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SPOTKANIE PREZESÓW, PRZEWODNICZĄCYCH, CZŁONKÓW ZARZADÓW
STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI HOSPICYJNYCH
Zarząd Forum Hospicjów Polskich zaprasza prezesów, przewodniczących, członków
zarządów stowarzyszeń i fundacji hospicyjnych 1 lipca 2017 r. o godz. 11.00 do Hospicjum
św. Łazarza w Krakowie.
W programie:
godz. 11.00 – rozpoczęcie spotkanie
 Stan prac Zarządu FHP przed Ogólnopolską Konferencją „Patriota, Społecznik,
Artysta – Święty Brat Albert Chmielowski Patron roku 2017” dla Hospicjów
odbywającą się w Sejmie 5 października 2017 r.
 Podsumowanie dyskusji ze spotkania Hospicjów w sobotę 3 czerwca 2017 o kondycji
ruchu hospicyjnego w Polsce – w tym określenie pojęcia „formacja hospicyjna”,
 Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej
 Nowe zagrożenia dla hospicjów w spełnianiu opieki – uwagi uczestników.
 Wypracowanie projektu pisma na konferencję sejmową.
 Zasady realizacji Programu Pola Nadziei: przystąpienie, zgłoszenie udziału, realizacja.
godz. 13.30 - posiłek
Uczestników spotkania zapraszamy do udziału w I Zjeździe Hospicjów Żonkilowych w 20lecie startu Pól Nadziei w Polsce.
ZJAZD HOSPICJÓW ŻONKILOWYCH
20-lecie startu Pól Nadziei w Polsce i 15-lecie ogólnopolskiej edycji
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie –
koordynator Ogólnopolskiej Akcji „Pola Nadziei zaprasza wszystkie Hospicja zainteresowane
realizacją w roku 2017/2018 programu POLA NADZIEI w dniach 1 i 2 lipca 2017 r. na Zjazd
Hospicjów Żonkilowych. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch przedstawicieli z
Hospicjum - na załączonym formularzu faxem pod numer 012 641 46 59 lub mailem na adres
polanadziei@hospicjum.org do dnia 28 czerwca br. Poniżej program spotkania.
Sobota 1 lipca 2017 r.
godz. 14.00 - Rejestracja uczestników oraz bufet kawowy
godz. 14.30 – Krótka historia początków Pól Nadziei.
godz. 15.00 – Znajomość prawa autorskiego pomocne w realizacji Pól Nadziei
godz. 17.00 - przerwa
godz. 17.30 – Etyka promocji i pozyskiwania środków.
godz. 19.00 - Kolacja

godz. 19.30 – Spotkanie przy świecach w tym konkurs żonkilowy, prezentacja na wybiegu
kapeluszy żonkilowych z głosowaniem na najpiękniejszy model, loteria fantowa.
Niedziela 2 lipca 2017 r.
godz. 8.00 – Msza Św. w Kościele Arka Pana
godz. 9.00 – Poranna kawa
godz. 9.30 – Rozpoczęcie sesji „Nasze Pola Nadziei” prezentacja informacji oraz
przekazywanie doświadczeń z prowadzenia programu przez uczestników zjazdu
godz.13.00 – Obiad
13.30 – d.c. Prezentacja informacji oraz przekazywanie doświadczeń z prowadzenia programu
przez uczestników zjazdu
godz. 15.00 – Podsumowanie i zakończenie Zjazdu.
W sobotę w godz. 13.30 – 15.00 przy stoliku rejestracyjnym Klub dr J. Deszcza będzie
prezentował na stoisku wyroby wolontariuszy Hospicjum św. Łazarza.
Przez cały czas obrad Zjazdu będzie prowadzony przez Członków Klubu dr Jana Deszcza
bufet kawowy.
PROJEKT ZMIANY USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
Ministerstwo Zdrowia zamieściło w zakładce >Rządowy Proces Legislacyjny” na stronie
Rządowego Centrum Legislacji projekt zmiany ustawy o działalności leczniczej. Termin
przesyłania ewentualnych uwag został wyznaczony na 13 lipca 2017 r. Można je było
przesyłać na adres: zmiany@mz.gov.pl. Wczoraj jak podaje Rynek Zdrowia Pani Premier
zablokowała próbę wprowadzenia opłat w publicznych szpitalach. Konsultacje zostały
wstrzymane. /PAP/Rynek Zdrowia 20 czerwca 2017/
O zmianach w ustawie będziemy dyskutowali na zebraniu prezesów przewodniczących
członków zarządów hospicjów 1 lipca 2017 r w Krakowie.
