take care about the details. This is it what distinguish us 
from the competition.

Firma Transportowo Handlowo Usługowa  
CAPITOL Robert Czyżak

e-42
ul. Pułtuska 177, 07-200 Wyszków
tel. +48 29 333 50 03, fax +48 29 742 57 90 
http://www.capitol.pl

FTHU CAPITOL ROBERT CZYŻAK - powstała w lutym 2012 roku, w związku ze zmianami 
rynkowymi nastąpiło zmniejszenie wypłaty wysokości zasiłku pogrzebowego o 30%tj. do kwoty 
4000 zł. Wobec powyższego faktu sfinansowanie pochówku stało się dużym obciążeniem dla 
rodzin zmarłych.Wychodząc naprzeciw tym zmianom głównym zadaniem firmy FTHU CAPITOL 
jest zabezpieczenie interesów Zakładów Pogrzebowych jak i obywateli przed skutkami tych 
zmian. Zastosowanie instrumentu finansowego podobnego ideą do typowego faktoringu, pozwala 
Przedsiębiorcy Pogrzebowemu uzyskać pełna wysokość zasiłku pogrzebowego w ciągu trzech dni 
roboczych od daty złożenia wniosku w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

CARMeN Sp.J.  
Aneta Zdyb, Wojciech Kitajewski

e-63, e-64
ul. Choiny 7, 20-816 Lublin
tel. +48 81 742 94 41
http://www.carmen.lublin.pl

PRODUCENT POLECA:
- wybicia trumienne (różne wzory, kolory), 
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- tkaniny, pasmanteria
- koronki satynowe
- metalowe i plastikowe antaby, śruby, podkładki i krzyże
- ozdoby natrumienne
- ornamenty ze ścieru drzewnego
- worki na zwłoki i ekshumacyjne
- różańce, modlitewniki, świece
- urny drewniane, metalowe, ceramiczne
- odzież dla obsługi zakładów pogrzebowych
- odzież dla zmarłych
- obuwie damskie i męskie dla zmarłych
- koszule, krawaty, szale żałobne, rękawiczki
- tabliczki metalowe + kreator gratis
- obrazki + kreator gratis
- nekrologi + kreator gratis
- sztandary pogrzebowe haftowane

Firma CIeFOL 
Grzegorz Ciesielski

e-83
ul. Słowackiego 106, 97-500 Radomsko
tel. +48 44 738 34 05, kom. +48 602 769 751
http://www.worki-folia.com

Producent worków na zwłoki.

FPHU DAWID
e-87

ul. Górna 16, 42-125 Kamyk-Gruszewnia
tel. +48 34 317 28 34, kom. +48 602 331 236

Producent odzieży dla żałobników, peleryny, spodnie, garnitury, koszule, rękawiczki wg zamó-
wienia.

DeWI
e-37

ul. Łomżyńska 64, 18-300 Zambrów
tel. +48 86 271 03 60, fax +48 86 271 03 92
e-mail: dewi@dewi.pl, http://www.dewi.pl
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Zapraszamy Państwa serdecznie na stoisko firmy DEWI.

W skład naszej oferty wchodzi: 
- urny (metalowe, odlewane, ze stali nierdzewnej, drewniane, kamienne, ceramiczne...), 
- relikwiarze,
- okucia,
- wybicia do trumien,
- środki do dezynfekcji i kosmetyczne, chemia użytkowa,
- produkty do balsamacji,
- elementy wyposażenia domów pogrzebowych i kaplic,
- akcesoria użytkowe, nosze, wózki,
- muzyka żałobna,
- system do wydruku obrazków pamiątkowych PVC z oprogramowaniem,
- system nadruku szarf,
- profesjonalne oprogramowanie do tworzenia klepsydr, 

oraz wiele innych produktów dla branży pogrzebowej.

ZPUH DIZJ s.c.
e-22

ul. Główna 50, 95-006 Wola Rakowa
kom. +48 600 428 040, fax +48 42 214 02 60
http://www.dizj.pl

ZPUH „DIZJ” sc została założona w 1990 przez Jacka Samca i Zbigniewa Trzcińskiego w miej-
scowości Wola Rakowa koło Łodzi. Jesteśmy rodzinną firmą produkującą (trumny, urny, obrzeża 
nagrobne, krzyże itp. itd. z drewna), produkcja podstawowa to trumny poliestrowe z drewna dębo-
wego. Wyroby nasze sprzedawane są w atrakcyjnej cenie na terenie całego kraju wraz z dowozem. 
Wyroby nasze dzięki 25 letniemu doświadczeniu to: znakomita jakość dzięki posiadaniu własnych 
suszarni i nowoczesnego parku maszynowego,duża ilość modeli (ok 30),solidność oraz terminowość. 
Jesteśmy aktywnym członkiem Polskiej Izby Pogrzebowej. Zapraszamy do odwiedzenia naszego 
stoiska i zapoznania się szerzej z naszą ofertą.

DG  
Daniel Górczyński

e-26
ul. Poniatowskiego 17/14, Sulejówek
kom. +48 692 495 914, tel./fax +48 22 587 58 25
e-mail: biuro@danielgorczynski.pl, http://www.danielgorczynski.pl

DG Daniel Górczyński jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją oraz sprzedażą tablic 
znamionowych. Działalność opiera się głównie na współpracy z zakładami usług pogrzebowych, 
które w naszej ofercie mogą znaleźć tablice znamionowe na trumny, krzyże oraz urny. Poza tymi 
produktami zajmujemy się również przygotowywaniem innych materiałów z zakresu poligrafii fu-
neralnej, takich jak obrazki pamiątkowe czy klepsydry.
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e.GRAMI
e-9

ul. Krańcowa, 41-707 Ruda Śląska
tel. +48 601 321 101, 323 400 521
e-mail: ruda@egrami.pl, http://www.egrami.pl
http://www.MirekGrodecki.pl, http://www.GodnyPogrzeb.pl

Firma specjalizuje się od 1997 roku w wytwarzaniu TABLICZEK POGRZEBOWYCH. 
W 2010 roku, w naszych pracowniach, stworzyliśmy praktyczną metodę do samodzielnego 

wykonywania tabliczek pogrzebowych bezpośrednio w firmie pogrzebowej. Pomysł - w postaci 
wynalazku - zgłoszony jest w Urzędzie Patentowym RP. Największą zaletą tej metody jest nie-
bywała dotąd precyzja wykonania dowolnej tabliczki oraz jej nieskazitelna jakość. Nasze wyroby 
mają gwarancję co najmniej 5-cio letniej ekspozycji na cmentarzu. Oferujemy największą na rynku 
paletę tabliczek służących do ceremonii pogrzebowych i oznaczeń grobów.

eRGO-PACK
e-44

ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice
tel. +48 77 40 79 291, 77 40 79 292, 77 46 64 911, fax +48 77 46 64 911
e-mail: ergopack@onet.pl, http://www.kartony-opole.pl

Trumny kremacyjne.

- Nośność 175 kg
- Uchwyty na dłoń
- Wymiary zewnętrzne

1880 x 500 x 250 mm
1930 x 640 x 300 mm

FAKTOR
e-82

ul. Fortuny 35, 01-339 Warszawa
tel. +48 22 666 14 44
http://www.kwiatysztuczne.pl 
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FIAT AUTO POLAND
e-16

Dyrekacja Handlowa
al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
http://www.fiatprofessional.pl

Fiat Professional jest od wielu lat niekwestionowanym liderem na rynku lekkich samochodów 
dostawczych. 

