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OGÓLNE ZASADY zamieszczania nekrologów w Gazecie Wyborczej

Ago ra SA, wy daw ca „Ga ze ty Wy bor czej” świad czy kom plek so wą usłu gę „Ne kro lo gi”, po le ga ją cą na za miesz cza niu
ne kro lo gów w „Ga ze cie Wy bor czej” i na za pew nie niu emi sji ne kro lo gów w de dy ko wa nym ser wi sie in ter ne to wym
http://ne kro lo gi.wy bor cza.pl. Na szym klien tom za pew nia my naj wyż szą ja kość świad czo nych usług, rze tel ność,
pro fe sjo nal ną ob słu gę i fa cho we do radz two. Ni niej sze Za sa dy Ogól ne, po dob nie jak za mó wie nie lub umo wa są
nie zbęd ny mi ele men ta mi kształ tu ją cy mi na sze wza jem ne re la cje. Ich for ma lizm praw ny zo stał ogra ni czo ny do mi -
ni mum po to, aby pod kre ślić, że isto tą na szych re la cji jest prze de wszyst kim naj wyż sza ja kość re a li zo wa nych dla
Pań stwa usług. Za pew nia my, że naj waż niej sza dla nas jest Pań stwa sa tys fak cja, ocze ki wa nia i po trze by. W zgo -
dzie z po wyż szą de kla ra cją bę dą in ter pre to wa ne wszel kie po sta no wie nia i za sa dy do ty czą ce świad czo nych Pań -
stwu usług. 

Okre śle nia uży te w Za sa dach Ogól nych na le ży ro zu mieć w na stę pu ją cy spo sób:

Za sa dy Ogól ne – ni niej sze ogól ne za sa dy za miesz cza nia ne kro lo gów

Wy daw ca – Ago ra Spół ka Ak cyj na z sie dzi bą w War sza wie pod adre sem ul. Czer ska 8/10 (wy daw ca Ga ze ty Wy -
bor czej, pro wa dzą ca też Ser wis), re je stra cja: Sąd Re jo no wy dla m. st. War sza wy, XIII Wy dział Gos po dar czy Kra jo -
we go Re je stru Są do we go, re jestr przed się bior ców nr KRS 59944, NIP 526-030-56-44, ka pi tał za kła do wy 
50 937 386 PLN, wpłacony w całości;

Ogło sze nio daw ca – oso ba fi zycz na, oso ba praw na al bo jed nost ka or ga ni za cyj na nie ma ją ca oso bo wo ści praw -
nej, za ma wia ją ca Usłu gę;

Ga ze ta Wy bor cza – wy da wa ny przez Wy daw cę dzien nik o za się gu ogól no pol skim pod ty tu łem „Ga ze ta Wy bor -
cza”, w tym wszyst kie je go sta łe, oka zjo nal ne i spe cjal ne ogól no pol skie lub lo kal ne do dat ki bran żo we i te ma tycz -
ne wraz ze wszyst ki mi stro na mi lo kal ny mi uka zu ją cy mi się w je go wy da niach, je go elek tro nicz nie roz po wszech -
nia na wer sja (e wy da nie) oraz Ga ze ta Wy bor cza on li ne; 

Ser wis – pro wa dzo ny przez Wy daw cę te ma tycz ny ser wis in ter ne to wy za wie ra ją cy Ne kro lo gi, do stęp ny pod ak tu al -
nym adre sem URL: http://ne kro lo gi.wy bor cza.pl oraz pod adre sa mi bę dą cy mi prze kie ro wa nia mi do te go adre su,
a tak że pod adre sa mi bę dą cy mi je go uzu peł nie niem lub kon ty nu a cją oraz każ dym adre sem, któ ry go za stą pi; 

Ne kro log – za miesz cza ne zgod nie z Za sa da mi Ogól ny mi ogło sze nie zwią za ne ze śmier cią oso by lub  rocz ni cą
śmier ci. Ne kro log w dru ku jest za miesz cza ny w po sta ci tek stu z  ty po wym wy róż nie niem gra ficz nym. Roz miar Ne -
kro lo gu w dru ku jest za leż ny od licz by stan dar do wych, przy ję tych przez Wy daw cę zna ków (li nii). Wy róż nia się na -
stę pu ją ce ro dza je Ne kro lo gów:  ne kro log  tra dy cyj ny  –  za wia do mie nie  o  czy jejś  śmier ci;  kon do len cje  – wy ra zy
współ czu cia prze ka zy wa ne  ko muś  z  po wo du  śmier ci  bli skie go,  po dzię ko wa nie  za  opie kę,  po moc  czy  le -
cze nie,  po łą cze nie za wia do mie nia o śmier ci z kon do len cja mi; ne kro log wspom nie nio wy – wspom nie nie o oso bie
zmar łej. Ne kro lo gi są pu bli ko wa ne dru kiem w for mach okre ślo nych w Za łącz ni ku nr 1 do Za sad Ogól nych. 