ZJAZDY, KONFERENCJE, SZKOLENIA
Warsztaty dla koordynatorów wolontariatu hospicyjnego
Miejsce: Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
Termin: 25 – 27 sierpnia 2017
Więcej informacji o warsztatach oraz program i treści programowe zostaną przesłane
Hospicjów do 12 lipca 2017 r.
2017.09.08 – Toruń – V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ku standardom
opieki nad pacjentem w śpiączce”
Miejsce Konferencji: Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45, Toruń;
Data Konferencji: 7-8 września 2017
Fundacja „Światło” w Toruniu w dniach 7-8 września 2017r. organizuje
V Międzynarodową Naukową Konferencję „Ku standardom opieki nad pacjentem
w śpiączce”. Organizatorzy pragną w pięknym Toruniu skupić ludzi, którym nie jest obojętny
los osób w śpiączce. W Hospicjach są również ludzi, z którymi nie ma kontaktu, dlatego też
udział w Konferencji daje możliwość nowego spojrzenia na sprawę osób w stanie apalicznym.
Głównym celem konferencji jest wypracowanie standardów opieki, które pozwolą
na skuteczniejsze merytoryczne wdrożenie postępowania zwiększającego szansę
tej marginalizowanej grupy chorych. Konferencja nie tylko integruje środowisko praktyków
opieki zdrowotnej ale i naukowców, których dokonania wyznaczają nowe kierunki działań
w stosunku do pacjentów w stanie apalicznym. Tematyka konferencji jest ściśle związana

z diagnozowaniem i stymulacją wielozmysłową stosowaną wobec pacjentów w śpiączce.
W czasie konferencji odbędą się również warsztaty z zakresu rehabilitacji, które poprowadzi
Dr Frieder Luckhoff z Niemiec (koszt udziału w warsztacie 50,00 zł, ilość miejsc
ograniczona- osoby zainteresowane proszone są o dopisek na formularzu zgłoszeniowym).
Poniżej prelegenci konferencji i poruszane przez nich tematy:
 Dr Jan Lavrijsen, Holandia Dr Frieder Lûckhoff, Niemcy „Stymulacja bazalna”
 Dr Dorothy Fraser, Wielka Brytania „Praktyczne strategie wykorzystujące technologie
o niskim lub zerowym poziomie zaawansowania w celu polepszenia komunikacji
między pacjentami, rodzinami i pracownikami służby zdrowia”
 Geraldine Martens, Belgia „Stymulacja mózgu prądem stałym (tDCS)”
 Dr Athena Demertzi, Francja „Zmierzyć (nie)świadomość: od badań naukowych do
kliniki i etyki.”
 Dr Davinia Fernandez-Espejo, Wielka Brytania „Mogę sobie tylko wyobrazić;
paradoks ujawnianych i ukrytych zdolności pacjenta w stanie wegetatywnym”
 Prof. Iwona Sarzyńska-Długosz, Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja
Kopernika
 „Jak badać pacjenta z ciężkimi zaburzeniami świadomości”
 Dr Marek Binder, Uniwersytet Jagielloński „Wytyczyć drogę do świadomościwspółczesne osiągnięcia w zakresie diagnozy i leczenia pacjentów po ciężkich
urazach mózgu”
 Prof. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska „Badanie słuchu i stanu
emocjonalnego osób w śpiączce na podstawie analizy fal mózgowych”
 Prof. Włodzisław Duch UMK Toruń, Prof. Magdalena Hagner- Derengowska,
Bydgoska Szkoła Wyższa ,Konsultant Wojewódzki d/s rehabilitacji, „Rehabilitacja
pacjentów z zaburzeniami świadomości”
 Dr Anna Wójcik-Krzemień Uniwersytet Jagielloński „Nie wylać dziecka z kąpielą”o trudności różnicowania chorych w stanie wegetatywnym i chorych z zespołem
zamknięcia. Studium przypadku.
 Dr Joanna Strzemecka Poznańska Szkoła Wyższa Biała Podlaska „Porównanie
stężenia wybranych cytokin w surowicy krwi pacjentów z zaburzeniami świadomości
po ostrym uszkodzeniu mózgu, pacjentów wybudzonych z tego stanu i osób
zdrowych”
 Dr Bibianna Bałaj, Uniwersytet Mikołaja Kopernika „Metody, narzędzia i formy
komunikacji osób z niepełnosprawnością ruchową.”
 Dr Jacek Matulewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika „Rozwój narzędzi
komunikacyjnych wykorzystujących interakcję wzrokową.”
