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Kraków 13 października 2014 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
Przypomnienie
Już za 10 dni spotykamy się w Sanktuarium w Licheniu. Zarząd prosi bardzo o
zgłaszanie się do Krakowa z podaniem liczby osób uczestniczących w spotkaniu.
Przypominamy poniżej program spotkania oraz zamieszczamy kartę zgłoszenia. Koszt pobytu
od kolacji w piątek 24 października 2014 r. do obiadu w niedzielę 26 października 2014 r.
wynosi 150 zł od osoby tj. posiłki - 96 zł/osoba i dwa noclegi 54 zł/osoba. Opłaty za noclegi i
posiłki każde Hospicjum reguluje gotówką przy zgłoszeniu się w recepcji Domu Pielgrzyma
ARKA podając osobiście dane do faktury dla swojego Hospicjum. Kartę zgłoszenia należy
przesłać do Zarządu Forum mailem: stoklosa@hospicjum.org, faxem 12 641 46 59 lub
listownie: Forum Hospicjów Polskich ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków do dnia 20
października 2014 r.
KARTA ZGŁOSZENIA
SPOTKANIE
FORMACYJNO – SZKOLENIOWE
24 – 26 październik 2014 r.
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ

imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
adres dom
…………………………………………………………………………………………
zawód ……………………………………………………………………………………
wolontariusz/pracownik ……………………………………………………………………
telefon do kontaktu …………………………………………………………………………
e-mail …………………………………….
Hospicjum /nazwa/ ……………………………………………………………
adres …………………………………………………………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………..
telefon ……………………………………………………………………………….
/podpis/
miejscowość i data ……………………………..

Adresy do przesłania karty zgłoszenia:
 e-mail:stokosa@hospicjum.org
 pocztą na adres: Forum Hospicjów Polskich, ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków
 tel/fax: 12 641 46 59
Program
Piątek 24.10.2014 r.
godz. 17.00 do 20.00 Przyjazd i zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma ARKA - spotkania
przy kawie i herbacie (we własnym zakresie)
godz. 19.00 - Kolacja
godz. 20.00 - Wieczór hospicyjny czyli wspólne rozmowy o problemach opieki hospicyjnej w
tym o klauzuli sumienia
godz. 21.30 – Modlitwa wieczorna
godz. 22.00 - Msza Św. Dziękczynna sprawowana przez kapelanów Hospicyjnych za
wszelkie otrzymane Łaski
Sobota 25.10.2013 r.
godz. 6.45 Jutrznia
godz. 7.30 - Msza Św. w Sanktuarium
godz. 8.30 - Śniadanie
godz. 10.00 – Rozpoczęcie spotkania
godz. 10.15 – „Idźmy naprzód z nadzieją” - zadania przekazane przez Ojca Świętego Jana
Pawła II w Liście Apostolskim „Novo Millenio Ineunte” – Ks. A.Dziedziul MIC
godz. 11.15 –Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone rodzinom
w kontekście ewangelizacji odbywające się w Watykanie w dniach 5 - 25 października 2014
r. – J.Stokłosa
godz. 11.30 – Zmiany w roli rodziny w opiece hospicyjnej w ciągu trzydziestu lat istnienia
hospicjów w Polsce – K.Kochan, E.Wesołek, A.Karpowicz
godz. 12.30 – Anioł Pański
godz. 13.00 przerwa obiadowa
godz. 15.00 – 16.15 Koronka w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej i modlitwa
indywidualna
godz. 16.15 – 18.15 Warsztaty dyskusyjne:
 Grupa I - zarządzaniem wolontariatem – M.Brzęk
 Grupa II - organizacja opieki nad rodzinami w żałobie – A.Kwiecińska
 Grupa III - różne odcienie bezinteresowności – J.Stokłosa
 Grupa IV - Wpływ kryzysu rodziny w realizacji opieki nad chorym i jego rodziną
realizowanej przez zespół hospicyjny – A.Karpowicz, E.Wesołek
godz. 18.30 – kolacja
godz. 19.30 – Spotkanie dyskusyjne na kanwie warsztatu „Wpływ kryzysu rodziny w
realizacji opieki nad chorym i jego rodziną realizowanej przez zespół hospicyjny” –
prowadzenie ks. A.Dziedziul
godz. 21.00 – Apel Maryjny i procesja ze świecami – W podzięce Matce Bożej za otaczanie
Hospicjów Matczyną Opieką.
Niedziela 26.10.2013 r.
godz. 6.45 Jutrznia
godz. 7.30 Msza Św. w podzięce za kanonizacje Ojca Świętego Jana Pawła II
godz. 8.30 Śniadanie