W wy da niu ogól no pol skim Ga ze ty Wy bor czej na dru giej stro nie re dak cyj nej  do stęp ne są mak sy mal nie 34 li nie,
nato miast na in nych stro nach re dak cyj nych mak sy mal na ilość miej sca to  70 li nii. Z ko lei w wy da niu sto łecz nym
na in nych stro nach re dak cyj nych mak sy mal na ilość miej sca to 62 li nie, zaś na dru giej stro nie re dak cyj nej do -
stęp ne są wy łącz nie na stę pu ją ce for ma ty: 19 li nii i 41 li nii. We wszyst kich wy pad kach licz ba li nii ozna cza wy so -
kość ne kro lo gu. Wy daw ca za strze ga so bie pra wo do do sto so wa nia ma te ria łu do star czo ne go przez Ogło sze nio -
daw cę do  tych  form, a wy ni ka ją ce stąd zmia ny nie mo gą być przed mio tem re kla ma cji. 

Usłu ga – kom plek so wa usłu ga re kla mo wa, po le ga ją ca na za miesz cze niu Ne kro lo gu w Ga ze cie Wy bor czej i na za -
pew nie niu je go za miesz cze nia w Ser wi sie;

Dzień ro bo czy – każ dy dzień ty god nia, z wy łą cze niem so bót, nie dziel i dni usta wo wo wol nych od pra cy.

§ 1

1. Ne kro log bę dzie za miesz czo ny dru kiem na ła mach Ga ze ty Wy bor czej na stro nach lo kal nych lub ogól no pol skich
(ne kro log wspom nie nio wy – tyl ko na stro nach sto łecz nych Ga ze ty Wy bor czej). Ne kro lo gi  o  za się gu  ogól no pol -
skim  są  pu bli ko wa ne  na  dru giej  lub  na  in nych  stro nach  re dak cyj nych  lub  na stro nach lo kal nych. Ne kro lo -
gi o za się gu lo kal nym są pu bli ko wa ne na stro nach lo kal nych opa trzo nych na głów kiem „Ne kro lo gi” lub „Po że gna -
nia”, a tak że mo gą być pu bli ko wa ne na dru giej stro nie re dak cyj nej. W przy pad ku za się gu sto łecz ne go Ne kro lo gi
są rów nież pu bli ko wa ne  na in nych stro nach re dak cyj nych. Za rów no w przy pad ku Ne kro lo gów o za się gu ogól no -
pol skim, jak i lo kal nym, nie ma moż li wo ści wy bo ru miej sca (stro ny ani miej sca na stro nie, w któ rym Ne kro log zo -
sta nie za miesz czo ny). Po nad to moż li wość za miesz cza nia Ne kro lo gów na stro nach re dak cyj nych jest uza leż nio na
od do stęp no ści miej sca na tych stro nach.

I. DEKLARACJA WYDAWCY

II. OKREŚLENIA

III. ZAKRES USŁUGI 
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2. Z za strze że niem po sta no wień ust. 3 i 4, okres emi sji Ne kro lo gu w Ser wi sie roz po czy na się w dniu pier wszej
pu bli ka cji w Ga ze cie Wy bor czej, i Ne kro log bę dzie emi to wa ny w Ser wi sie przez czas nie ozna czo ny. 

3. Ogło sze nio daw ca mo że za de cy do wać o za kre sie re a li za cji pra wa do emi sji Ne kro lo gu w Ser wi sie, skła da jąc w
każ dym cza sie dys po zy cję za prze sta nia je go emi sji. Ta ka dys po zy cja zło żo na w za mó wie niu ozna cza, że Ne kro log
nie zo sta nie wy e mi to wa ny w Ser wi sie. Póź niej sza dys po zy cja mu si zo stać zło żo na w ta ki sam spo sób, w ja ki zo -
sta ło zło żo ne za mó wie nie, i bę dzie zre a li zo wa na w ter mi nie jed ne go dnia ro bo cze go.  

4. Wy daw ca za prze sta nie emi sji Ne kro lo gu w Ser wi sie tak że na ży cze nie nie bę dą cej Ogło sze nio daw cą oso by bli -
skiej oso by zmar łej, i nie bę dzie to uwa ża ne za nie na le ży te wy ko na nie Usług.

§ 2

Spo sób emi sji Ne kro lo gu w Ser wi sie okre śla Za łącz nik nr 2 do Za sad Ogól nych. 

§ 1

1. Usłu ga jest wy ko ny wa na na pod sta wie zło żo ne go przez Pań stwa za mó wie nia. Re a li za cja Usłu gi do ko ny wa na
jest w opar ciu o Za sa dy Ogól ne i obo wią zu ją ce prze pi sy pra wa. 

