FORUM HOSPICJÓW POLSKICH List nr 01

Kraków 1 luty 2015 r.

KRS 0000289910, Regon 120599343, NIP 6783047971
Konto: Bank Pekao S.A. Nr 97 1240 1431 1111 0010 1863 8924
Adres do przekazania informacji, którą chcemy się podzielić z innymi Hospicjami:
Zarząd FHP ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków, tel/fax 12 641 46 59,
e-mail: zarzad@hospicjum.org

I. FORMACJA
Podziękowania
Zarząd Forum Hospicjów Polskich składa Ks. Dyrektorowi Andrzejowi Dziedziulowi
gorące podziękowania za wieloletnie zaangażowanie w działalność prowadzoną przez
Ogólnopolskie Forum Ruchu Hospicyjnego i Forum Hospicjów Polskich. Dziękujemy
Kapelanowi Forum za pełnioną posługę ludziom hospicjów. Księże Andrzeju będzie nam
Ciebie bardzo brakowało w naszych pracach na rzecz ludzi chorych, ubogich i osieroconych.
Przyjmujemy Twoją rezygnację, ale nie żegnamy się. Nadal będziesz z nami. Do zobaczenia
na hospicyjnych drogach.
**************

Zarząd Forum Hospicjów Polskich pragnie bardzo gorąco podziękować
Ks. Władysławowi Dudzie oraz Pracownikom i Wolontariuszom Archidiecezjalnego Zespołu
Domowej Opieki Paliatywnej za organizację Opłatka Hospicyjnego. W sobotę 10 stycznia
2015 r. w Kościele św. Zygmunta w Warszawie 51 osób z 15 Hospicjów uczestniczyło
w Mszy Św. sprawowanej przez Jego Eminencję Ks. Kardynała Kazimierza Nycza wraz z
Duszpasterzem Chorych ks. prof. Stanisławem Warzeszczakiem Dyrektorem Krajowego
Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Kapelanem Forum Ks. Andrzejem Dziedziulem oraz
Kapelanami Hospicjów. Po Mszy Św. dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia. W
spotkaniu uczestniczyła dr Wiesława Pokropska Konsultant Krajowy z dziedziny Medycyny
Paliatywnej oraz mgr Izabela Kaptacz Konsultant Krajowy z Pielęgniarskiej Opieki
Paliatywnej oraz Konsultanci Wojewódzcy: dr Anna Orońska i dr Iwona Sitarska. Uczestnicy
Spotkania Opłatkowego przyjechali z Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum w
Białymstoku, Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w
Chełmie, Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w Częstochowie,
Stowarzyszenia Elbląskiego Hospicjum w Elblągu, Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila w
Gorzowie Wielkopolskim, Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w
Krakowie, Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina
w Lublinie, Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” p.w. Świętego
Ducha w Łomży, Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej,
Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, Warszawskiego
Hospicjum Społecznego w Warszawie, Ośrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży
Marianów, Hospicjum Domowego Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Wrocławiu,
Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Matki Teresy w Zabrzu oraz Gospodarze Archidiecezjalny Zespól Domowej Opieki Paliatywnej

2. Spotkanie Formacyjnego Kręgu Hospicjantów Polskich im. św.
Wincentego
Ksiądz Marek Kujawski SAC Koordynator Kręgu zaprasza do Domu Matki w Częstochowie
w gościnne progi Sióstr Szarytek w dniach 20 – 22 lutego 2015 r. Tematem spotkania jest
„Permanentne nawracanie się w środowisku hospicyjnym”. Konferencje będzie głosił ks. dr
Andrzej Partika SAC.
Miejsce spotkania: Częstochowa, ul. św. Barbary 43
Koszt uczestnictwa 140 zł. / noclegi, wyżywienie, materiały formacyjne /
Czas zgłoszeń uczestnictwa do dnia 15 lutego 2015r.
adres : hospes@hospicjum.radom.pl lub tel. 48.366.81.44; kom.605980214

