KREMACJA W POLSCE

Choć pod względem ilości przeprowadzanych kremacji w Polsce wciąż nam daleko do takich
krajów jak Niemcy, Szwecja czy Czechy, z roku na rok jest ich coraz więcej. Nic dziwnego miejsc na cmentarzach zaczyna brakować, do tego kremacja jest rozwiązaniem znacznie
tańszym niż pochówek tradycyjny.
Średnio kremację w Polsce przeprowadza się tylko w przypadku 20 procent pochówków. To
sporo mniej niż na świecie. Z czego to wynika?
Zdecydowanie na przeszkodzie stanęły przede wszystkim złe skojarzenia z paleniem ludzi
w obozowych krematoriach podczas drugiej wojny światowej. I choć ubiegający czas oraz
zmiany pokoleniowe wpływają na stale rosnące zainteresowanie spopielaniem zwłok, to i tak
wciąż nam daleko do przodujących pod tym względem krajów takich jak Niemcy, Szwecja czy
Czechy. Tam ilość wykonywanych usług kremacyjnych sięga 80 procent. Przeprowadzane w
Polsce badania wskazują jednak, że z roku na rok i u nas rośnie liczba osób akceptujących taką
formę pochówku. W Łodzi ten współczynnik jest już od dłuższego czasu na poziomie 50
procent.
KREMACJA W KREMATORIUM KLEPSYDRA

Krematorium KLEPSYDRA w Łodzi wyposażone jest w nowoczesną technologię
pieców kremacyjnych a proces kremacji jest w pełni zautomatyzowany. Dodatkowo piece
kremacyjne spełniają najwyższe standardy w zakresie jakości, bezpieczeństwa pracy i
parametrów ekologicznych wg. norm UE.
Spopielenia odbywają się w 2 piecach kremacyjnych a wszystkie parametry procesu są
monitorowane i rejestrowane przez komputer. System zapisuje wszystkie wykonane kremacje,
a każdej osobie zmarłej nadaje się indywidualny numer kremacji. Jako nieliczni stosujemy
elektroniczny system ewidencjonowania kremacji. Po dokonanym procesie spopielenia prochy
osoby zmarłej zostają złożone do urny wraz z trwałym indywidualnym identyfikatorem
prochów, potwierdzonym protokołem z wykonania spopielenia i certyfikatem kremacji.
Warto wiedzieć o tym, że w myśl obowiązujących przepisów rodzina ma prawo osobiście
odebrać urnę z prochami bezpośrednio z krematorium lub zakładu pogrzebowego,
przetransportować ją do domu i przechować prochy do chwili pogrzebu. Pod warunkiem
oczywiście, że w dniu pogrzebu bliscy przewiozą urnę do kościoła lub bezpośrednio na
cmentarz.
W Polsce zmarłych chowa się w obrębie cmentarzy, a więc na terenie przeznaczonym
wyłącznie do tego celu. Urnę można pochować w grobie ziemnym lub murowanym
ewentualnie w kolumbarium z niszą. Aktualne prawo zabrania chowania zmarłych poza
terenem cmentarza, rozsypywanie prochów w dowolnym miejscu i przechowywanie urn w
domu.