Fiat Professional posiada w swojej ofercie model Scudo, który idealnie nadaje się do zabu-
dowy zarówno jako karawan ceremonialny, jak i na długie, międzynarodowe trasy. Do transportu 
międzynarodowego polecamy również najbardziej popularny model samochodu dostawczego 
w Polsce - Fiata Ducato.

Karawan może być w wersji 2 / 3 osobowej na bazie pojazdu Scudo Furgon przeszklony z dłu-
gim rozstawem osi. Natomiast na bazie Scudo Kombi z długim rozstawem osi wykonywana jest 
zabudowa 4 lub 5 osobowa. Możliwa jest także wersja dwupoziomowa karawanu. 

Atrakcyjna cena samochodu sprawia, że Fiat Scudo cieszy się coraz większą popularnością 
wśród zakładów pogrzebowych.

FOTOCeRAMIKA
e-73

ul. Kubika 3, 59-700 Bolesławiec 
tel. +48 75 644 12 10, kom. +48 606 178 492, fax +48 75 612 01 67
e-mail: info@fotoceramika.pl, http://www.fotoceramika.pl

Fotografia na porcelanie, krysztale, medalionach i w formie płaskorzeźby (3D) w szerokiej gamie 
kształtów i rozmiarów.

• ponad 50 lat w branży
• jakość na światowym poziomie
• gwarantujemy odporność na warunki atmosferyczne (certyfikat odporności z Instytutu Szkła 

i Ceramiki w Warszawie)

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.fotoceramika.pl

FUNeRAL FINANCe Sp. z o.o.
e-81

ul. Kardynała Bolesława Kominka 9, 59-220 Legnica
kom. +48 509 731 236, fax +48 76 723 72 12
http://www.funeralfinance.pl
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GRAFIC SC
e-53

ul. Wołyńska 53, 22-100 Chełm
tel. +48 82 563 24 22, fax +48 82 563 24 22
e-mail: grafik37@wp.pl

HeXeBLAU 
Tomasz Zakrzewski

e-72
Salon sprzedaży:
ul. Grochowska 342, 03-838 Warszawa
tel. +48 508 440 697
e-mail: hexe@home.pl, http://www.hexe.home.pl

nagłośnienie dla firm pogrzebowych.

Oferujemy zestaw do nagłaśniania ceremonii pogrzebowych:
- zestawy przenośne zasilane akumulatorowo z mikrofonami bezprzewodowymi
- kompaktowe zestawy nagłośnieniowe z odtwarzaczami płyt CD, kart SD, MP-3
- stacjonarne i przenośne nagłośnienie na cmentarz i do kaplicy
- zestawy nagłośnieniowe do karawanów
- megafony z mikrofonami bezprzewodowymi
- mikrofony przewodowe i bezprzewodowe
- statywy kolumnowe i mikrofonowe
- mównice wyposażone w głośnik, wzmacniacz, akumulator i mikrofon bezprzewodowy

HYGeCO POLSKA Sp. z o.o.
e-5

ul. Partyzantów 34, 05-092 Łomianki
tel. +48 22 751 37 44, fax +48 22 751 08 15
e-mail: info@hygeco.com.pl, http://www.hygeco.pl

Firma Hygeco International wraz ze swoimi oddziałami oraz przedstawicielami na całym świecie 
jest jednym z największych dostawców w branży pogrzebowej. W ramach branży pogrzebowej oraz 
sektora medycznego dostarczamy produkty i usługi m.in. zakładom pogrzebowym, krematoriom, 
szpitalom, zakładom medycyny sądowej oraz instytucjom administracji państwowej.

Firma Hygeco International projektuje i wykonuje - zgodnie z życzeniami klienta -kompletne 
komory chłodnicze oraz zapewnia pełne wyposażenie prosektoriów.

Firma Hygeco International jest liderem na rynku europejskim oraz pionierem w dziedzinie 
tanatopraksji, jednym z założycieli Francuskiego Instytutu Tanatopraksji - francuskiej instytucji 
szkoleniowej wydającej dyplomy uznawane przez administrację państwową we Francji.

Już od wielu lat dzięki wysokiej jakości naszych usług, ustabilizowanej pozycji, ciągłości usług 
oraz zorientowaniu na klienta jesteśmy dla licznych organizacji partnerem godnym zaufania.
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IGLOO  
Producent Urządzeń Funeralnych

e-14
ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-700 Bochnia
tel. +48 14 662 19 10, fax +48 14 662 19 12

IGLOO Producent Urządzeń Chłodniczych na krajowym i zagranicznym rynku funkcjonuje od 
ponad 25 lat.

Oprócz podstawowych urządzeń chłodniczych dla handlu i gastronomii firma produkuje również 
kilka wersji katafalków chłodniczych przeznaczonych do przechowywania trumien ze zwłokami 
w czasie uroczystości pogrzebowych.

IKONA  
Paweł Rosłaniec

e-8
kom. +48 604 121 455 
e-mail: ikonapr@o2.pl, miejscapamieci@home.pl

Firma IKONA jest właścicielem i administratorem serwisu internetowego Miejsca Pamięci. Ser-
wis ten jest wirtualnym cmentarzem, który powstał po to, by można było poprzez wirtualny świat 
oddać hołd zmarłym. W naszym serwisie, wybranej, zmarłej osobie można zapalić wirtualny znicz, 
złożyć wirtualne kwiaty, napisać i „wysłać” list lub modlitwę. Zakładom pogrzebowym polecamy 
i oferujemy nową usługę wyświetlania w serwisie Ostatniego Pożegnania. Ostatnie Pożegnanie 
to nowoczesny nekrolog z oprawą muzyczną, który nie zna granic i odbierany jest we wszystkich 
krajach naszego globu. Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska na 
targach NECROEXPO 2013.

JML FUNeRIS Sp. z o.o.
e-38

ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice
tel. +48 32 258 09 34, fax +48 32 720 21 36
http://www.jml-funeris.com

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla kremacji, dopasowane do obiektów o różnych 
wymaganiach eksploatacyjnych.

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem hiszpańskiej firmy Kalfrisa na rynku polskim, czeskim 
i słowackim. Oferujemy urządzenia trwałe, ekonomiczne i ekologiczne.
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Obsługujemy klientów począwszy od profesjonalnego doradztwa biznesowego przed planowaną 
inwestycją, jak również wspieramy cały proces inwestycyjny. Pomagamy w pozyskiwaniu nie-
zbędnych zezwoleń, dostarczamy piece dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta, szkolimy 
obsługę oraz serwisujemy urządzenia.

JML-Funeris offers comprehensive solutions for cremation, designed to meet the performance 
requirements of different plants and facilities.

We are the only representative of a Spanish company Kalfrisa in Polish, Czech and Slovak 
markets. Our furnaces are durable, economical, environmentally friendly.

We provide our clients with a full range of professional consulting services throughout the whole 
process of an investment. We help to obtain licenses, adjust our offer to the individual needs of 
a customer, arrange staff trainings and provide after-sales service.

KAJ  
Stanisław Kajdy

e-92
ul. Ściegiennego 255, 25-116 Kielce
tel. +48 41 361 60 00, fax +48 41 348 90 07, kom. +48 600 030 780
e-mail: biuro@kaj.com.pl

Firma KAJ powstała w 1992 i jest jednym z największych producentów zniczy, wkładów oraz 
figurek żywicznych w Europie.