 Dr Michał Joachimiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika „Rehabilitacja czynności
ruchowych z zastosowaniem Wirtualnej Rzeczywistości.”
 Mgr Szymon Murawski, mgr Anna Betlejewska, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Fundacji „Światło” Toruń, „Oculus jako forma stymulacji pacjentów w różnych
stanach świadomości
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:
Zgłoszenia do 25 sierpnia 2017r. /karta zgłoszenia w załączeniu/
- drogą elektroniczną: fundacja@swiatlo.org
- listownie: ul. Grunwaldzka 64 87-100 Toruń
- fax. (56) 651- 12-17
Odpłatność uczestników 250,00 zł (bez zakwaterowania), Osoby pracujące w opiece
zdrowotnej 200,00 zł (bez zakwaterowania), Studenci, rodziny pacjentów 100,00 zł (bez

zakwaterowania), Dokonywanie wpłat do końca 25 sierpnia 2017 r., Wpłata na konto:
Fundacja „Światło", PeKaO S.A. I O/Toruń nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Z nazwiskiem osoby wpłacającej i dopiskiem KONFERENCJA 2017
Zakwaterowanie Hotel Filmar, Toruń ul. Grudziądzka 45 tel. 56 669 48 00, Możliwość
rezerwacji noclegu przez Fundację lub osobiście, W przypadku pośredniczenia Fundacji
w rezerwacji noclegu prosimy o kontakt mailowy.
III Konferencja Onkologiczno-Paliatywna im. ks. E. Dutkiewicza SAC
Fundacja Hospicyjna zaprasza na kolejną edycję Konferencji Onkologiczno-Paliatywnej
im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, tym razem pod hasłem: „Opieka zintegrowanahospicyjne drogowskazy”, która odbędzie się w dniach 8-9 września 2017 r. Tegoroczne
wydarzenie w sposób szczególny dedykowane będzie współtwórcy polskiego ruchu
hospicyjnego ks. Eugeniuszowi Dutkiewiczowi, którego 15. rocznica śmierci przypada
we wrześniu. Dwudniowe spotkanie stanie się więc okazją do refleksji nad dotychczasowym
rozwojem ruchu paliatywno-hospicyjnego w Polsce i bogactwem jego doświadczeń,
a jednocześnie do dyskusji o współczesnej sytuacji i stojących przed nami wyzwaniach.
Takiemu twórczemu połączeniu historii z teraźniejszością i przyszłością będzie z pewnością
sprzyjała atmosfera Europejskiego Centrum Solidarności - miejsca, w którym konferencja
zostanie zorganizowana. Szczegółowy program oraz rejestracja na stronie:
http://www.konferencja-dutkiewicza.pl/
Program:
Dzień 1 (8 września 2017)
9.00 – 11.45: WARSZTATY
1. Wyzwania zespołu medycznego w zakresie wsparcia emocjonalnego rodzin osób chorych:
Agnieszka Paczkowska
2. Jak efektywnie zarządzać swoimi emocjami i wpływać na emocje innych ludzi? Czy
musimy reagować jak szympans?: dr Mariola Kosowicz
3. Praktyczne podejście do wsparcia żywieniowego w opiece paliatywnej: lek. med. Jacek
Januszczyk
4. Nowoczesne leczenie ran: mgr Aleksandra Sukalowska
5. Wolontariat w zespołach opieki paliatywno-hospicyjnej. Warsztat dla koordynatorów
wolontariatu: dr Anna Janowicz
08.00 – 12.00: Rejestracja uczestników konferencji
12.00 – 12.20: Rozpoczęcie konferencji
12.20 – 13.00: Wykład inauguracyjny: Od wspólnot wolontariuszy inspirowanych "salvifici
doloris" do kluczowej roli opieki paliatywno-hospicyjnej w tworzeniu compassionate
communities w środowiskach lokalnych: ks. dr hab. Piotr Krakowiak SAC
13.00 – 13.30: Wręczenie Nagród im. Ks. Dutkiewicza SAC
13.30 – 15.30: I SESJA: OPIEKA PALIATYWNA – WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI
13.30 – 13.50: Zrozumieć „mowę” człowieka cierpiącego: prof. Krystyna de WaldenGałuszko
13.50 – 14.10: Duchowość i medycyna - współpraca dla skutecznej terapii: dr hab.