2. Je że li bę dą Pań stwo chcie li do ko nać zmian w za mó wie niu, pro si my o ich do star cze nie z do kład nym okre śle -
niem, na czym zmia ny te ma ją po le gać. Je śli bę dą chcie li Pań stwo zre zy gno wać z Usłu gi, ko niecz ne jest zło że nie
re zy gna cji na piś mie, fak sem lub po cztą elek tro nicz ną.

§ 2

Ter mi ny do star cza nia za mó wień, tre ści, zmian oraz re zy gna cji z Usłu gi znaj dą Pań stwo w  Za łącz ni ku nr 3 do Za -
sad Ogól nych. 

1. Za mó wio ną Usłu gę mo gą Pań stwo op ła cić w wy bra ny przez sie bie spo sób:

a) przed emi sją, czy li do dnia po prze dza ją ce go emi sję dru kiem włącz nie – płat ność z gó ry,
b) po emi sji, na pod sta wie wy sta wio nej Pań stwu fak tu ry – płat ność z do łu w cią gu 14 dni od wy sta wie nia fak tu ry,
c) in ny okre ślo ny w umo wie.

2. Usłu ga jest wy ce nia na na pod sta wie cen ni ka Wy daw cy z dnia zło że nia za mó wie nia. Ne kro lo gi są wy ce nia ne na
pod sta wie licz by li nii, przy czym do li cza się za wsze jed ną do dat ko wą li nię za ram kę. Ja kie kol wiek dys po zy cje
Ogło sze nio daw cy, skła da ne sto sow nie do po sta no wień roz dzia łu III, § 1 ust. 3 Za sad Ogól nych, nie wpły wa ją na
wy so kość wy na gro dze nia Wy daw cy.

§ 1

1. Wy daw ca i re dak tor nie po no szą od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych przez Pań stwa Ne kro lo gu. 

2. Po stro nie Ogło sze nio daw cy po zo sta je za pew nie nie, że ma on pra wo po słu gi wać się uży ty mi w Ne kro lo gach in -
for ma cja mi, da ny mi, zna ka mi to wa ro wy mi oraz wszel ki mi po zo sta ły mi ele men ta mi chro nio ny mi pra wem, a tak że,
że do star cza ne Wy daw cy ma te ria ły nie pod le ga ją po śred nic twu or ga ni za cji zbio ro we go za rzą dza nia pra wa mi au -
tor ski mi i pra wa mi po krew ny mi. Zło że nie przez Pań stwa za mó wie nia jest rów noz nacz ne z Pań stwa oświad cze -
niem, że po wyż szy obo wią zek zo stał speł nio ny, zaś za ma wia ne Ne kro lo gi nie są sprzecz ne z pra wem lub do bry mi
oby cza ja mi, jak też, że zło że nie, przy ję cie i re a li za cja za mó wie nia nie na ru sza prze pi sów o za mó wie niach pu blicz -
nych. W  przy pad ku  za mó wie nia  Ne kro lo gu  za wie ra ją ce go wi ze ru nek  (w  szcze gól no ści  fo to gra fię) oso by
zmar łej, Ogło sze nio daw ca jest zo bo wią za ny wy peł nić i pod pi sać oświad cze nie we dług wzo ru okre ślo ne go w Za -
łącz ni ku nr 4 do Za sad Ogól nych. 

3. Ko niecz ność na pra wie nia wszel kich szkód po wsta łych po stro nie Wy daw cy w związ ku z tre ścią lub for mą Ne -
kro lo gu (włącz nie z kosz ta mi pro ce su lub in ne go po stę po wa nia praw ne go oraz in ny mi uza sad nio ny mi wy dat ka mi
po nie sio ny mi w związ ku z rosz cze nia mi osób trze cich) le ży po stro nie Ogło sze nio daw cy. 

Zo bo wią za nie to do ty czy tak że sy tu a cji, w któ rych stro ną po stę po wa nia jest re dak tor na czel ny Ga ze ty Wy bor czej
lub in ny re dak tor bądź pra cow nik Wy daw cy.

V. PŁATNOŚCI

IV. WARUNKI REALIZACJI

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
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§ 2

1. Wy daw ca mo że, bez po no sze nia ja kiej kol wiek od po wie dzial no ści z te go ty tu łu:

a) od mó wić za miesz cze nia lub wstrzy mać za miesz cze nie Ne kro lo gu, lub za żą dać do ko na nia je go zmian, je że li:
– treść lub for ma Ne kro lo gu jest sprzecz na z pra wem, do bry mi oby cza ja mi, li nią pro gra mo wą lub cha rak te rem

pu bli ka cji, lub z nor ma mi wią żą cych Wy daw cę: Ko dek su Do brych Prak tyk Wy daw ców Pra sy, Ko dek su Ety ki
Re kla my, lub

– oso ba trze cia lub wła ści wy or gan lub in sty tu cja po wo ła na do czu wa nia nad prze strze ga niem za sad ety ki
me diów lub ety ki re kla my zgło si ły za strze że nia do ty czą ce Ne kro lo gu,

b) od mó wić za miesz cze nia lub wstrzy mać za miesz cze nie Ne kro lo gu, je że li nie otrzy ma my lub otrzy ma my 
z opóź nie niem płat ność za za miesz cza ne wcześ niej ogło sze nia.