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę produktów - setki wzorów zniczy i ręcznie odle-
wanych oraz zdobionych figurek-zniczy, wkłady: wypryskowe, zalewane,; tradycyjne i nowoczesne 
świece o różnorodnym wzornictwie, kształtach i kolorach, ciekawe kompozycje kwiatowe na każdą 
okazję (stroiki, wieńce,), figurki gipsowe i żywiczne, które mogą się stać ciekawym uzupełnieniem 
dekoracji wnętrza Państwa domu lub ogrodu oraz inne interesujące elementy aranżacji wnętrz, 
dzięki którym nabiorą one niepowtarzalności.

KALFRISA S.A.
e-38

http://www.kalfrisa.eu

KALFRISA, S.A. powstała w roku 1965 w Hiszpanii.
Działalność firmy opiera się przede wszystkim na projektowaniu, produkcji, dostawie, rozruchu 

i usługach posprzedażowych w zakresie urządzeń i instalacji do spopielania, produkcji i odzysku 
energii oraz ochrony środowiska naturalnego. Wszystko to jest wykonywane w oparciu o własne 
technologie. Najważniejsze produkty firmy to piece do kremacji, rekuperatory ciepła, wytwarzanie 
ciepłego powietrza, eliminacja lotnych związków organicznych (LZO), wykorzystanie energii z od-
padów i systemy filtracji.

JML Funeris jest wyłącznym przedstawicielem Kalfrisy na rynek polski i krajów sąsiednich. 
Jesteśmy dumni ze współpracy z tak doświadczonym partnerem.

KALFRISA S.A. was established in 1965 in Spain. 
The main activity of the company is design, manufacture, supply, commissioning and warranty 

and after-sales operations for cremation installations, recycling energy and environmental protec-
tion. All this is done using its own technology. The most important products are: cremation furnace, 
heat exchanger, air heating, eliminating organic flying particles and filtration systems.
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JML Funeris is the exclusive distributor and partner of Kalfrisa on the Polish market and on the 

markets of neighboring countries. We are proud that we have the opportunity to work with such an 
experienced partner.

KAM-TRAL 
KAMIeNIARSTWO S.C. Import-export 
PRODUKCJA i HANDeL 
Andrzej Junka i Anna Junka Bolesław Junka

e-91
ul. B. Chrobrego 36, 58-240 Piława Górna, woj. dolnośląskie
tel. +48 74 837 12 20, kom. +48 512 454 445
e-mail: biuro@kam-tral.pl, http://www.kam-tral.pl

Kamień jest naszym żywiołem już od ponad 20 lat. W tym czasie firma postawiła na rozwój 
osobisty, unowocześnienie i rozszerzenie parku maszynowego, a także realizację wielu oryginal-
nych projektów. 

Oferujemy usługi w zakresie kreacji, projektowania, wykonywania i montażu nagrobków kamien-
nych, jak i również innych wyrobów z kamienia, m.in. kominków, parapetów, blatów kuchennych, 
schodów i podłóg a także elementów toczonych jak wazony, misy, kolumny.

KDS Sp. z o.o. Sp.k.
e-49

ul. Krucza 6, 05-070 Sulejówek
tel. +48 22 783 28 43, fax +48 22 783 32 94
e-mail: info@kds.com.pl, http://www.kds.com.pl

Producent szarf pogrzebowych w różnych kolorach, taśm (kalek) termotransferowych do wszyst-
kich drukarek, dystrybucja, serwis i oprogramowanie drukarek do nadruku szarf. Producent etykiet 
samoprzylepnych, naklejek i biletów.
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KReMATORIUM WYSZKÓW 
Anna i Robert Czyżak S.C.

e-42
ul. Pułtuska 177, 07-200 Wyszków
kom. +48 605 660 661, 605 654 477
e-mail: biuro@krematoriumwyszkow.pl

KUHLMANN - CARS GmbH
e-45

Lembecker Straße 17, 46359 Heiden, Niemcy/Germany
tel. +49 2867 97570, fax +49 2867 975747
e-mail: info@kuhlmann-cars.de, http://www.kuhlmann-cars.de

KULTURA POGRZeBU Miesięcznik 
Wydawnictwo LINIA MeDIA  
Sławomir Moch

e-47
ul. Górna 9, 05-400 Otwock
tel./fax +48 22 719 49 49, tel. +48 22 719 40 51
e-mail: kp.redakcja@linia.com.pl, kp.reklama@linia.com.pl, http://www.kulturapogrzebu.pl

“Kultura Pogrzebu” jest największym czasopismem branży pogrzebowej w Polsce i jedynym 
miesięcznikiem. Istniejemy na rynku od 2004 roku, a więc już ósmy rok. Piszemy o nowych produk-
tach, usługach, zwyczajach pogrzebowych oraz społeczno-psychologicznych aspektach śmierci. 
Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach prawnych dotyczących branży. Nasi dziennikarze są 
obecni na wszystkich targach branżowych w kraju i wielu zagranicznych.

Współpracujemy z Polską Izbą Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej i Polskim Stowarzysze-
niem Pogrzebowym oraz ze Stowarzyszeniem Zakładów Pogrzebowych i Krematoriów w Rosji i na 
Ukrainie, a także z ukazującymi się na Wschodzie czasopismami funeralnymi. Nawiązaliśmy kontakt 
z organizatorami targów funeralnych we wszystkich krajach europejskich oraz w USA. Jesteśmy 
patronem Targów Necro-Expo w Kielcach i Targów Memento w Poznaniu.

Na naszych łamach zamieszczamy opinie oraz porady prawników, psychologów administratorów 
cmentarzy i przedsiębiorców pogrzebowych. „Kultura Pogrzebu” stanowi niezbędne kompendium 
wiedzy dla każdego przedsiębiorcy pogrzebowego oraz osób zainteresowanych branżą.

Nasz miesięcznik jest dostępny w 15 największych bibliotekach w Polsce.
Na stronie www.kulturapogrzebu.pl prowadzimy dostępne dla każdego forum dyskusyjne, gdzie 

można zadawać pytania, na które odpowiada nasz prawnik.

Zapraszamy do współpracy.
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LDM electronic Sp. z o.o.
e-21

ul. Olszewska 35, 09-300 Żuromin
tel. +48 23 657 00 81, fax +48 23 680 32 51
e-mail: handel@ldm.com.pl

LDM jest największym w Polsce producentem profesjonalnej aparatury nagłaśniającej, po-
wermikserów, kolumn głośnikowych, a także bezprzewodowych zestawów konferencyjnych. 
Produkujemy również nagłośnienie do obsługi ceremonii pogrzebowych, na karawany, zestawy do 
procesji i pielgrzymek, kolumny głośnikowe do kaplic i kościołów.

P.A.P LIeBCHeN s.c.
e-28

ul. Jedności Robotniczej 38, 05-092 Łomianki
tel. +48 22 751 83 80, 22 751 82 90
tel./fax +48 22 751 12 61, kom. +48 606 997 897
e-mail: liebchen@liebchen.pl, http://www.liebchen.pl

Firma Liebchen to producent i dystrybutor o 79 letniej tradycji w branży pogrzebowej. Oferuje 
kompleksowe zaopatrzenie zakładów pogrzebowych oraz firm kamieniarskich w najwyższej klasy 
produkty takie jak urny pogrzebowe - metalowe, drewniane, kamienne, z brązu, stali nierdzewnej, 
konglomeratu; trumny i sarkofagi; akcesoria pogrzebowe: krzyże, antaby, wybicia do trumien, 
tabliczki metalowe i plastikowe), a także wyposażenie zakładów pogrzebowych: kapsuły, stojaki, 
wózki, katafalki, nosze, kaplice i wiele innych.

Firmy kamieniarskie znajdą tu bogatą ofertę galanterii nagrobnej z brązu, stali nierdzewnej 
i marmuru Carrara.