20 lutego 2015r ( piątek )
godz. 16.00 - W gronie PRZYJACIÓŁ
godz. 19.30 - Nabożeństwo POJEDNANIA
godz. 20.00 - Msza św. KONCELEBROWANA - KONFERENCJA WSTĘPNA – ks.
Andrzej
godz. 21.00 - APEL i kontemplacja JEZUSA EUCHARYSTYCZNEGO
21 lutego 2015r ( sobota )
godz. 8.00 - Modlitwy poranne
godz. 9.00 - KONFERENCJA II - ks. Andrzej
godz. 9.30 - DROGA KRZYŻOWA / reprezentanci Hospicjów/
godz. 10.30- rozmowy w KRĘGU PRZYJACIÓŁ
godz. 12.00 Msza Święta - JASNA GÓRA kaplica M.B. Częstochowskiej – ks. Marek
godz.15.00 - Koronka do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA Godz.15.45 - KONFERENCJA III
– ks. Andrzej
godz.16.30 - rozmowy w KRĘGU PRZYJACIÓŁ
godz.20.00 - Adoracja N.S. czyli rozmowa z MISTRZEM - o moim życiu i hospicyjnym
posługiwaniu.
22 lutego 2015r ( DZIEŃ PAŃSKI )
godz. 8.00 - Modlitwy poranne
godz. 9.00 - RÓŻANIEC - KONFERENCJA IV - ks. Andrzej
godz.10.30 - rozmowy w KRĘGU PRZYJACIÓŁ - Podsumowanie i wnioski na
przyszłość.
godz.12.00 - Msza św. Koncelebrowana – przyjęcie nowych Członków do KRĘGU
godz. 13.30 - ROZESŁANIE
Uwaga - w programie pominięto godziny posiłków.

II. SZKOLENIA i KURSY
1. PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE ROCZNEGO ZEZNANIA CIT -8, CIT -8/O,
CIT D
Zarząd Forum Hospicjów Polskich zaprasza na warsztaty dla księgowych i członków
zarządów na temat przygotowania rocznego zeznania CIT 8.
W ramach szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty przygotowania rocznego
zeznania CIT-8, CIT – 8/O oraz CIT -D. Omówione zostaną przychody i koszty podmiotów