2. Moż li we jest wy stą pie nie przer wy tech nicz nej w przyj mo wa niu i emi sji Ne kro lo gów w Ser wi sie. Po sta ra my się,
aby przer wy te mia ły miej sce w no cy i  by ły jak naj krót sze. Jed nak że przer wy w świad cze niu Usłu gi z przy czyn
tech nicz nych nie są pod sta wą do zgło sze nia re kla ma cji.

3. Roz mo wy te le fo nicz ne do ty czą ce zło że nia bądź re a li za cji za mó wień są utrwa la ne.

Je że li bę dą mie li Pań stwo ja kie kol wiek za strze że nia co do spo so bu i ja ko ści re a li za cji za mó wie nia, pro si my o nie -
zwłocz ny kon takt (te le fo nicz ny, fak sem lub e ma i lem) ze sprze daw cą, któ ry przyj mo wał Pań stwa za mó wie nie. Re -
kla ma cje roz pa trzy my i udzie li my Pań stwu od po wie dzi, nie póź niej niż w na stęp nym dniu ro bo czym. Gdy by oka za -
ło się to nie moż li we, na tych miast po in for mu je my o tym wska zu jąc jed no cześ nie osta teczny ter min udzie le nia od -
po wie dzi nie prze kra cza ją cy 14 dni od otrzy ma nia Pań stwa re kla ma cji. 

1. Wy daw cy przy słu gu je pra wo zmia ny ni niej szych Za sad Ogól nych w każ dym cza sie. Zmia ny nie ma ją za sto so wa -
nia do za mó wień zło żo nych przed dniem wej ścia w ży cie zmian.

2. Ni niej sze Za sa dy Ogól ne wraz ze wszyst ki mi za łącz ni ka mi obo wią zu ją od dnia 22 stycznia 2010 ro ku.

OGÓLNE ZASADY zamieszczania nekrologów w Gazecie Wyborczej

VII. REKLAMACJE

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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ZAŁĄCZNIK nr 1

ZA SA DY ZA PI SU NE KRO LO GÓW 

Wy daw ca usta lił po da ne ni żej za sa dy gra ficz ne pu bli ka cji ne kro lo gów.

1. IMIĘ I NA ZWI SKO ZMAR ŁE GO 

Znak ś. p./b. p. jest za wsze wy bie ra ny z ba zy ob raz ków. Dys po nu je my róż ny mi wa rian ta mi gra ficz ny mi zna ków.
Moż li wy jest wy bór zna ku mniej sze go lub więk sze go, np.:

znak mniej szy 

znak więk szy

1.1. Imię i na zwi sko Zmar łe go za pi sy wa ne jest czcion ką po chy łą wy tłusz czo ną, więk szą (trzy li nio wą) lub mniej szą

(dwu li nio wą).

czcion ka po chy ła wy tłusz czo na mniej sza

czcion ka po chy ła wy tłusz czo na więk sza

Na zwi sko pa nień skie Zmar łej

czcion ka po chy ła wy tłusz czo na mniej sza

Pierw sze na zwi sko po mę żu

czcion ka po chy ła wy tłusz czo na mniej sza

Dru gie na zwi sko po mę żu

czcion ka po chy ła wy tłusz czo na mniej sza

Za pis do ty czą cy wdo wień stwa

czcion ka tek sto wa 

Pseu do nim

czcion ka tek sto wa po gru bio na 

Ty tu ły na uko we i za wo do we Zmar łe go:

Je śli wpi su je my je po mię dzy znak śp./b. p. i na zwi sko Zmar łe go, za pi su je my je czcion ką mniej szą. 

czcion ka po chy ła wy tłusz czo na mniej sza 

Je śli wpi su je my je pod na zwi skiem Zmar łe go, za pi su je my je czcion ką tek sto wą.

czcion ka tek sto wa 

Wpi sa nie ty tu łu na uko we go lub za wo do we go Zmar łe go w jed nej li nii z imie niem i na zwi skiem jest moż li we tyl ko
wte dy, gdy są one pi sa ne czcion ką mniej szą.

czcion ka po chy ła wy tłusz czo na mniej sza 

Imię i na zwi sko Zmar łe go wpi su je my w jed nej li nii. Sta ra my się uni kać za pi sy wa nia w kil ku li niach, nie mniej jed -
nak cza sem jest to ko niecz ne, np. je śli na zwi sko jest dwu czło no we lub gdy Zmar ły uży wał dwoj ga imion.