Sprzedaż wysyłkowa na terenie całego kraju. 
Zadzwoń po Katalog!

LITeX Promo Sp. z o.o.
e-4

ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 737 57 00, fax +48 62 737 57 08
e-mail: parasole@litex.pl, http://www.litex.pl

Litex promo Sp. z o.o. jest producentem namiotów pogrzebowych. Namiot to uniwersalny 
produkt łączący w sobie dwie funkcje: użyteczną i reklamową. Duża powierzchnia reklamowa 
pozwala na wyraziste rozmieszczenie loga lub nazwy reklamowanego Zakładu Pogrzebowego, 
a funkcja użyteczna sprawia, że żałobnicy podczas ceremonii pogrzebowej nie muszą się obawiać 
złych warunków pogodowych.
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Namioty ze względu na wyjątkowo krótki czas rozstawiania - ok. 1 minuty - doskonale nadają 
się do wykorzystania podczas ceremonii pogrzebowej. Namiot można ustawiać na każdym rodza-
ju podłoża. Po złożeniu namiot pakowany jest w torbę, co zapewnia użytkownikowi komfortowe 
warunki transportu.

Litex Promo Sp. z o.o. is producer of funeral tents. Tent is a universal product with two func-
tions: utility and advertisement. Large advertising surface allows for expressive distribution of logo 
or the name of an advertised Funeral Parlour, and its utility function causes that the mourners do 
not have to be worried about bad weather conditions.

Tents due to their exceptionally short assembly time - approx. 1 minute - are ideal for a funeral 
ceremony. Tents may be assembled on any ground. After folding, the tent is packed into a bag, 
which provides comfortable transport conditions for the user.

Produkcyjno-Usługowy Zakład Stolarski  
MARIUSZ ŁANOWY

e-32
37-565 Roźwienica 151
tel. +48 16 622 67 55, kom. +48 502 652 707
e-mail: lanowy17@wp.pl, http://www.lanowy.pl

Firma istnieje na rynku już od 1980 roku. 
Od początku zajmuje się produkcja drewnianych trumien, urn i krzyży.
Na dzień dzisiejszy posiada bardzo szeroka gamę wzorów, także trumny transportowe z wkła-

dem metalowym.

ŁUKASZ 
Piotr Łukasz

e-34
ul. Stokowa 10, 23-300 Janów Lub.
kom. +48 667 963 877

PPHU MAX-POL
e-78

ul. Koźmińska 124b, 63-700 Krotoszyn
tel. +48 62 722 13 00, fax +48 62 722 12 87
e-mail: biuro@max-pol.com.pl, http://www.max-pol.com.pl

Przedsiębiorstwo MAX-POL jest wiodącym producentem zniczy w Polsce, które powstało w 1985 
roku i należy do grona prekursorów branży zniczowej. Oferta firmy jest bardzo szeroka, zarówno 
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pod względem asortymentu, jak i różnorodności kształtu i zdobienia. Sukcesywnie poszerzane 
wzornictwo, wysoka jakość wyrobów oraz ich powtarzalność to efekt 27 - letniego doświadczenia, 
popartego nowoczesnym parkiem maszynowym, doborem najlepszych surowców i dobrze wy-
szkolonym personelem. Obecnie firma zatrudnia 218 pracowników z czego ponad połowa to osoby 
niepełnosprawne. Działalność firmy jest doceniania nie tylko przez władze gminy i powiatu, ale też 
kapituły konkursów gospodarczych w Polsce.

MAX-POL company is the leading producer of ever-lights fire in Poland, which was established 
in 1985 and belongs to a precursor’s group of ever-lights fire branch. The company offer is very 
wide regarding the line of product as well as the variety of shape, form and decoration. High qual-
ity of products is result of 27-year-old experience, which is backed up modern stock of machinery, 
selection of good materials and trained staff. The company employs 218 employees, whereout over 
a half are the disabled. The company activity is appreciated not only by municipality and urban 
district, but also by many chapters of economic competitions in Poland.

MeLeX  
A&D Tyszkiewicz Sp. J.

e-27
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
tel. +48 17 773 81 00, fax +48 17 773 81 01
e-mail: handel@melex.com.pl, http://www.melex.com.pl

Firma Melex jest od ponad 40-tu lat producentem pojazdów elektrycznych w trzech kategoriach: 
pojazdy pasażerskie (4-,6-, i 8 os.); pojazdy bagażowe (2 os. plus skrzynia 150- 1 250 kg) oraz 
pojazdy specjalne (golf, ambulans, karawan). Wykonujemy również specjalne zabudowy skrzyń na 
indywidualne zamówienie klienta. W 2009 wprowadzona została do sprzedaży nowa linia pojazdów 
o nazwie N.Car. Od poprzednich różni się nowym, atrakcyjnym design’em i wyposażeniem (silnik 
prądu przemiennego, konstrukcja ochronna typu rollbar, zderzak chromo-niklowy z przodu i tyłu, 
lampy LED, zintegrowany zespół wskaźników).

Company Melex with headquarter in Mielec, Poland is since over 40-ty years the producer of 
electric vehicles in three categories: passenger (4-,6-, and 8 persons); cargo (2 persons plus cargo 
150- 1 250 kg loading capacity); and special ones (golf, ambulance, hearse). We produce also 
special cargo constructions for individual order of client. In 2009 we introduced to the offer new 
line of vehicles by the name N.Car. It differs from the previous ones itself by new, attractive design 
and equipment, as well (motor AC, protection construction of rollbar type, chrome- nickel front and 
rear bumper, LED lamps, integrated system of indicators).

MeMINI
e-66

kom. 513 513 005
http://www.pogrzebowe.co
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Firma Memini jest producentem kartonowych trumien kremacyjnych i urn na prochy (do 
samodzielnego złożenia).

Trumny kartonowe spełniają wszystkie unijne normy ekologiczne. Nie posiadają one żadnych 
metalowych zszywek, czy też plastikowych wkrętek. Podczas procesu kremacji ulegają całkowi-
temu spaleniu. 

Ich montaż jest prosty i trwa kilka minut. Każda trumna posiada nieprzesiąkliwy wkład zabez-
pieczający karton przed zamoczeniem, a jej wytrzymałość to 115 kg. Firma oferuje możliwość 
dowolnego nadruku. 

Wzory oferowanych trumien i urn są chronione prawem z rejestracji.

MeSTO 
Mirosław Cichorz

e-12
ul. Cmentarna 23, 22-420 Skierbieszów
tel. +48 84 621 36 67, kom. +48 608 052 705
http://www.mesto.com.pl

Firma „Mesto”zajmuje się produkcją trumien. Została założona w 1986 roku przez Mirosława 
Cichorza, który swoją działalność rozpoczynał w małym warsztacie, tylko z jednym pracownikiem.

Konsekwencja, upór oraz nieustanne dążenie do doskonałości doprowadziły Mirosława Cichorza 
do pozycji, którą z dużym zadowoleniem cieszy się dzisiaj.

Siedziba firmy i zakład produkcyjny znajdują się w Skierbieszowie, miejscowości położonej 
w południowo wschodnim regionie Polski, w województwie lubelskim, niedaleko Zamościa.

Największą wartością firmy są jej pracownicy, którzy tworzą zgrany zespół. Dlatego firma ME-
STO kładzie duży nacisk na budowanie dobrych relacji z pracownikami, tak by czuli się dobrze 
w swojej pracy.

Nasi pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje i długoletnie doświadczenie. MESTO stawia im 
wysokie wymagania, co zapewnia ponadprzeciętną jakość naszych produktów.