Małgorzata Krajnik
14.10 – 14.30: Oświadczenie woli – jak uszanować wolność decyzyjną chorego: dr hab. Piotr
Aszyk SJ
14.30 – 15.30: Przerwa na lunch
15.30 – 16.30: II SESJA: IDEE A REALIA WSPÓŁCZESNEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
15.30 – 15.50: Zespół hospicyjny – płaszczyzny współpracy: dr Aleksandra Modlińska

15.50 – 16.10: Hospicyjna edukacja społeczna – na co dziś kierować uwagę: dr Anna
Janowicz
16.10 – 16.30: Wsparcie rodziny chorego: dr Barbara Sikora
16.30 – 17.00: Dyskusja
18.00 – 19.00: Uroczysta msza święta
20.30 – 01.00: Kolacja
Dzień 2 (9 września 2017)
9.00 – 10.10 I SESJA: PRZYPADKI Z ŻYCIA WZIĘTE
10.10 – 11.00 II SESJA: WSPÓŁPRACA RÓŻNYCH SPECJALNOŚCI MEDYCZNYCH
Z OPIEKĄ PALIATYWNĄ (cz.1)
10.10 – 10.30: Postępowanie w duszności u chorego na zaawansowaną POChP: dr Iwona
Damps-Konstańska
10.30 – 10.50: Ból, dializa otrzewnowa i hemodializa: prof. dr hab. Monika LichodziejewskaNiemierko
10.50 – 11.10: Rola fizjoterapii w opiece paliatywnej: dr Agnieszka Wójcik
11.10 – 11.30: Przerwa na kawę
11.30 – 12.30 III SESJA: LECZENIE BÓLU U PACJENTÓW Z CHOROBAMI
PRZEWLEKŁYMI
11.30 – 11.50: Możliwości leczenia działań ubocznych nowoczesnych terapii
onkologicznych: (w trakcie potwierdzania)
11.50 – 12.10: A novel overwiev of breakthrough cancer pain guidelines: (w trakcie
potwierdzania)
12.10 – 12.30: Stosowanie silnych opioidów w chorych z bólem nienowotworowym:
lek. Andrzej Gryncewicz
12.30 – 12.40: Dyskusja
12.40 – 13.30: Przerwa na lunch
13.30 – 14.40 SESJA IV: SYTUACJE SZCZEGÓLNE W OPIECE PALIATYWNEJ
13.30 – 13.50: Przewidywanie czasu przeżycia - kontrowersje: dr Tomasz Buss
13.50 – 14.10: Dorosły, ale dziecko – hospicjum dla dorosłych czy hospicjum dla dzieci?: lek.
Katarzyna Żak-Jasińska
14.10 – 14.30: Protokół PiCASSo (Palliative Care Assessment of Symptoms in Sonography)
w ocenie wybranych objawów klinicznych czyli spojrzenie na problem od środka dzięki
ultrasonografii: dr Jakub Wiśniewski
14.30 – 14.40: Dyskusja
14.40 – 14.50: Przerwa
14.50 – 16.00 SESJA V: WSPÓŁPRACA RÓŻNYCH SPECJALNOŚCI MEDYCZNYCH Z
OPIEKĄ PALIATYWNĄ (cz.2)
14.50 – 15.10: Opieka paliatywna w skrajnej niewydolności krążenia: prof. dr hab. Marcin
Gruchała
15.10 – 15.30: Skuteczność leczenia chorych z niedrożnością przewodu pokarmowego
kierowanych do hospicjum
z punktu widzenia chirurga: prof. dr hab. Wiesław Kruszewski
15.30 – 15.50: Wodobrzusze u pacjentów z chorobą nowotworową oczami ginekologa:
dr Maciej Stukan
15.50 – 16.00: Dyskusja
16.00: Zakończenie konferencji
16.30 – 17.30 Zwiedzanie wystawy stałej w Europejskim Centrum Solidarności (dla
chętnych)
17.00 – 18.00: Wizyta w Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC (dla chętnych)

Ogólnopolska Konferencja Patriota, Społecznik, Artysta - Święty Brat Albert
Chmielowski Patron roku 2017
Patronat Honorowy Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP oraz Ksiądz Kardynał
Kazimierz Nycz Ordynariusz Archdiecezji Warszawskiej
Miejsce Konferencji :
Sejm RP, Warszawa ; ul. Wiejska 1/3, Sala Kolumnowa
Termin Konferencji :
5.10.2017. ; godz. 15.00 – 18.00
PROGRAM :
godz. 14.30
Rejestracja uczestników
godz. 15. 00 Przywitanie gości – poseł Joanna Fabisiak
Wprowadzenie do konferencji – ksiądz Władysław Duda
godz. 15.10 Słowo okolicznościowe Patronów Honorowych konferencji
godz. 15.30 Wykłady:
* „Praca codzienna z obowiązków stanu wynikająca może mieć wartość modlitwy, cnoty i
przykładu” - rozumienie patriotyzmu św. Brata Alberta.