I. NEKROLOGI TRADYCYJNE
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1.2. W tek ście ne kro lo gu w od nie sie niu do Zmar łe go uży wa my wiel kich li ter, np.:

zmarł nasz uko cha ny Oj ciec, Mąż, Teść...

że gna my Go w śro dę...

że gna my Cię, Ta to, w śro dę...

wy pro wa dze nie Cia ła... zło że nie Zwłok... Pro chów...

że gna my Ko le gę...

Nie uży wa my na to miast wiel kich li ter (z wyjątkiem przypadku, gdy ogłoszeniodawca tak sobie życzy) w ty tu łach
na uko wych i za wo do wych wy ko ny wa nych przez Zmar łe go ani w epi te tach, ja ki mi go opi su je my:

na sza naj uko chań sza Ma ma (nie: Na sza Naj uko chań sza Ma ma)

zmarł nasz Ko le ga i Przy ja ciel dok tor, in ży nier, pro fe sor, ma gi ster, praw nik, tech nik

(nie: Dok tor, In ży nier, Pro fe sor, Ma gi ster)

dro ga Ko le żan ka (nie: Dro ga Ko le żan ka)

Sło wo „czło wiek” w od nie sie niu do Zmar łe go pi sze my wiel ką li te rą:

wspo mi na my do bre go Czło wie ka 

od szedł wspa nia ły Czło wiek 

1.3. Zwro ty ma ją ce bez po śred nie od nie sie nie do Zmar łe go pi sze my wiel ką li te rą np. 

nasz wiel ki Mistrz

od szedł Na uczy ciel wie lu po ko leń (w zna cze niu men tor, pa tron)

2. POD PI SY

2.1. Pod pi sy pod tek stem ne kro lo gu za pi su je my czcion ką po chy łą.

W pod pi sie sto su je my ma łe li te ry (na ży cze nie klien ta moż li we jest uży cie wiel kich li ter). 

ro dzi na, bli scy, zna jo mi 

żo na z dzieć mi

sy no wa, syn, wnu ki

ko le żan ki i ko le dzy z ban ku

współ pra cow ni cy

gro no pe da go gicz ne 

Wiel ki mi li te ra mi za pi su je my na zway funk cji peł nio nych przez Zmar łe go oraz je że li wy stę pu ją nie za leż nie w tre ści
i pod pi sie ne kro lo gu np.:

Dy rek tor Ge ne ral ny

Pre zes

Kie row nik

Bur mistrz

Prze wod ni czą cy

Dzie kan

Pro dzie kan

Kie row nic two

Wer sa la mi pi sa ne są tyl ko i wy łącz nie skró ty np.:

NBP (Na ro do wy Bank Pol ski)

PZU (Po wszech ny Za kład Ubez pie czeń)

MSWiA (Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji)

na to miast na zwy firm po wi ny być za pi sy wa ne w na stę pu ją cy spo sób np.: 

Mo sto stal Export SA

Slim Me di ca Sp. z o.o.

Ago ra SA

Na ży cze nie klien ta do pusz cza my pi sow nię wer sa li ka mi na zwy fir my w tre ści i pod pi sie ne kro lo gu.
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3. TREŚĆ NE KRO LO GU

3.1. Treść ne kro lo gu dzie lo na jest na aka pi ty za czy na ją ce się od no wej li nii, np.:

9 kwiet nia zmar ła...

Z bó lem za wia da mia my, że...

Na bo żeń stwo ża łob ne od bę dzie się...

Pro si my o nie skła da nie kon do len cji.

O czym za wia da mia...

3.2. Wiel kie li te ry w tre ści ne kro lo gu

Uży cie wiel kich li ter w od nie sie niu do Zmar łe go re gu lu je pkt. 1.2. 

Wiel ką li te rą pi sze my na zwy wła sne cmen ta rzy, np.:

Cmen tarz Bró dzień ski (lub Bród now ski) 

Cmen tarz Po wąz kow ski (daw ny Woj sko wy)

Cmen tarz Ko mu nal ny Pół noc ny (Wól ka Wę glo wa)