Nowoczesne wyposażenie i wykwalifikowana załoga pozwalają nam realizować nasze motto 
„Z pasją do trumien”- to dla nas dbałość o najmniejszy szczegół i zamiłowanie do perfekcji, to 
zasady, które od początku istnienia firmy staramy się w sobie pielęgnować.

Nasza oferta obejmuje kilkadziesiąt wzorów trumien w szerokiej gamie kolorystycznej.
Gatunkiem dominującym w produkcji jest dąb, ale produkujemy również trumny z drewna so-

snowego, olchowego, jesionowego i topolowego.
Jesteśmy w stanie zrealizować każde, nawet najbardziej skomplikowane zamówienie!!!

Zapraszamy Państwa do współpracy.

MITKO Sp. z o.o.
e-11

Osiedle 1 Maja 16G, 44-304-Wodzisław Śląski
tel. +48 32 444 66 16
e-mail: kontakt@mitko.pl, http://www.mitko.pl
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Firma Mitko z Wodzisławia Śl. jest liderem w produkcji namiotów pogrzebowych.
Do ceremonii polecamy namioty ekspresowe Mitkotent Premium.

Montaż namiotu Mitkotent zajmuje tylko 60 sekund.
Po złożeniu baldachim ma wysokość zaledwie 160 cm.

Głowne zalety namiotów Mitkotent Premium:
- gwarancja na stelaż wydłużona do 5 lat
- wzmocniona, aluminiowa konstrukcja (profil 40x40 mm)
- żadnych plastikowych łączeń
- wzmocniona tkanina
- nieprzemakalny dach i ściany
- dowolne nadruki reklamowe

PHU MOTIS
e-75

Al. Kościuszki 18/20, 42-200 Częstochowa
tel. +48 34 374 09 71
fax +48 34 365 54 52
e-mail: biuro@graverline.com

Właścicielem marki Graverline.com jest firma Motis, założona przez Tadeusza Moczarskiego 
1 sierpnia 1990 r. Od czasu jej powstania pracuje w branży drukarskiej, zdobywając doświadczenie 
w szeroko rozumianej poligrafii. W 2008 r zaprezentowała gotowe rozwiązanie produkcyjne alumi-
niowych tabliczek na krzyże, trumny i urny, na które posiada prawa ochronne Urzędu Patentowego 
w Polsce i Europie.

Marka Graverline.com zajmująca się specjalistycznymi, nie popularnymi technologiami druku, 
jest stale poszerzana i obecnie oferuje:
1. System sublimacyjny do produkcji aluminiowych tabliczek.
2. Cyfrowy system do zdobienia ceramiki oraz do produkcji nagrobnych foto- porcelanek.

MOTOR SPIRIT 
Tomasz Podlasiak

e-33
ul. Mickiewicza 98/6, 99-300 Kutno
tel. +48 69 795 96 97
e-mail: motor_spirit@onet.eu

Firma Motor Spirit Tomasz Podlasiak jako jedna z pierwszych w Polsce posiada karawan na bazie 
motocykla. Motocyklowy Duch został zbudowany na bazie Yamaha Drag Star 1100 CUSTOM 
z 2002 r. Do motocykla dołączono specjalnie skonstruowany wózek boczny do przewozu trumny. 
Usługi świadczone przez Firmę to obsługa ceremonii pogrzebowych, eksportacja trumny z ciałem 
po terenie naszego kraju oraz realizacja nietypowych usług kamieniarskich. Oferta skierowana 
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jest głównie do firm pogrzebowych, które chciałyby wykorzystać pojazd, jak również do klienta 
indywidualnego.

MP DeCOR
e-41

ul. B. Chrobrego 6, 47-126 Kielcza
tel. +48 660 610 40
e-mail: biuro@mpdecor.eu, http://www.mpdecor.eu

O firmie: Firma MP DECOR zajmuje importem art. dekoracyjnych m.in. oryginalnych dekoracji 
nagrobnych i bezpiecznych świec LED. Prowadzi sprzedaż hurtową dla kwiaciarń, zakładów po-
grzebowych, firm zajmujących się opieka nad grobami itp.

MTZ eUROPA
e-31

ul. Piłsudskiego 125, 92-322 Łódź
tel. +48 42 674 56 63, kom. +48 664 326 991, 664 326 752
e-mail: kontakt@mtzeuropa.pl

MTZ EUROPA - Międzynarodowy Transport Zmarłych to firma świadcząca usługi w zakresie 
międzynarodowego transportu zmarłych na terenie całej Europy. Zapewniamy pełen profesjonalizm 
obsługi, doradztwo a także pomoc w załatwianiu formalności.

Gwarantujemy najwyższą jakość usług a także szybkie i możliwie najprostsze rozwiązania za-
równo w zakresie logistyki jak i rozwiązań formalno-prawnych związanych z przewozem zwłok na 
terenie Polski jak tez poza jej granicami. Dysponujemy nowoczesną flotą aut przystosowanych do 
transportu zwłok. Zapewniamy tłumaczenia dokumentów oraz pomoc w załatwianiu formalności 
związanych z pogrzebem i przewozem zmarłych w Urzędach Celnych oraz Konsularnych.

PPHU NATALIA ART
e-3

Brazylijska 3a, 03-946 Warszawa
kom. +48 504 178 948
http://www.natalia-art.com

Jesteśmy firmą z ponad 13-letnim doświadczeniem w branży reklamowej i introligatorskiej.
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Współpracujemy z wieloma Firmami, Fundacjami i Urzędami Administracji Publicznej.

Specjalizujemy się w:
• oprawach dla urzędów, na świadectwa maturalne, dla zakładów pogrzebowych 
• dyplomach dla szkół i wyższych uczelni 
• certyfikatach, pudełkach na medale (i nie tylko) 
• grawertonach 
• księgach pamiątkowych, księgach okolicznościowych 
• ulotkach, folderach, teczkach 
• wizytówkach, kalendarzach 
• oraz w reklamie zewnętrznej

Nasze produkty odznaczają się wysoką jakością, estetyką oraz oryginalnym wzornictwem. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji, gotowi do współpracy.

Firma Natalia Art na ostatnich targach Necroexpo 2009, 2011 była wystawcą, a także sponsorem 
nagrody za najładniejsze stoisko i ciekawą aranżację. Nagrodę tę mieliśmy przyjemność wręczyć 
wraz z prezesem Polskiej Izby Pogrzebowej Panem W. Skrzydlewskim dodam, że w 2013 roku 
także będziemy fundatorem tej nagrody.

PILATO Spa
e-68

Via Foscarini 6, Nervesa Della Battaglia, Italy
tel. +39 0422 881 298, fax +39 0422 881 413
e-mail: pilato@pilato-spa.it, http://www.pilato-spa.com 

50 rocznica powstania firmy Pilato Spa stanowi dla nas miłą okazję do radosnego przeżywania 
tego ważnego wydarzenia wraz z polską publicznością i do zaprezentowania naszych licznych 
nowych modeli aut pogrzebowych. Dzięki swojemu 50-letniemu doświadczeniu w dziedzinie au-
tokarawanów firma Pilato osiągnęła pozycję leadera w Europie i jest w stanie oferować produkty 
najwyższej klasy pod względem jakości, wzornictwa i poziomu technicznego. W wytwarzanych przez 
naszą firmę pojazdach nowatorskie metody projektowania i wykonania są ustawicznie wzbogacane 
przez nawiązywanie do tradycyjnych technik rzemieślniczych, dzięki czemu samochód pogrzebowy 
nabiera również cennej wartości estetycznej, nie mówiąc już o nieprzeliczonych możliwościach 
dostosowania go do gustów indywidualnych, stanowiących odbicie stylów występujących we 
wszystkich kulturach oraz do tradycji funeralnych Europy.