godz. 9.30 – Problemy współczesnej rodziny – Ks. prof. Piryt Kieniewicz MIC
podsumowanie warsztatu
godz. 11.30 – Informacja z warsztatu: Różne odcienie bezinteresowności
godz. 12.00 - Wystąpienia gości z Hospicjum Matki Teresy w Bardejovie (Słowacja)
godz. 12.45 – Informacja o pracy Zarządu Forum Hospicjów Polskich czyli o spotkaniach,
rekolekcjach, konferencjach i szkoleniach w okresie jesienno – zimowym 2014/2015
godz. 13.00 – Anioł Pański i rozesłanie
godz. 13.15 – Obiad
14.00 – Wyjazd
SZKOLENIE - Zmiany w zakresie rachunkowości sprawozdań finansowych
stowarzyszeń i fundacji w świetle nowych przepisów ustawy o rachunkowości
W dniu 5 września 2014r. ustawą z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1100) o
zmianie ustawy o rachunkowości Ustawodawca wprowadził bardzo istotne zmiany m.in. w
zakresie przygotowanie sprawozdania finansowego dla jednostek mikro. Za jednostkę mikro
(mając na względzie zawartą w ustawie definicję) uznaje się przedsiębiorcę spełniającego
ustawowe obwarowania oraz również m.in. fundacje, stowarzyszenia.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej zostało uchylone.
Mamy możliwość zorganizowania szkolenia podczas którego omówione zostaną ww.
zmiany przepisów, jak również zmiany w obszarze sporządzania sprawozdania finansowego
przez niektóre przedsiębiorstwa oraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.
1. Zmiany ustawy o rachunkowości
2. Wpływ zmian ustawy o rachunkowości na prowadzenie księgowości przez
przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty
3. Konsekwencje uchylenia rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej
4. Obowiązek sporządzania rachunku zysków i strat (w ujęciu uproszczonym)
5. Obowiązek sporządzania bilansu (w ujęciu uproszczonym)
6. Obowiązek sporządzania informacji uzupełniającej do bilansu
7. Wpływ zmian ustawy o rachunkowości w zakresie planu kont, sposobu
ewidencjonowania i polityki rachunkowości.
Hospicja zainteresowane szkoleniem bardzo prosimy o wstępne zgłoszenie do dnia 20
października 2014 r. W zależności od zainteresowaniem szkoleniem odbyłoby się w
listopadzie, po ustaleniu daty z prowadzącą Panią Justyną Bartosiewicz –email:stoklosa@hospicjum.org, tel. 601 739 344.
18 października – Dzień Lekarza
Zarzad Forum składa serdeczne życzenia Wszystkim hospicyjny Lekarzom, ofiarowując
Modlitwę Lekarza.
Modlitwa Lekarza
Dobry Boże, rozpoczynam kolejny dzień pracy. Tobie oddaję siebie i tych, do których
Ty mnie posyłasz. Ty jesteś pierwszym Lekarzem. Pomóż mi jak najlepiej wypełniać misję
lekarza. Daj mi pokorę wobec chorego i jego dolegliwości, abym pychą i zbytnią pewnością
siebie nie zranił jego uczuć. Uchroń mnie przed błędną szkodliwa decyzją. Naucz mnie
słuchać tego, co pacjent ma mi do powiedzenia. Uwolnij mnie od pośpiechu. Daj abym
pamiętał o tym, że ja lekarz, jestem dla chorego. Nie dopuść, aby pragnienie zysku, sława,