ekonomii społecznej w ujęciu rachunkowym i podatkowym. Omówione zostaną zwolnienia
podatkowe w zakresie składek członkowskich, zwolnień przedmiotowych warunkowych oraz
zwolnionych z opodatkowania realizowanych dotacji. Zaprezentowane zostaną również
zwolnienia podatkowego dla organizacji pożytku publicznego.
W programie:
• Przychody i koszty podmiotów ekonomii społecznej w ujęciu rachunkowym
i podatkowym
• Praktyczne wypełnienie zeznań CIT 8 z uwzględnieniem ustalania kosztów
niestanowiących uzyskania przychodu.
• Omówienie zwolnień podatkowych na podstawie ustawy o podatku dochodowym
osób prawnych.
• Omówienie i praktyczne zasady wypełnienia informacji CIT–8/O.
• Omówienie zasad ustalania darowizn w podmiotach ekonomii społecznych. Zbiórki
publiczne i 1% a pojęcie darowizny w świetle orzecznictwa sądowego i interpretacji
podatkowych. Praktyczne zasady przygotowania informacji CIT-D.
• Korekta zeznań podatkowych w świetle obowiązujących przepisów.
Prowadzący szkolenie: Justyn Bartosiewicz - trener, wykładowca i doradca. Jest
certyfikowaną księgową (certyfikat nr 56325/2012) w Kancelarii Prawa Podatkowego,
zajmując się przede wszystkim rachunkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej.
Termin: 20 luty 2015, godz. 10.00 – 16.00
Miejsce: Kraków - dokładny adres zostanie podany do 15 lutego 2015 r.
Zgłoszenie uczestnictwa: Liczba miejsc do 30 osób, decyduje kolejność zgłoszeń, karta
zgłoszenia w załączeniu.
Kontakt: stoklosa@hospicjum.org, tel. 601 739 344
2. ZBIÓRKI PUBLICZNE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW – NAJCZĘSTSZE
PYTANIA I PROBLEMY
Pani Justyna Bartosiewicz przedstawiła również program szkolenia o zbiórkach
publicznych. Mamy prośbę do Hospicjów o przesłanie informacji czy byliby Państwo
zainteresowani takim szkoleniem. Jeżeli liczba zgłoszonych osób będzie w granicach od 20 –
30 postaramy się ustalić jego termin. Informację prosimy przesyłać na adres:
stoklosa@hospicjum.org. Poniżej tematyczny zakres szkolenia:
1. Zakres celów statutowych na rzecz, których można dokonywać zbiórki publiczne – rola
statutu. Nowa procedura dokonywania zbiórek publicznych, w tym: zgłaszanie zbiórek
publicznych do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji; zgłaszanie zbiórek publicznych
drogą elektroniczną; ustawowe obwarowania z zakresie odmowy przeprowadzenia zbiórki
publicznej.
2. Sposoby dokonywania zbiórek publicznej oraz czynności nie będące zbiórkami publiczną,
w tym: zbieranie darów w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym; konsekwencje
prawne zbierania datków przez stronę internetową, konsekwencje prawne zbierania zbieranie
datków poprzez sms-y, konsekwencje prawne apelów publicznych o przekazanie danin na
określony cel; konsekwencje prawne loterii pieniężnych i fantowych; konsekwencje prawne
zbiórek w szkole i wśród znajomego grona.
3. Procedura rozliczania zbiórek publicznych, w tym: zbiórki publiczne jednorazowe oraz
rozliczane w dłuższym okresie; procedura wydatkowania środków na zbiórki publiczne;
procedury zakończenia zbiórki publicznej; konsekwencje prawne błędnego lub braku
rozliczenia zbiórki publicznej.

3. Kurs podstawowy z zakresu medycyny paliatywnej dla lekarzy
Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa organizuje kurs podstawowy z zakresu
medycyny paliatywnej dla lekarzy. Program kursu jest zgodny z wymogami rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu medycyny paliatywnej
i hospicyjnej kontraktowanych w NFZ.
4 dniowy kurs odbędzie się w dniach: 06-07 marca 2015 r. Moduł I oraz 20-21 marca 2015 r.
Moduł II, które stanowią jego całość w godz. 8.30 - 17.30 w siedzibie FHO w Warszawie, ul.
Pileckiego 105.Opłata za kurs - 550,- /pięćset pięćdziesiąt złotych/. Koszt kursu obejmuje:
uczestnictwo, przerwy kawowe, obiad, certyfikat. Zgłoszenia na kurs proszę kierować na
adres e-mail:szkolenia@fho.org.pl lub fax 22 643 57 08 do dnia 16 lutego 2015 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na stronie FHO www.fho.org.pl zakładka szkolenia.
Telefon kontaktowy 22 544-06-73, 607-531-922.
Opłatę za kurs należy dokonać do dnia 20.02.2015 r. na BANK PEKAO S.A. O/Warszawa, nr
68 1240 5963 1111 0000 4799 9077 Fundacja Hospicjum Onkologiczne, 02-781 Warszawa,
ul. Pileckiego 105 z dopiskiem "opłata za kurs dla lekarzy".
Organizatorzy proszą również o podanie dokładnych danych do wystawienia faktury oraz
podanie numeru prawa wykonywania zawodu. Organizator zastrzega sobie prawo zmian
kolejności wykładów i odwołania kursu w/w terminach. Uczestnik kursu otrzymuje punkty
edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 06.10.2004 r. /Dz.U. 231/ 2004 poz.
2326/. Regulamin kursu na stronie www.fho.org.pl.