Firma PLASTMeT 
D. M. Palińscy

e-48
Ławy 24 C, 87-500 Rypin
tel./fax +48 54 280 75 90, kom. +48 602 189 122, 604 331 684
e-mail: plastmet.rypin@op.pl, http://www.plastmet.rypin.com.pl

Firma zajmuje się produkcją akcesoriów pogrzebowych oraz produkcją wyposażenia do kaplic 
pogrzebowych.
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POLSKA IZBA POGRZeBOWA
e-1

ul. Grażyny 15 lok 211, 02-548 Warszawa
tel. +48 22 853 12 35, kom. +48 510 144 816, fax +48 22 646 58 89
e-mail: biuro@polskaizbapogrzebowa.pl, http://www.polskaizbapogrzebowa.pl

Polska Izba Pogrzebowa jest jedyną izbą i największą polską organizacją samorządową sku-
piającą przedsiębiorców związanych z branżą pogrzebową.

• integruje środowisko, poprzez organizację zjazdów, spotkań, szkoleń i imprez branżowych
• bierze aktywny udział w nowelizacji przepisów i rozporządzeń związanych z branżą
• reprezentuje interesy członków izby oraz całej branży przed urzędami administracji publicznej 

i samorządowej oraz przed sądami
• współorganizuje targi branżowe
• nadaje członkom izby certyfikaty
• wydaje biuletyn branżowy, książki, katalogi

Nasi członkowie mogą liczyć na:
• dostęp do najnowszych aktów prawnych i ich wykładni
• porady prawne i w razie potrzeby nieodpłatną pomoc prawnika
• pomoc w dostosowywaniu się do wymogów Unii Europejskiej
• pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i szkolenia
• stały dostęp do informacji i wzajemną wymianę doświadczeń również dzięki stronie internetowej
• darmowe biuletyny branżowe i książki
• informacje o targach w kraju i zagranicą
• pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych i promocję wyrobów
• zniżkę na reklamy na łamach biuletynu PIP oraz na stoiska na targach branżowych
• możliwość bezpłatnego prezentowania swoich wyrobów i usług na zjazdach branżowych oraz 

na stronie internetowej
• pomoc przy kontaktach zagranicznych

POLSKIe CeNTRUM  
BALSAMACJI I TANATOKOSMeTOLOGII

e-52
Czarnowo 3, 05-180 Pomiechówek
tel. +48 32 348 82 42
e-mail: szkolenia@pibit.edu.pl, http://www.szkoleniafuneralne.pl

PRIMA-TeCH s.c.
e-84

ul. Górna 2A, 42-262 Poczesna k/Cz-wy
tel./fax +48 34 328 51 48
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e-mail: primatech@op.pl, http://www.funeralne.com

Firma Prima-Tech S.C. od kilku lat zajmuje się zaopatrzeniem branży funeralnej w wysokiej ja-
kości produkty, między innymi: wózki nożycowe, nosze transportowe, stoły balsamacyjne, katafalki 
i wiele innych. Dobry kontakt z klientem pozwala na stałe unowocześnianie i poszerzanie naszej 
oferty. Niektóre nowości (filmy, zdjęcia) można już zobaczyć na naszej stronie www.funeralne.com

PROGReS 
Maciej Borowiecki

e-89
ul. Krasickiego, 05-070 Sulejówek
kom. +48 696 008 728
e-mail: progres.borowiecki@wp.pl

Firma Progres jest przedstwicielem Firmy Elsen Machinery na terenie Polski. Zajmujemy się 
sprzedażą drukerek Ribbon, które służą do drukowania na wodoodpornych jedwabnych wstążkach, 
lub innego rodzaju wstęgach, do domów pogrzebowych i kwiaciarni.

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze 
ReZON 
Andrzej Durski

e-20
ul. Grunwaldzka 32, 85-236 Bydgoszcz
tel./fax +48 52 322 78 04, kom. +48 601 691 655
e-mail: durski@rezon.bydgoszcz.pl, http://www.rezon.bydgoszcz.pl

Oferujemy:
- komory i pojemniki chłodnicze oraz mroźnicze na zwłoki - na tacach lub w trumnach
- stoły sekcyjne, do mycia, toalety pośmiertnej oraz ubierania ciał
- wózki i zestawy transportowe z podnoszeniem hydraulicznym lub mechanicznym
- katafalki chłodzone i ekspozycyjne
- agregaty chłodnicze do istniejących chłodni i pomieszczeń
- regały, wózki oraz systemy przechowywania ciał w pomieszczeniach chłodzonych
- kompleksowe wyposażenie Domów Przedpogrzebowych oraz prosektoriów

ROBTOM  
Katarzyna Błachnio-Adamczuk

e-19
ul. Wspólna Droga 3/13, 04-353 Warszawa
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kom. +48 603 174 171
e-mail: nagrobneporcelanki@op.pl, http://www.nagrobneporcelanki.com.pl

Oferujemy Państwu fotografie nagrobne na porcelanie oraz ceramiczne płyty napisowe o wieczy-
stej trwałości. Dysponujemy szeroką gamą formatów i kształtów. Nasze wyroby spełniają wszelkie 
kryteria wytrzymałościowe. Najnowocześniejsze techniki oraz przygotowanie plastyczne pozwalają 
nam na uzyskanie doskonałych efektów. Podejmujemy się trudnych do wykonania zleceń.

P.P.H.U. ROMATU  
Wytwórnia wyrobów z drewna 
Rafał Tułodziecki

e-74
Rumunki Podgłodowskie 2, 87-600 Lipno
kom. +48 661 268 858
e-mail: romatu@wp.pl, http://www.urny.za.pl

Firma ROMATU powstała w 2006 roku. Specjalizujemy się w produkcji urn drewnianych toczo-
nych i prostokątnych w różnych formach i kształtach. Urny są najwyższej jakości, wykonane na 
wysoki połysk. Nasze wyroby produkowane są z drewna pozyskiwanego z polskich lasów: olcha, 
brzoza, buk i dąb. 

Produkujemy urny w takich kolorach jak naturalny, teak, oliwka, mahoń, brąz, popiel, venge, 
biel i czerń.

P.P.H.U. RUBICON & VICINUS s.c.
e-29

ul. Ks. P. Ściegiennego 48, 95-080 Tuszyn
kom. +48 503 101 956, 503 101 960, fax +48 42 614 41 98
e-mail: biuro@rubiconvicinus.pl, http://www.rubiconvicinus.pl

Producent trumien i urn.

Firma R. SADOWSKI  
Rafał Sadowski

e-46
ul. Ludwika Norblina 26 b, 95-015 Głowno
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tel./fax +48 42 719 20 05, kom.+48 602 234 128
e-mail: biuro@rsadowski.pl, http://www.rsadowski.pl

Producent urn.

Firma  
HeLeNA SKRZYDLeWSKA

e-36
ul. Dziewiarska 14, 92-311 Łódź
tel. +48 42 672 33 33 (czynny: 24h), tel. 800 672 333 (czynna: 24h)
tel. 195 88 (nr skrócony czynny: 24h), tel. +48 606 601 676 (tel. kom. czynny 24h)
fax: +48 42 672 35 09

Firma H. Skrzydlewska obecna jest na rynku usług pogrzebowych od ponad 10 lat. Dziś to 
największa firma oferująca kompleksowe usługi pogrzebowe w Polsce. Własne krematorium, 
dostępne przez całą dobę biura pogrzebowe, nowoczesna flota karawanów, nieodpłatny przewóz 
ciała osoby zmarłej do chłodni, bogata oferta wszystkich niezbędnych akcesoriów pogrzebowych, 
luksusowe karawany oraz wieloletnie doświadczenie, solidność i profesjonalizm naszych usług to 
główne atuty firmy. W firmie H. Skrzydlewska zawsze dokładamy wszelkich starań aby ostatnia 
posługa przez nas pełniona, wykonana została z zachowaniem najwyższego szacunku dla osoby 
zmarłej i jej rodziny.

