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  WROTNIEWSCY.PL s.c. 

    ul. Różana 8, 75-213 Koszalin 
    tel. całodobowy 94 343 25 13 

WROTNIEWSCY.PL   

jest firmą rodziną, już w drugim 

pokoleniu, działającą na lo-

kalnym rynku od 1991 roku.  

Od wielu lat - każdego dnia -  

każdą  decyzję, a tym samym 

i jakość naszej pracy, po-

świadczamy własnym nazwi-

skiem. Dlatego za wszystko, 

czego się podejmujemy, bie-

rzemy pełną odpowiedzial-

ność.  

Dobrą reputację osiągnęliśmy 

dzięki „programowej” rzetel-

ności.  

Pewnego dnia możesz  

nas potrzebować 

 WROTNIEWSCY.PL 

W tym miejscu zano-

tuj pytania związane 

z pogrzebem 



Pomyśl również i o tym 

Odpowiedz sobie na pytania:   

 pochówek z trumną, czy urną? 

 jaka forma pożegnania - z pokazem zdjęć, 
okolicznościową mową, muzyką, czy msza i 
ksiądz przy grobie? 

 grób rodzinny, uwzględniający potrzeby w 
przyszłości, czy pojedynczy? 

 ile trzeba zamówić wieńców/wiązanek, jaka 
treść na szarfie? 

 nekrolog w gazecie, TV MAX? Jaka treść? Bę-
dzie potrzebna klepsydra powiadamiająca np. 
sąsiadów? Ile klepsydr? 

 ile osób przyjmie zaproszenie na stypę, czy 
uwzględnić wcześniejszy poczęstunek dla przy-
jezdnych?  

 nagrobek teraz, czy później (przy dopisaniu do 
rachunku pogrzebowego oszczędzasz 15% 
vat )? 

 

Idąc na pierwsze spotka-

nie w firmie pogrzebowej 

Zabierz ze sobą następujące dokumenty: 

 dowód osobisty osoby zmarłej 

 dowód osobisty osoby zlecającej pogrzeb 

 dokument potwierdzający pokrewień-
stwo ze zmarłym, np. w przypadku za-
mężnej córki akt małżeństwa, w przypad-
ku syna lub niezamężnej córki - akt uro-
dzenia 

 legitymację rencisty, emeryta lub odcinek 
emerytury, renty osoby zmarłej 

 kartę zgonu (jeśli  otrzymałeś od lekarza/
sanitariusza kartę informacyjną, zanieś 
ją do lekarza rodzinnego, który wyda na 
jej podstawie  kartę zgonu, niezbędną 
do wyrobienia aktu zgonu) 

  akt zgonu (na życzenie rodziny wyrobi 
go nasza firma) 

 zdjęcie osoby zmarłej (do wykonania 
portretu pamiątkowego) 

 

Kontakt z nami 

WROTNIEWSCY.PL s.c. 
ul. Różana 8 
75-213 Koszalin 

tel. 94 343 25 13 wew. 1 

pogrzeby@wrotniewscy.pl 

Pomagamy także         w 

innych sprawach 

 Rozliczamy osoby zmarłe w zakładzie 
energetycznym, gazowni, spółdzielni, 
urzędzie miasta itp. 

 Pomagamy w uzyskaniu rent/emerytur 
po osobach zmarłych 

 Uzyskujemy odszkodowania dla rodzin 
ofiar wypadków komunikacyjnych lub 
innych 

 Pomagamy w wyborze  ubezpieczenia 
pogrzebowego 

 Sprzątamy/odkażamy miejsca zgonów 

 Remontujemy, sprzątamy mieszkania i 
lokale przed sprzedażą 

 Na zlecenie rodziny, sprzedajemy lokale 
mieszkalne i obiekty, w tym szybka 
sprzedaż w 24 godziny 

 