Cmen tarz Wol ski

Cmen tarz Ewan ge lic ko -Au gs bur ski, część rzym sko ka to lic ka

Cmen tarz Ży dow ski

ale sa mo sło wo „cmen tarz”, nie bę dą ce ele men tem na zwy wła snej, pi sze my ma łą li te rą, np.:
cmen tarz miej sco wy

cmen tarz w Wi la no wie

cmen tarz na Wo li

cmen tarz na Bród nie

cmen tarz na Waw rzy sze wie

Ma łą li te rą pi sze my sło wa: „ko ściół”, „ka pli ca”, „świą ty nia”, „dom po grze bo wy”, np.:

ko ściół św. Te re sy

ka pli ca Hal per tów

ko ściół św. Jo za fa ta (nie: Jó ze fa ta)

ko ściół św. Ka ro la Bo ro me usza (nie: K. Bo ro me usza)

ko ściół oo. Ber nar dy nów (Oj ców Ber nar dy nów)

klasz tor ss. Wi zy tek (Sióstr Wi zy tek)

Ma łą li te rą pi sze my rów nież (z wyjątkiem przypadku, gdy ogłoszeniodawca zażyczy sobie inaczej): 

świę te sa kra men ty 

msza świę ta

na bo żeń stwo ża łob ne

3.3. W tre ści ne kro lo gów z za sa dy nie uży wa my skró tów. Pi sze my za tem np.:

ko ściół pw. Mat ki Bo skiej Nie usta ją cej Po mo cy

ko le dzy z V Wy dzia łu Re wi zyj ne go Są du Wo je wódz kie go

Krzyż Ko man dor ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski

Do pusz cza my na to miast uży cie skró tów:

ko ściół NMP, ul. Przy ry nek 2 (NMP – Naj święt sza Ma ry ja Pan na)

ko ściół MB Nie usta ją cej Po mo cy (MB – Mat ka Bo ska)

3.4. W za pi sie dat i go dzin, na zwę mie sią ca pi sze my słow nie, 

na koń cu wsta wia my sło wo „rok”, go dzi nę po da je my w for ma cie „gg. mm”, np.:

12 mar ca 2000 ro ku (nie: 12.03.00 czy 12. III. 00 lub 12 mar ca br.)

uro dzo na 13 li sto pa da 1896 ro ku 

o go dzi nie 12.00 

wy pro wa dze nie Zwłok na stą pi 16 lip ca 2002 ro ku o go dzi nie 18.30

Moż li we jest uży cie skró tów: godz. (go dzi na), ur. (uro dzo ny), zm. (zmarł)
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3.5. IN TER PUNK CJA

W ne kro lo gach sto su je my się do obo wią zu ją cych w ję zy ku pol skim za sad in ter punk cyj nych. Sta ra my się za tem
np. roz dzie lić prze cin kiem ko lej ne in for ma cje w tre ści ne kro lo gu: 

Msza świę ta ce le bro wa na bę dzie w ko ście le NMP, ul. Przy ry nek 2, w czwar tek, 

12 lip ca 2002 ro ku, o go dzi nie 16.00, o czym za wia da mia ją...

Dnia 16 stycz nia 1976 ro ku, po dłu giej cho ro bie, opa trzo ny świę ty mi sa kra men ta mi zmarł...

Nasz uko cha ny Dzia dek prze żył 71 lat, był czło wie kiem pra wym i wiel kie go ser ca...

Nie sta wia my krop ki po mię dzy tre ścią ne kro lo gu i pod pi sem, np.:

W na szych ser cach po zo sta niesz na za wsze. Po grą że ni w ża ło bie 

sy no wie

Nie sta wia my rów nież krop ki na koń cu ne kro lo gu, po pod pi sie, np.:

W hoł dzie nie stru dzo ne mu Bo jow ni ko wi

to wa rzy sze bro ni

Sta wia my na to miast krop kę, je że li ne kro log koń czy się li nią tek sto wą, a nie pod pi sem, np.: 

Pro si my o nie skła da nie kon do len cji.

Uro czy sto ści po grze bo we od bę dą się na cmen ta rzu miej sco wym.

3.6. CY TA TY

Cy ta ty umiesz cza my cen tral nie, ale do pusz cza my prze su nię cie cy ta tu do pra wej lub le wej stro ny, w za leż no ści
od ży czeń klien ta.

Imię i na zwi sko oso by, któ rej skła da my kon do len cje, pi sa ne są czcion ką po chy łą dwu li nio wą. Imię i na zwi sko
Zmar łe go (al bo in ne okre śle nie Zmar łe go) po ja wia ją ce się w tre ści kon do len cji za pi sy wa ne są zgod nie z za sa da -
mi okre ślo ny mi w pkt. Ne kro lo gi 1.1.

Na ży cze nie klien ta ty tu ły na uko we oso by dla któ rej skła da my kon do len cje pi sze my czcion ką kon do len cyj ną

Wszyst kie okre śle nia i za im ki do ty czą ce oso by, któ rej skła da my kon do len cje, pi sze my wiel ki mi li te ra mi, np.: 

wy ra zy współ czu cia dro gie mu Ko le dze, dok to ro wi...