zaszczyty czy inne korzyści kierowały moim postępowaniem. Niech dobro chorego będzie
na pierwszym miejscu. Ty Panie przeszedłeś przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc
i uzdrawiając chorych. Chcę Ciebie naśladować. Udziel mi łagodności, cierpliwości oraz
życzliwości wobec chorych i współpracowników. Powiedziałeś: „Cokolwiek uczyniliście
jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”. Dziękuję Ci za to, że obdarzyłeś
mnie tak wielkim zaufaniem. Zrobię wszystko, żeby Cię nie zawieść. Amen.
Św. Łukaszu - módl się za mną.
„Najpiękniejsze polskie modlitwy” – Wydawnictwo Sfinks, Częstochowa, str. 42
Jubileusz 15- lecie powstania Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.
W niedziele 19 października 2014 r. Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie obchodzi
jubileusz 15 lat swego powstania. Cała rodzina hospicyjna w Polsce składa serdeczne
życzenia z okazji 15 lat działalności na rzecz chorego, będącego u kresu życia. Prosimy o
przyjęcie życzeń dalszego rozwoju i pomyślności w realizacji dzieła, dzięki któremu każdy
człowiek zdążający do domu Ojca może otrzymać potrzebną mu pomoc.
Fundusze publiczne i działalność gospodarcza
Podczas jednej z rozmów z organizacją pozarządową dowiedziałam się, że w budynkach,
pomieszczeniach wybudowanych czy remontowanych z 1% nie można prowadzić
działalności gospodarczej tylko działalność statutową nieodpłatną i odpłatną. Interpretację w
tej sprawie podał Departamentu Pożytku Publicznego. Podobnie nie można prowadzić
działalności gospodarczej do końca zachowania trwałości projektu w obiektach czy
pomieszczeniach, które były dofinansowane z funduszy UE. Zatem przeznaczając 1% na
budowę hospicjum
Przestrzeń publiczna
W ustawie prowadzeniu zbiórek publicznych jest definicja zbiórki publicznej: jest to zbieranie
ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel
pozostający w sferze zadań publicznych oraz na cele religijne. Natomiast miejsca publiczne to
miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze.
Według projektodawców: ustawa, stosownie do jej artykułu 1, będzie miała zastosowanie
wyłącznie do ofiar w gotówce lub naturze zbieranych w miejscach publicznych (do puszek,
skarbon i koszy, na ulicy, w parku, na cmentarzu, ale i także za zgoda właściciela/ posiadacza/
kierownika urzędu, w restauracjach, zakładach pracy oraz chodzenia z domu do domu. itp.) na
cel pozostający w sferze pożytku publicznego oraz cele religijne. Ustawa posługuje się
terminem „miejsca publicznego” zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada
1971 r. (V KRN 219/71), w którym „miejscem publicznym” określa się każde miejsce
dostępne dla nieokreślonej liczby osób. (Finanse Organizacji Pozarządowej w Praktyce
wrzesień 2014 str.).
1% - informacja z Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów podało ile pieniędzy przekazali podatnicy organizacjom
pożytku publicznego – kwota wyniosła ponad pół miliardów złotych. Najwięcej otrzymała
Fundacja „Zdążyć z Pomocą” – 117 mln zł i kolejno: Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Słoneczko” – 17 565 706 zł, Fundacja Studencka „Młodzi – młodym”
6 057 750 zł, Fundacja Anny Dymnej 5 222 930 zł, Fundacja Ewy Błaszczyk „A kogo” –
4 014 143 zł. Z Hospicjów najwięcej otrzymała Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
3 561 364 zł, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci Małego Księcia 2 620 668 zł, Fundacja
Wrocławskie Hospicjum dla dzieci – 1 777 870 zł, Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla
dzieci 1 654 586 zł. Powyżej jednego miliona zebrały TPCh Hospicjum św. Łazarza 1614 715

zł, Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni 1 423 831 zł, Fundacja „Pomóż Im” na rzecz dzieci z
chorobami nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci – 1 364 697 zł, Społeczne Towarzystwo
Hospicjum Cordis 1 216 313 zł, Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i
Dorosłych – 1 089 540 zł, fundacja Światło – 1 016 537 zł, Fundacja Hospicyjna 1 009 095 zł.
Wśród pierwszych 200 pierwszych organizacji pozarządowych, które pozyskały największe
kwoty (od 3 561 364 – 300 000 zł) 39 stanowią stowarzyszenia hospicyjne.
Działania w sprawie zmiany ustawy o działalności rozpoczęte.
W ubiegłym tygodniu ukazały się doniesienia w prasie na temat rozpoczętych prac nad
projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego. Projekt został opracowany
przez Radę Działalności Pożytku Publicznego. 9 października projekt był przedmiotem obrad
sejmowej podkomisji stałej do spraw współpracy z organi9zacjami pozarządowymi. Jednym z
proponowanych zapisów jest zapis dotyczący regrantingu czyli mechanizmu przekazywania
środków otrzymanych od administracji publicznej w formie dotacji przez jedną organizację
pozarządowa inny m organizacjom pozarządowym.
Innym rozwiązaniem, które ma służyć transparentności działań OPP jest wprowadzenie
obowiązku wyodrębnienia środków uzyskanych i wydatkowanych z 1% podatku w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów i kosztów.
Zaproponowano szereg przepisów regulujących zasady reklamowania działań
organizacji pożytku publicznego, w tym m.in. wprowadzono limity, określające maksymalną
wysokość środków pozyskanych z 1%, które mogą być wydatkowane reklamę. Organizacje,
które w danym roku uzyskały środki z 1% w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. zł mogą
przeznaczyć na reklamę nie więcej niż 5% wartości uzyskanych środków. Natomiast
organizacje, które w danym roku uzyskały środki z 1% w wysokości przekraczającej 200 tys.
zł mogą przeznaczyć na reklamę nie więcej niż 2% wartości uzyskanych środków.