ŚReNIAWSKI M
e-54

ul. Stroma 1, 43-450 Ustroń
kom. +48 603 351 332, fax +48 33 854 28 65
e-mail: worki@sreniawski.com.pl, http://www.sreniawski.com.pl

Producent worków do transportu zwłok i ekshumacji.
- białe
- czarne
- niebieskie

Z podwójnym dnem - na eksport.
Zapinane na zamek lub taśmę.
Posiadają atest PZH.

TABO Incinerator AB
e-15

Sjöängsvägen 7, SE-192 72 Sollentuna 
Stockholm, Sweden
tel. +46 (0) 8 447 11 80
fax +46 (0) 8 447 11 89



Stoisko / Stand 

necROexpO 2013

e-mail: info@tabo.info.pl

TABO has manufactured cremators since 1932, and the TABO Cremator has for years been 
considered as the world standard for cremation furnaces. Few other cremators have been so widely 
used. The product assortment has been widened and today TABO is a complete supplier for ev-
erything related to a crematorium. TABO supply equipment with focus on quality and long lifetime. 
TABO’s Swedish made cremators have been delivered to more than 30 countries in Europe, North 
America, Asia and Australia. More than 500 cremators have been installed world-wide. 

The cremator is the main product, but TABO also has a wide assortment of other equipment for 
crematoriums, including ash processors, filter equipment, coffin-handling equipment etc. TABO also 
supplies consulting and advice to crematoriums as well as service and maintenance. 

TABO combines long experience with new technology. We will continue our tradition of making 
high quality products in Sweden. Skilled engineering is the best way to ensure the customer long-
term economy. We continue the TABO tradition and lead crematoriums into the future. 

TANATOPRAKTOR.PL 
Portal funeralny
Sławomir Koper
specjalista tanatopraktyk, właściciel
tel. +48 508 920 829
e-mail: kontakt@tanatopraktor.pl, http://www.tanatopraktor.pl

Portal internetowy www.tanatopraktor.pl powstał w roku 2011 jako odpowiedź na zapotrzebowanie 
branży pogrzebowej i osób związanych z tematyką funeralną. 

Serwis poświęcony jest aktualnościom z branży funeralnej, na bieżąco informuje o nowinkach 
w „świecie” pogrzebowym. Dostępne są relacje z niedawnych wydarzeń środowiskowych, a tak-
że zapowiedzi ciekawych spotkań, imprez i innych eventów branżowych. Korzystając z portalu, 
użytkownik może zapoznać się z tym, co dzieje się z ciałem człowieka po jego śmierci. Serwis 
porusza także tematy dotyczące, m.in. pochówku dzieci martwo urodzonych, czy też planowanie 
własnego pogrzebu. 

Tanatopraktor.pl pełni także funkcję edukacyjną. Gdzie szukać pomocy, jak rozmawiać z osobą 
pogrążoną w smutku, jak samemu sobie poradzić ze stratą kogoś bliskiego? Na te i wiele innych 
pytań starają się odpowiedzieć artykuły poradnikowe zamieszczone na portalu. Czytelnicy mogą 
także zapoznać się z rodzajami pochówków charakterystycznymi dla innych kultur. Ponadto 
w serwisie dostępne są przepisy prawa pogrzebowego obowiązujące w Polsce. To też spora garść 
wiedzy o tanatopraksji, dziedzinie wiedzy, która jest nie do końca jeszcze dobrze spopularyzowana 
w Polsce, a także forum, na którym firmy pogrzebowe mają możliwość prezentacji swojej oferty.

Aktualnie www.tanatopraktor.pl odwiedza miesięcznie przeciętnie 4 tys. osób, portal notuje 
10 tys. odsłon miesięcznie. 

TeR enterprises
e-2

Biuro Obsługi Szkód Powypadkowych
ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdańsk 
Infolinia: 801 120 020
tel. +48 58 303 46 38, fax +48 58 320 75 49
e-mail: ter@ter.pl, http://www.ter.pl
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TeR enterprises reprezentuje osoby poszkodowane w różnego rodzajach wypadkach: 

drogowych, w pracy, na roli, w życiu codziennym, w miejscach użyteczności publicznej, 
a także spowodowanych przez produkty niebezpieczne. 

TeR enterprises prowadzi sprawy bieżące oraz do 20 lat wstecz.

Jeżeli w wyniku wypadku Klient:
• doznał uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia,
• stracił osobę bliską,

TeR enterprises wystąpi o wszelkie należne mu świadczenia. 

Trzynastoletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań oraz wykwalifikowana kadra 
gwarantuje ogromną skuteczność zarówno na drodze przedsądowej jak i w sądzie, poszkodowani 
w wypadku otrzymują odpowiednie, bo wysokie odszkodowania.

TER Enterprises prowadzi sprawy bez zaliczki - wynagrodzenie należne jest dopiero po wypła-
ceniu odszkodowania, a sprawdzenie sprawy zawsze dokonywane jest bezpłatnie.

TER Enterprises represents victims of various kinds of accidents which happened: on road, 
at work, in agriculture, in everyday life, in public places, caused by the defective products.

TER Enterprises handles cases from the past 20 years.

If the accident caused for our Client:
• body injury or health disorder,
• loss of a close relative,

TER Enterprises will handle all damages. 

Thirteen years of experience in claiming damages and qualified staff guarantees high level of 
effectiveness during pre-court phase and the court phase of cases. All victims get adequate, high 
compensations.

TOM’S ART  
K. T. Siemierzewicz

e-55
ul. Jasnogórska 11a, 05-120 Legionowo
tel. +48 793 770 134
http://www.urny.biz.pl, http://www.tomsart.eu

Nasza firma zajmuje się rękodziełem w zakresie odlewania i obrabiania mosiądzu oraz brązu.

W swojej ofercie posiadamy:
- urny szklane z elementami metalowymi
- urny mosiężne odlewane
- akcesoria do urn
- urny dla zwierząt z mosiądzu lub brązu
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PHU TRUMAX s.c. 
Tymoszuk i Spółka

e-77
Kol. Brzeźnica Bychawska 28A, 21-104 Niedźwiada
kom. +48 502 147 002, 512 315 535, 502 628 195
http://www.trumax.pl

Firma „TRUMAX” powstała w 2005 r.
Standardowo produkujemy 7 wzorów trumien. W zależności od potrzeb są to trumny dębowe 

lub olchowe. W procesie produkcji nie stosujemy oklein. Wykorzystujemy deski o odpowiedniej 
wilgotności, uzyskane z zakupionego w stanie okrągłym wysokiej jakości drewna.

Trumny malowane i lakierowane są zgodnie z życzeniem Klienta. Prowadzimy sprzedaż trumien 
zarówno w stanie surowym (tzw. nie ubrane) jak i kompletnych (z wybiciami i okuciami). Towar 
dostarczamy do Klienta własnym transportem. 

Produkujemy również trumny kremacyjne oraz trumny na indywidualne zamówienie.

