FORUM HOSPICJÓW POLSKICH
Nr 04 Kraków 17 lutego 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

Są jeszcze wolne miejsca na szkolenie z ochrony danych
osobowych – jak wdrożyć ustawę ?
W sobotę 8 marca 2014 r. Zarząd Forum zaprasza osoby zarządzające hospicjami i
osoby odpowiadające za ochronę danych w hospicjum na warsztat dotyczący ochrony
danych osobowych odnośnie wdrożenia, opracowania dokumentów i administrowania.
Liczba godzin 8. Koszt uczestnictwa 100 zł od osoby.
Organizacje pozarządowe mogą posiadać zarówno dane „zwykłe” jak i „wrażliwe”. W
odniesieniu do tych różnych rodzajów danych obowiązują różne zasady postępowania z
nimi.
W związku z tym jednym z ich obowiązków może być rejestracja/zgłoszenie informacji
o posiadanych danych do GIODO (potocznie używa się pojęcia rejestracji zbiorów danych,
chociaż w rzeczywistości samych danych do GIODO nie zgłaszamy).
Obowiązek rejestracji zależy do tego czy posiadamy zbiór danych i czy dane, które są
w tym zbiorze nie podlegają wykluczeniu z obowiązku ich zgłaszania. Jeżeli organizacja
posiada zbiory danych, które nie zostały w ustawie wskazane jako te, które nie wymagają
rejestracji – musi je rejestrować w GIODO. Niektórzy maja wątpliwości odnośnie
otrzymanego z urzędu skarbowego wykazu osób podatników, którzy przekazali swój 1%.
Czy jako organizacja OPP trzeba ten zbiór zarejestrować w GIODO?
O tych wszystkich sprawach pragniemy podyskutować 8 marbca 2014 roku i
zastanowić się jakie dane posiadamy, jakie zbiory tworzymy, jak je chronić i jak niektóre z
nich zgłaszać do GIODO.
Poniżej ramowy program
godz. 10.00 – 13.00
 Ustawa o ochronie danych osobowych i obowiązek jej stosowania przez
stowarzyszenia i fundacje.
 Obowiązki prawne
 Obowiązki informacyjne
 Zabezpieczenia informatyczne i fizyczne
godz. 14.00 – 17.00 posiłek
 Polityka i zarządzanie ADO
 Rola i obowiązki ABI
 Zbiory danych osobowych i ich zgłoszenie do GIODO
 Kontrola GIODO
 Dokumentacja
Program i karta zgłoszenia w zakładce szkolenia.
*******************