Elu, w tych cięż kich chwi lach je ste śmy z To bą.

Sza now ny Pro fe so rze, skła da my wy ra zy współ czu cia.

II. KONDOLENCJE
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Sło wo „po dzię ko wa nie” pi sze my czcion ką tek sto wą po gru bio ną. 
Imio na i na zwi ska osób, któ rym skła da my po dzię ko wa nie, za pi su je my czcion ką tek sto wą.

W po dzię ko wa niach moż li we jest uży cie trzcion ki po gru bio nej

Okre śle nia i za im ki do ty czą ce tych osób pi sze my wiel ką li te rą, np.:

Są sia dom, Przy ja cio łom i Zna jo mym, któ rzy po że gna li... 

Le ka rzom i Pie lę gniar kom III Od dzia łu Chi rur gicz ne go... 

wszyst kim Lu dziom pra we go ser ca, któ rzy uczest ni czy li w ostat niej dro dze...

Imię i na zwi sko Zmar łe go (al bo in ne okre śle nie Zmar łe go) po ja wia ją ce się w tre ści po dzię ko wa nia za pi sy wa ne są
zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w pkt. Ne kro lo gi 1.1.

W przy pad ku ta kie go ne kro lo gu obo wią zu ją za sa dy za pi su okre ślo ne w pkt. I. Ne kro lo gi i II. Kon do len cje.

Ne kro lo gi wspo mnie nio we pu bli ko wa ne na sto łecz nych stro nach Ga ze ty Wy bor czej od bie ga ją wy glą dem od in -
nych ne kro lo gów. Sto su je my w nich cien ką (po je dyn czą) ram kę, wy raź nie eks po nu je my da ty ży cia Zmar łe go oraz
je go imię i na zwi sko. Uwy pu kla my pierw szy aka pit tek stu, sto su jąc ini cjał. 

Rok uro dze nia i śmier ci Zmar łe go, któ re go wspo mi na my

czcion ka po gru bio na pod kre ślo na

Imię i na zwi sko Zmar łe go, któ re go wspo mi na my 

czcion ka wy tłusz czo na więk sza, wer sa li ki

Ini cjał w pierw szym aka pi cie ne kro lo gu wspo mnie nio we go 

treść ne kro lo gu wspo mnie nio we go (po za ini cja łem 
w pierw szym aka pi cie) za pi su je my czcion ką tek sto wą

W ne kro lo gach wspo mnie nio wych moż na za mie ścić zdję cie Zmar łe go, któ re umiesz cza my za wsze po le wej stro nie
tek stu. Zdję cie jest wkom po no wa ne w treść ne kro lo gu wspo mnie nio we go. 

1. W od nie sie niu do ne kro lo gów ze zdję ciem obo wią zu ją za sa dy gra ficz ne okre ślo ne w pkt. I, II i VI ni niej sze go za łącz ni ka,
z za strze że niem pkt. 2.

2. Wi ze ru nek Zmar łe go mo że być umiesz czo ny w do wol nym miej scu ne kro lo gu i tyl ko w for ma cie owal nym.

Ne kro lo gi wpi sy wa ne są zgod nie z obo wią zu ją cy mi za sa da mi ję zy ka pol skie go – or to gra ficz ny mi, sty li stycz ny mi i in ter -
punk cyj ny mi (E. Po lań ski: No wy słow nik or to gra ficz ny z za sa da mi pi sow ni i in ter punk cji, PWN War sza wa 2002).

IV. NEKROLOGI POŁĄCZONE Z KONDOLENCJAMI

V. NEKROLOGI WSPOMNIENIOWE

VI. NEKROLOGI ZE ZDJĘCIEM

VII. ZASADY PISOWNI

III. PODZIĘKOWANIA
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SPOSÓB EMISJI OGŁOSZEŃ W SERWSIE

1. Ogłoszenie zamieszczane w Serwisie będzie miało format html i będzie odpowiadać Ogłoszeniu publikowanemu w Gazecie
Wyborczej, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego załącznika.

2. Ogłoszenie zamieszczane w Serwise może mieć postać:

I) Nekrologu – jako tekst, który może być uzupełniony o elementy graficzne określone w zamówieniu oraz zdjęcie osoby zmarłej,
II) Kondolencji - jako tekst, który może być uzupełniony o elementy graficzne określone w zamówieniu,

III) Wspomnienia - jako tekst, który może być uzupełniony o elementy graficzne określone w zamówieniu oraz zdjęcie
osoby zmarłej,

IV) Innego ogłoszenia - jako tekst, który może być uzupełniony o elementy graficzne określone w zamówieniu
3. Ogłoszeniem zbiorowym jest Ogłoszenie, które w druku ukazuje się jako nekrolog, kondolencja, wspomnienie o więcej niż jednej
osobie. Ogłoszenie zbiorowe może ukazać się w Serwise jako jedno ogłoszenie bądź w rozbiciu na kilka ogłoszeń.

