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ZMIANA TERMINU SZKOLENIE – CIT 8 !!!
W związku z chorobą wykładowcy warsztat z sporządzania CIT 8 nie odbył się w piątek 20
lutego. Odbędzie się 2 marca 2015 r. w godz. 10.00 – 16.00 w Hospicjum św. Łazarza ul. Fatimska 17
w Krakowie.
W imieniu organizatorów mam prośbę do osób, które zgłosiły swój udział w szkoleniu w dniu
20 lutego 2015 r. o potwierdzenie swojego udziału w nowym terminie w poniedziałek 1 marca 2015 r.
Osoby, które dotychczas nie zgłaszały udziału informuję, że jest jeszcze wolnych 5 miejsc.
Zgłoszenia: stoklosa@hospicjum.org .
Można potwierdzić udział również telefonicznie 601 739 344
z pozdrowieniami J.Stokłosa.

Informacja dotycząca zamieszczania sprawozdań za rok 2014 w Bazie
Sprawozdań OPP
W piątek 20 lutego Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej zamieścił na swojej stronie komunikat, że z uwagi na konieczność dostosowania
Bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego do nowego brzmienia ustawy o
rachunkowości od 1 stycznia 2015 organizacje nie mogą zamieszczać sprawozdań za rok
2014. Przewidywany termin uruchomienia aplikacji w zakresie zamieszczania sprawozdań za
rok 2014 to kwiecień - maj br. Z kolei ostateczny termin na zamieszczenie sprawozdań (dla
organizacji, które mają rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym) to 15 lipiec 2015 r.

Nowy Wzór sprawozdania finansowego dla organizacji OPP będących
jednostkami mikro
Na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
została zamieszczona następująca informacja o sporządzaniu sprawozdania finansowego
przez OPP, które są jednostkami mikro:
W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z
2013 r., poz. 330 z późn. zm.) organizacje pożytku publicznego, które spełnią przesłanki
określone w ww. ustawie mogą sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe. Należy
podkreślić, że w przypadku spełnienia przesłanek określonych w ww. ustawie organ
zatwierdzający sprawozdanie finansowe podejmuje decyzję czy sporządza uproszczone
sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ww. ustawy czy też według zasad
ogólnych według załącznika numer 1.

Organizacje pożytku publicznego w przypadku podjęcia decyzji o sporządzaniu
sprawozdania finansowego dla jednostek mikro zamieszczają sprawozdania finansowe na
stronie internetowej Ministerstwa w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych
organizacji pożytku publicznego na nowych formularzach.
Natomiast organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą i nie podjęły decyzji
o sporządzaniu sprawozdania finansowego dla jednostek mikro wypełniają sprawozdania
finansowe na dotychczasowych zasadach.
Informacja szczegółowa w zakresie powyższych zmian wraz z wskazaniem formularzy
sprawozdania finansowego dla mikrojednostek jest dostępna pod adresem:
http://www.pozytek.gov.pl/Nowy,wzor,sprawozdania,finansowego,dla,jednostek,mikro,3665.
html

Ustawa o zdrowiu publicznym
Rynek Zdrowia 23 lutego podał kolejną informację o pracach nad ustawą o zdrowiu
publicznym. Ustawa w swoim założeniu przesuwa uwagę i środki finansowe w stronę zadań
prozdrowotnych i profilaktyki. Ma ona powiązać aktywność państwa w zakresie zdrowia z
wpływem gospodarczym, także wyrażanym w PKB. Zakłada się, że na realizacje ustawy
zostanie przesunięte z programów Ministerstwa Zdrowia 800 mln zł między innymi z
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Ustawa ma koncentrować się
na dwóch elementach umieralności i długości życia w zdrowiu. W ramach realizacji ustawy
powstanie Rada Zdrowia Publicznego przy premierze oraz Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego. Wejście w życie ustawy przewidywane jest na początek 2016 roku.

FIZJOTERAPEUCI
Portal Terrmedia poinformował, że na stronie www.fizjoteraopeuci.org/MK został
zamieszczony list, który fizjoterapeuci wysłali do Komisji Zdrowia i Ministra Zdrowia
odnośnie stanowiska NRL dotyczącego ich zawodu. Fizjoterapeuci uważają, że NRL
odmawia im prawa do bycia zawodem zaufania publicznego i posiadania własnego
samorządu. W liście swoim zaznaczają, że nie uzurpują sobie prawa do prowadzenia
diagnostyki chorób, a jedynie prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej narządu ruchu
(procedura ICD - 9) na poziomie funkcji ciała i aktywności. Wszystkie procedury fizjoterapii
są jedynie komplementarne w stosunku do szerokiej gamy postępowania lekarskiego i nie
ingerują w nie w żadnym zakresie.

