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1. SZKOLENIE - Zmiany w zakresie rachunkowości sprawozdań finansowych
stowarzyszeń i fundacji w świetle nowych przepisów ustawy o rachunkowości
Komunikat III
Szkolenie Zmiany w rachunkowości sprawozdań finansowych prowadzone przez
Panią Justynę Bartosiewicz odbywa się 10 grudnia w godzinach od 10.00 – 16.00 w domu
hospicyjnym św. Łazarza przy ul. Fatimskiej 17 w Krakowie. Poniżej lista hospicjów, które
zgłosiły dwój udział do wtorku 2 grudnia 2014. Jeżeli ktoś został pominięty lub liczba
uczestników nie jest zgodna ze zgłoszeniem, prosimy o telefon 601 739 344 lub mail;
stoklosa@hospicjum.org – przepraszam za kłopot.
Zgłoszenia nadesłały: Cieszyn -1, Dąbrowa Tarnowska – 6, Dębica – 4, Jaworzno – 2,
Koszalin -1, Kutno - 1, Kraków – 4, Lubartów – 1, Lublin – 2, Radom św. O.Pio – 2, Ruda
Śląska – 2, Skarżysko – 1, Sosnowiec – 2, Tarnów – 2, Warszawa WHS – 1, Warszawa
AZDOP 1, Zabrze – 2, Zakopane 2, Żory – 1

2. OPŁATEK HOSPICYJNY
Komunikat I
W drugą sobotę stycznia – 10.01.2015 r. – Ks. Dyrektor Władysław Duda wraz z
Archidiecezjalnym Zespołem Domowej Opieki Paliatywnej oraz zarządem Forum Hospicjów
Polskich zaprasza na tradycyjne Spotkanie Opłatkowe Ruchu Hospicyjnego, którego gościem
honorowym będzie Jego Eminencja Ks. Kardynał Kazimierz Nucz Metropolita Archidiecezji
Warszawskiej.
W programie:
godz. 11.00 Msza Św. sprawowana przez Jego Eminencję Ks.Kardynała Kazimierza Nycza
wraz z kapelanami hospicyjnymi
godz. 12.00 Składanie Życzeń i Kolędowanie
godz. 13.00 Posiłek
Miejsce: Kościół św. Zygmunta, pl. Konfederacji 55, Warszawa
Prośba: Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w opłatku z
podaniem liczby osób. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: azdop.wawa@wp.pl, tel.
22 663 99 40.
Uczestnictwo w Spotkaniu Opłatkowym jest nieodpłatne, koszt dojazdu we własnym
zakresie.
Dojazd: Metro do stacji Stare Bielany, a potem ul. Płatniczą do Placu konfederacji
Tak trudno nam się teraz razem spotkać w większym gronie. Mamy różne kłopoty i
obowiązki. Jednakże pokonajmy wszelkie przeszkody i postarajmy się spotkać w Warszawie,
aby łamiąc się opłatkiem przekazać sobie nawzajem słowa pełne nadziei, pozwalające trwać
w realizacji idei hospicyjnej. Zapraszamy przedstawicieli z każdego zespołu, pochylającego

się na Tymi co odchodzą przed nami. Zapraszamy Członków Założycieli każdego hospicjum,
którzy wdrażali zasady całościowej opieki. Zapraszamy Księży Kapelanów i Wszystkich
Wolontariuszy i Pracowników. U progu Nowego Roku złączmy się razem, abyśmy poczuli
jak mówiła Matka Teresa, że „rośnie olbrzymia siła, której źródłem jest stałe dzielenie się
ludzi wszystkim ze sobą, wspólną modlitwą, wspólnym cierpieniem, wspólną pracą”.

3. INNE INFORMACJE
Pani Karolina Tańska z Firmy Hallmark Events przesłała do Forum zaproszenia na
następujące szkolenia bez podania cen. Przeważnie cena wynosi ok. 700 zł.
1) Praktyczny warsztat „Czas pracy w ochronie zdrowia oraz najnowsze zmiany w
Kodeksie Pracy” - kierowany do: Działów Kadrowych, które rozliczają sprawy
pracownicze, osób odpowiedzialnych za harmonogramy pracy, zarządzających podmiotami
leczniczym
Termin: 11 grudnia 2014 r.
Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123 A
Umowy w oparciu o które pracują lekarze coraz częściej są przedmiotem kontroli nie
tylko z ZUS ale także Urzędów Wojewódzkich. W dzień lekarze pracują na etacie a w nocy
mają umowy na zasadach outsourcing’u – czy jest to zgodne z przepisami i jak rozliczać
wtedy dyżury? Warsztat ułożyliśmy pod kątem najważniejszych zagadnień z form
zatrudnienia i czasu pracy, oraz skutków najnowszych zmian w prawie pracy. Szkolenie
zawiera m.in.:
Analizę studiów przypadków z polskich placówek
Ćwiczenia np. sporządzanie harmonogramów czasu pracy i rozliczenia, ze szczególnym
uwzględnieniem dyżurów
·
Rodzaje zatrudnienia: umowa o pracę a kontrakt
·
Czas pracy w tym dyżury lekarskie
2) ogólnopolskie seminarium „Roszczenia versus odpowiedzialność w sztuce medycznej
Zapobieganie błędom, procedury i dokumentacja medyczna” kierowane jest do: Kadry
zarządzającej z podmiotów leczniczych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach
dedykowanych kontaktom z pacjentami, personelu medycznego: lekarze, pielęgniarki,
technicy itd.
Termin: 19 grudnia 2014 roku
Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123 A
Rośnie świadomość pacjentów do dochodzenia swoich praw wnoszących oskarżenia z
tytułu zdarzeń medycznych – jest to stała tendencja wzrostowa. Komisje orzekające o
zdarzeniach medycznych oraz sądy rozpatrują coraz więcej wniosków i pozwów. Zwiększa
się liczba zgłaszanych skarg do izb lekarskich i doniesień do prokuratury. Zapobieganie
błędom ma związek z regulacjami wewnętrznymi i kształtowaniem postępowania z
pacjentami i może mieć istotny wpływ na wynik roszczenia pacjenta. Kluczowa jest
świadomość zarządzających placówką i personelu medycznego jaki błąd, jakie zdarzenie,
prowadzi do odpowiedzialności karnej i / lub cywilnej. Szkolenie oparte jest w głównej
mierze o doświadczenia praktyków z:
Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Sądu Okręgowego w
Warszawie, Byłego Rzecznika Praw Lekarza. Główne zagadnienia, które zostaną
szczegółowo omówione:
§ Roszczenia pacjenta - jak widzi to pacjent

§
§
§
§

Roszczenia pacjenta – orzecznictwo sądowe
Roszczenia pacjenta – postępowanie w oparciu o prawo cywilne
Linia obrony placówek medycznych
Rozumienie terminów szkoda osobowa, błąd medyczny, roszczenie itp.

******************
Osoby zainteresowane pełnym programem wybranego szkolenia, warunkami uczestnictwa
proszone są o kontakt: tel. 22 225 28 50 lub email: rejestracja@he.waw.pl

4. AKTA PRAWNE
Dz.U. 2014 poz. 1667 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r.
w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego
Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach
Dz.U. 2014 poz. 1634 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w
sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych
obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Dz.U. 2014 poz. 1632 - Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16
września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz
udzielania pracownikom zwolnień od pracy
Dz.U. 2014 poz. 1621 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków
o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

