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1. Kremacja ma być jedynym oficjalnym określeniem. Słowo „kremacja” ma być jedynym
urzędowym określeniem metody pochówku stosowanej przez członków PSP.
2. Kremacja ma cechować się poszanowaniem godności. Podczas trwania procesu kremacji
należy postępować w sposób wskazujący poszanowanie dla godności zmarłego.
3. W krematorium wolno kremować wyłącznie zwłoki i szczątki ludzkie.
4. Spopielenie zwłok lub szczątków ludzkich musi odbywać się wyłącznie w trumnie.
5. Ochrona zwłok. Zwłoki muszą być zawsze stosownie ubrane lub okryte np. w całun i być
chronione w zgodzie z prawem, miejscową tradycją i uznaną praktyką.
6. Wszystkie kremacje muszą być wykonywane oddzielnie co ma gwarantować wykluczenie
przypadków zmieszania popiołów chyba, że chodzi o przypadki wspólnej kremacji matki i
martwo narodzonego dziecka, kremacji szczątków po ekshumacji z jednego grobu bądź inne
przypadki, określone prawem.
7. Konieczna jest nieskrępowana możliwość identyfikacji kremowanego zmarłego przed
procesem kremacji. Zalecane jest stosowanie trwałego identyfikatora prochów.
8. Wszystkie materiały używane podczas kremacji mają być przyjazne dla środowiska.
9. Obowiązkowe jest wydawanie, po spopieleniu zwłok osoby zmarłej, świadectwa kremacji
wykonanej usługi pogrzebowej tego rodzaju.
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz handlowego wykorzystania produktów i pozostałości po
kremacji, których nie wolno używać do żadnych celów komercyjnych.
11. Osoby bądź podmioty prowadzące krematoria powinny udostępniać, bez wezwania,
aktualne cenniki i taryfy, sporządzać rzetelnie kosztorysy i faktury za wszystkie
przeprowadzone usługi kremacyjne.
12. Osoby bądź podmioty prowadzące krematoria zobowiązane są do prowadzenia ewidencji
wszystkich przeprowadzonych kremacji w formie rejestru.
13. Personel zatrudniony przy kremacji musi być wykwalifikowany lub co najmniej
kompetentny. Wskazane jest posiadanie przez operatorów pieca kremacyjnego certyfikatów
(świadectw) przeszkolenia przez dostawcę urządzenia kremacyjnego.
14. Osoby lub podmioty prowadzące usługi kremacyjne oraz personel zatrudniony przy
kremacji zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy zawodowej i dyskrecji w realizacji
zleceń.
15. Osoby lub podmioty prowadzące usługi kremacyjne oraz personel zatrudniony przy
kremacji zobowiązani są do poszanowania takiej formy wyboru pogrzebu, bez względu na
to, gdzie i jak została ona zapisana, lecz w ramach obowiązujących przepisów.
Przypis z aktualnego prawa:
Prochy otrzymane w procesie kremacji zwłok, muszą być pochowane na cmentarzu.
(Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki
Społecznej z dn. 20.10.1972 DZ.U. Nr 47 poz.299).