OŚWIADCZENIE
W związku z zamawianiem zamieszczenia na łamach Gazety Wyborczej nekrologu zawierającego wizerunek Osoby Zmarłej

niniejszym oświadczam wydawcy Gazety Wyborczej, że:

– przedstawione w treści nekrologu informacje dotyczące Osoby Zmarłej są zgodne z prawdą,

– jestem uprawniona(y) do dysponowania wizerunkiem Osoby Zmarłej i do zamówienia jego rozpowszechnienia 
w nekrologu,

– akceptuję postanowienia „Ogólnych zamieszczania nekrologów”.

Data emisji: .................................

Zasięg emisji: ............................... 

....................................... .............................................................

miejscowość i data) (własnoręczny podpis Ogłoszeniodawcy) 

ZAŁĄCZNIK nr 2

ZAŁĄCZNIK nr 3

ZAŁĄCZNIK nr 4

OSTATECZNE TERMINY DOSTARCZANIA TREŚCI NEKROLOGU, NANOSZENIA BEZPŁATNYCH ZMIAN W TREŚCI 
ORAZ REZYGNACJI Z NEKROLOGU BEZ ŻADNYCH KONSEKWENCJI

WYDANIE Gazeta Wyborcza PONIEDZIAŁEK-SOBOTA
zasięg ogólnopolski w dniu roboczym poprzedzającym edycję ogłoszenia do godz. 12.00 (dotyczy stron redakcyjnych1), w dniu roboczym poprzedzającym edycję ogłoszenia do godz. 16.00

w sobotę poprzedzającą publikację nekrologu w poniedziałek do godz. 13.00
strony stołeczne w dniu roboczym poprzedzającym edycję nekrologu do godz. 20.00, w sobotę poprzedzającą edycję nekrologu w poniedziałek do godz. 17.00

strony białostockie w dniu roboczym poprzedzającym edycję nekrologu do godziny 16.00, w sobotę przed emisją w poniedziałek do godziny 17.00

strony bydgosko-toruńskie w dniu roboczym (z wyłączeniem sobót) poprzedzającym edycję nekrologu do godziny 16.30

strony częstochowskie w dniu roboczym poprzedzającym edycję nekrologu do godziny 16.00, w sobotę przed emisją w poniedziałek do godziny 13.00

strony trójmiejskie w dniu roboczym (z wyłączeniem sobót) poprzedzającym edycję nekrologu do godz. 17.00

strony katowicko-bielskie w dniu roboczym poprzedzającym edycję nekrologu do godz. 17.00, w sobotę poprzedzającą edycję nekrologu w poniedziałek do godz. 13.00

strony kieleckie w dniu roboczym (z wyłączeniem sobót) poprzedzającym edycję nekrologu do godziny 15.00

strony krakowskie w dniu roboczym (z wyłączeniem sobót) poprzedzającym edycję nekrologu do godz. 17.00

strony lubelskie w dniu roboczym (z wyłączeniem sobót) poprzedzającym edycję nekrologu do godz. 16.00

strony łódzkie w dniu roboczym poprzedzającym edycję nekrologu do godziny 17.00, w sobotę przed emisją w poniedziałek do godziny 13.00

strony olsztyńskie w dniu roboczym (z wyłączeniem sobót) poprzedzającym edycję nekrologu do godz. 16.00

strony opolskie w dniu roboczym (z wyłączeniem sobót) poprzedzającym edycję nekrologu do godz. 16.00

strony płockie w dniu roboczym (z wyłączeniem sobót) poprzedzającym edycję nekrologu do godziny 15.00

strony poznańskie w dniu roboczym poprzedzającym edycję nekrologu do godziny 16.00, w sobotę przed emisją w poniedziałek do godziny 13.00

strony radomskie w dniu roboczym (z wyłączeniem sobót) poprzedzającym edycję nekrologu do godz. 16.00

strony rzeszowskie w dniu roboczym (z wyłączeniem sobót) poprzedzającym edycję nekrologu do godziny 14.00

strony szczecińskie w dniu roboczym (z wyłączeniem sobót) poprzedzającym edycję nekrologu do godz. 16.00

strony wrocławskie w dniu roboczym poprzedzającym edycję nekrologu do godz. 17.00, w sobotę poprzedzającą edycję nekrologu w poniedziałek do godz. 13.00

strony zielonogórsko-gorzowskie w dniu roboczym (z wyłączeniem sobót) poprzedzającym edycję nekrologu do godz. 16.00

1). Publikacja nekrologu na stronach redakcyjnych Gazety Wyborczej w zasięgu ogólnopolskim uzależniona jest od możliwości rezerwacji miejsca.
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