TuSoft  
Systemy Informatyczne

e-56
ul. Bielska 6a, 43-200 Pszczyna
e-mail: kontakt@tusoft.com.pl, http://www.tusoft.com.pl

Firma TuSoft Systemy Informatyczne oferuje rozwiązania informatyczne dla branży funeralnej 
w Polsce. Na V Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO zapre-
zentowany zostanie program ‘Funeral System’ umożliwiający kompleksową obsługę pogrzebu oraz 
program dodrukowania klepsydr ‘Klepsydra’.

Funeral System dostosowany jest wyłącznie do potrzeb i specyfiki branży funeralnej. Program 
ma pomagać w codziennej pracy firmy, bez względu na jej wielkość oraz miejsce prowadzonej 
działalności. Program zapewnia najwyższy poziom obsługi klienta, a także kontroluje zdarzenia 
zachodzące w firmie pogrzebowej. W momencie pojawienia się klienta w firmie - do programu 
wprowadza się wszystkie dane potrzebne do obsługi zlecenia. Dzięki temu można w krótkim cza-
sie pozyskać wszystkie informacje: o pogrzebach, zmarłych, zleceniodawcach, sprzedawanych 
towarach i usługach.

Dlaczego właśnie program FUNERAL SYSTEM?:
- zapewnia bezpieczeństwo pracy i danych
- ułatwia pracę, zapewniając najwyższy poziom obsługi klienta zgodny z aktualnymi rozporządze-

niami oraz uchwałami 
- za pomocą jednego kliknięcia pozwala wydrukować niezbędne dokumenty (wniosek pogrzebowy 

do zus, krus, mswia i wbe, kosztorys zlecenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, oświadczenia, 
zezwolenie na kremację) 

- umożliwia szybkie i łatwe fakturowanie, dostosowane do potrzeb branży pogrzebowej (faktura 
+specyfikacja pogrzebowa)

- umożliwia zarządzanie magazynem towarów
- umożliwia tworzenie harmonogram pogrzebu oraz zarządzanie zasobami firmy
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- umożliwia zarządzanie prosektorium zakładu pogrzebowego
- umożliwia rezerwację kaplic pogrzebowych i karawanów
- drukowanie klepsydr i podziękowań

TuSoft Systems Company offers the best IT solutions for the Funeral Industry in Poland. 
NECROEXPO fair is the excellent chance to present you two innovative software products:

1. FUNERAL SYSTEM that provides complex funeral service, and
2. KLEPSYDRA that allows you to print Orbituary Notices.

FUNERAL SYSTEM is tailored exclusively to the needs and characteristics of the Funeral Industry. 
Regardless of the size or location of your business, the program is to assist in your daily work. The 
program provides the highest standard of customer service and control the current actions that take 
place at the Funeral Company. You enter all data needed to handle the order, at the time when the 
customer show in your company. Thanks to this, in a short time, you can acquire all information 
i.e.: the funerals, the deceased, the payers, sold goods and services. 

Why You should choose FUNERAL SYSTEM?:
- provides database and operation security,
- makes it easy to work, providing the highest level of customer service in accordance with current 

local regulations and resolutions,
- with a single click allows you to print the necessary documents (application forms to the ZUS, 

KRUS and MSWiA, authorisations, statements, authorization for cremation, etc.), 
- allows quick and easy billing, tailored to the needs of the Funeral Industry (Invoice + Funeral 

Specification),
- enables warehouse management,
- allows creating funeral harmonograms and managing company resources,
- enables management of dissecting-rooms,
- allows making reservations of cemetery chapels and hearses,
- enables to print obituary Notices.

VeRITAL
e-67

Lisów, ul. Szkolna 3, 26-026 Morawica
e-mail: info@trumny.pl, http://www.trumny.pl

Firma Verital zajmuje się produkcją trumien.

Nasze wyroby charakteryzują się wysoką jakością dzięki nowoczesnej linii produkcyjnej oraz 
zespołowi wykwalifikowanych pracowników. Nowoczesna suszarnia i lakiernia pomaga nam w za-
spokajaniu wymogów Klientów.

Dostarczamy trumny do Klientów na terenie całego kraju.

WIMAR 
e-87

ul. Stalmacha 24, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
kom. +48 602 851 334, tel./fax +48 77 481 98 11, fax +48 77 483 74 03

Producent tabliczek pogrzebowych, natrumiennych, klepsydr, obrazków kondolencyjnych, liter 
samoprzylepnych, wizytówek, teczek ofertowych, ulotek itp. usługi poligraficzne.
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WYRÓB I SPRZeDAŻ TRUMIeN
e-18

Nagawczyna 248, 39-200 Dębica
kom. +48 502 433 854

WALTeR ZIMMeRMANN GmbH
e-69

Auinger Weg 5, D-82229 Seefeld-Hechendorf, Niemcy/Germany
tel. 0 81 52 98 05 90, fax 0 81 52 98 05 92
e-mail: info@walter-zimmermann.de, http://www.walter-zimmermann.de

Działalność firmy zapoczątkował w 1985 przedstawiciel handlowy Walter Zimmermann, z wy-
kształcenia handlowiec hurtowy i ekonomista.

W 1991 roku rozpoczął samodzielną działalność a jego klientami zostały cmentarze, zakłady 
pogrzebowe i kościoły.

Początkowo oferta firmy obejmowała prócz specjalnej świecy długo palącej z napełnianą puszką, 
mały sortyment przedmiotów dekoracyjnych, reprezentujących nową, ponadczasową formę uro-
czystego pożegnania. Ten program produktów stale poszerzany z upływem czasu, obejmuje dziś 
również zupełnie nowe, innowacyjne produkty, które powstały częściowo we współpracy z zakładami 
pogrzebowymi, takie jak na przykład kandelabr na urnę.

W ten sposób powstała całkiem nowa forma dekoracji używana do wystawienia prochów zmar-
łego nazwana „świecznikiem Zimmermanna”.

Firma Walter Zimmermann GmbH od początku przykładała bardzo dużą wagę do jakości, 
elastyczności, indywidualności oraz dobrego serwisu i tym wartościom pozostała wierna do dziś.

Zmienny system modułowy, umożliwiający połączenie ze sobą prawie wszystkich części to 
również pomysł firmy Walter Zimmermann GmbH.

Jako uzupełnienie programu oraz by móc zaoferować możliwe jak najszerszą paletę produktów 
oferujemy również różnorodny materiał dekoracyjny, obejmujące sztuczne rośliny, donice ozdobne, 
kolumny, materiały i wiele innych.

Prezencja firmy Walter Zimmermann GmbH na licznych targach specjalistycznych jest zawsze 
bardzo dobrze przyjmowana przez klientów.

Dostawy naszych produktów sięgają dziś poza granice Niemiec i obejmują prawie całą Europę.

• Krzyże
• Nosze
• Misy na ogień
• Stojaki na urny
• Świece ołtarzowe
• Misy na kwiaty
• Misy na świece
• Księgi kondolencyjne
• Kinkiety
• Świece stołowe
• Stojaki na kwiaty
• Donice na kwiaty
• Misa na wodę święconą
• Podpory/uchwyty na dekoracje
• Podpory/uchwyty ozdobne
• Świece długo palące
• Wózki ozdobne do trumien
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ZNICZ BIAŁOGARD Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 10, 78-200 Białogard
tel. +48 94 312 41 79
e-mail: handel@znicz.com, http://www.znicz.com

Firma „ZNICZ” Białogard zajmuje się produkcją świec, zniczy oraz wkładów do zniczy.
Ponadto prowadzimy sprzedaż parafiny świecowej, zniczowej i granulatu.
Pośredniczymy również w sprzedaży knotów, szkła i innych akcesoriów do produkcji zniczy.