Informacja z warsztatów O. Włodzimierza Zatorskiego OSB „Benedyktyński program
zarządzania. Skuteczne przywództwo”
W dniach 13 – 15 lutego 2014 r. 21 przedstawicieli z 14 Hospicjów wzięło udział w
warsztatach z zarządzania opartego na Regule św. Benedykta. Włączeni w rytm
benedyktyńskiej wspólnoty (6.00 – jutrznia, 6.30 – Msza Św., 12.50 – modlitwa dnia, 15.00 –
godzina czytań, 19.00 nieszpory, 20.15 kompleta) odbyto 12 godzin dyskusyjnych
warsztatów. Dyskusja dotyczyła zasad zarządzania, które powinno rodzić w ludziach
poczucie sensu i budzić radość. Poniżej kilka myśli z zajęć:
1. Każdy zarządzający winien odpowiedzieć sobie kim jest, po co jest na ziemi i jakie decyzje
podejmuje, co będzie przy śmierci i po niej. Musi pokonać tak jak każdy człowiek długą drogę
z umysłu (mózg) do serca, gdyż serce jest miejscem spotkania z Bogiem. Sensem naszego
życie jest drogą do siebie, a zrealizować się mogę tylko przez bezinteresowny dar z siebie.
Im więcej daję z siebie tym więcej mam siebie, gdyż więcej szczęścia jest w dawaniu niż w
braniu. Gdy robimy coś dobrego to jest to naszym zyskiem, nie zasługą.
2. Wartość człowieka nie polega na tym, że ktoś nas chwali. Wartość człowieka polega na
tym, że jest zakorzeniony w Bogu. Podstawą do utrzymania misterium zakorzenienia w Bogu
jest modlitwa.
3. Każdy człowiek ma w sobie duchowość i każdy wybór jest duchowy. Trzeba zastanowić
się co buduje nas duchowo i to stosować przy wyborach.
4. W największym interesie każdego człowieka jest to aby stał się tym czym ma być w
Bożym zamyśle.
5. Każdy odpowiedzialny za grupę ludzi reprezentuje Chrystusa. Nie powinien nakazywać
niczego co nie jest prawem Bożym.
6. Bardzo pomocnymi dla zarządzających są zapisy w Regule św. Benedykta z Nursji: jaki
powinien być opat, o pokorze, jaki powinien być szafarz klasztorny, o narzędziach i innych
przedmiotach należących do klasztoru.
„Opat powinien zawsze pamiętać, kim jest, jak go nazywają i wiedzieć, że komu dają więcej,
od tego więcej będą wymagać. … Ten kto został opatem, niechaj zawsze pamięta, jakie
brzemię podjął i komu zda sprawę ze swego zarządu. Powinien mieć czyste serce, trzeźwy
umysł i miłosierdzie. Niech zawsze miłosierdziu daje pierwszeństwo nad sądem, aby sam go
także dostąpił. Nie powinien być nieopanowany ani trwożliwy, ani uparty, ani zazdrosny i zbyt
podejrzliwy, bo nigdy nie zazna spokoju. W swoich zarządzeniach przeziorny i rozważny. …
Jako nauczyciel powinien opat trzymać się zawsze tej zasady Apostoła: Przekonywaj, proś,
karć ! /2 Tm 4,2 Wlg/” – fragmenty z „Święty Benedykt z Nursji Reguła. Święty Grzegorz
Wielki Dialogi księga Druga”. Przekład Anna Świderkówna. Wydanie drugie. Tyniec
Wydawnictwo benedyktynów. Kraków 1997.”
Na zakończenie pobytu w Tyńcu odbyło się zebranie Zarządu Forum w poszerzonym
składzie. Dyskutowano nad różnymi formami zarządzania w poszczególnych Hospicjach.
Omawiano zespoły, które działają nadal wolontaryjnie, tak jak w latach osiemdziesiątych
ubiegłego stulecie, oraz te które mają już pracowników. Przedstawiano pracę zespołów, w
których prezesi stowarzyszeń są także kierownikami, zatrudnionymi w hospicjach. Dzielono
się trudnościami na jakie w obecnej dobie napotykają zarządy hospicjów. Przyjęto
propozycję Zarządu FHP organizowania spotkań w gronie prezesów i zarządzających
hospicjami oraz lekarzy naczelnych trzy razy do roku. Zobligowano Zarząd do pozyskania
dokładnej informacji związanej z propozycję sporządzania PIT-ów przez urzędy skarbowe co
może prowadzić do trudności z wskazaniem 1% dla wybranej organizacji. Zaproponowano,
aby w ramach Spotkania Licheńskiego w 2014 r. (24-26 październik) jeden z tematów i
warsztatów dotyczył duchowości. Zrodził się tez pomysł, aby kolejny Opłatek Hospicyjny
urządzić w Opactwie Tynieckim.
****************

POZOSTAŁE INFORMACJE
Eutanazja dzieci
14 lutego izba niższa parlamentu belgijskiego dopuściła eutanazję małych dzieci.
Aktualizacja rachunków bankowych w wykazie podmiotów OPP
W dniu 15 lutego został ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wykaz
podmiotów OPP z aktualnymi rachunkami bankowymi. Organizacje do końca lutego mogą
zgłaszać do urzędów skarbowych zastrzeżenia do poprawności numerów.
Dostęp do leków opioidowych: sama zmiana koloru recepty nie wystarczy
16 lutego 2014 r. Rynek Zdrowia zamieścił wywiad z dr Jadwiga Pyszkowską prezesem
Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej na temat ordynowania leków opioidowych.
Senacka Komisja przyjęła ustawę o zbiórkach publicznych
Senacka komisja samorządu terytorialnego i administracji przyjęła 12 lutego 2014 r. ustawę z
24 stycznia 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Przygotowany projekt
zastąpi przepisy z 1933 roku. Za zbiórkę publiczną zostanie uznane zbieranie datków w
przestrzeni publicznej w gotówce lub w naturze, czyli na przykład kwestowanie do puszek.
Zbiórki elektroniczne (esemesowe, internetowe) nie będą podlegać tym przepisom. Obecnie
obowiązująca ustawa z 1933 roku wraz z dalszymi rozporządzeniami uznaje za zbiórki
publiczne zbieranie ofiar w gotówce i naturze oraz wpłaty na konto i sprzedaż przedmiotów i
usług. Dziennik Gazeta Prawna nr 30, 13 luty 2014 r.
Zmiana ustawy o podatku od spadków i czynności cywilnoprawnych
Dz.U. 2014 poz. 19, Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie
ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r.
Dz.U. 2014, poz. 177: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne
Rz.U. 2014, poz. 183 Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju
leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
Zarządzenie Nr 7/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2014
r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