* „Powinno się być dobrym jak chleb” – rewolucyjne pojmowanie miłości bliźniego przez
św. Brata Alberta.
* „Rozbić naczynie, zapach się rozejdzie” - sztuka w służbie bliźniemu św. Brata Alberta
godz. 17.30 Dyskusja
godz. 18.00 Zamknięcie konferencji
Przejazd uczestników Konferencji – Duchowość Hospicyjna, do ośrodka konferencyjnorekolekcyjnego DOBRE MIEJSCE w Lasku bielańskim
godz. 19.00 Kolacja, godz. 20.00 Msza św., godz. 21.00 Wieczór Jazzowy w
podziemiach Kościoła Kamedułów w Lasku bielańskim.
KONFERENCJA : DUCHOWOŚĆ HOSPICYJNA
HONOROWY PATRONAT : KS. KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ.
TERMIN : 6 – 7. 10. 2017 r.
MIEJSCE: Ośrodek rekolekcyjny Archidiecezji Warszawskiej „DOBRE MIEJSCE” przy
UKSW, w Lasku bielańskim ; ul. Dewajtis 3. Warszawa.
PROGRAM KONFERENCJI:
Piątek , dn. 7.10.2017
godz. 8,00 śniadanie
godz. 9,00 OTWARCIE KONFERENCJI
SESJA I : STRONY INTEGRALNEJ HIGIENY UMYSŁU c. d.
PRELEGENT : Ks. Dr Jacek Prusak S.J.
godz. 9,15 Konferencja I
godz. 10,00 Konferencja II
godz. 10,45 Przerwa – kawa/herbata
godz. 11,00 Dyskusja
godz. 12,00 Msza św.
godz. 13,15 Obiad
SESJA II : KONTEMPLACYJNY STYL ŻYCIA
PRELEGENT : Ks. Dr Jacek Poznański S.J.
godz. 15,00 Konferencja I
godz. 15,30 Ćwiczenia duchowe
godz. 16,00 Przerwa - kawa/herbata
godz. 16,30 Konferencja II
godz. 17,00 Ćwiczenia duchowe
godz. 17,30 Pytania i odpowiedzi

godz. 18,00 Kolacja
godz. 19,00 Spotkanie z Krzysztofem Zanussim – reżyserem filmu zrealizowanego na
podstawie dramatu Karola Wojtyły „ BRAT NASZEGO BOGA „.
godz. 20,00 Projekcja filmu „BRAT NASZEGO BOGA „.
Sobota , dn. 7. 10. 2017 r.
godz. 8,00 Śniadanie
SESJA III : NADZIEJA WOŁA GŁOŚNIEJ NIŻ LĘK
: Ks. Prof. Marek Starowieyski „Śmierć w pierwszych wiekach chrześcijaństwa”
godz. 9,00 Konferencja Ks. Prof. Marek Starowieyski „Śmierć w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa”
godz. 10,00 Przerwa – kawa/herbata
godz. 10,30 Spotkanie z dr Zbigniewem Żyliczem – Opieka hospicyjna w krajach Europy
Zachodniej
godz. 12,00 Msza św.
godz. 13,15 Obiad i zakończenie KONFERENCJI.
X Jubileuszowa konferencja edukacyjna czasopisma "Medycyna Paliatywna w
Praktyce",
13–14 października 2017 roku w Gdańsk
Komitet Organizacyjny ma zaszczyt i przyjemność zaprosić do uczestnictwa X Jubileuszowej
konferencji edukacyjnej czasopisma "Medycyna Paliatywna w Praktyce", która odbędzie się
13–14 października 2017 roku w Gdańsku. Jubileuszowy charakter konferencji podkreśli
udział znanych ekspertów w dziedzinie medycyny paliatywnej z kraju i zagranicy oraz
wykłady prowadzone przez zaproszone autorytety reprezentujące inne specjalizacje.
W imieniu Komitetu Naukowego zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie propozycji
interesujących opisów przypadków i doniesień naukowych (oryginalnych oraz poglądowych)
do 10 września 2017 roku. Wszystkie osoby, które zgłoszą pracę, zostaną zwolnione z opłaty
konferencyjnej. Prace należy zgłaszać do recenzji za pośrednictwem systemu rejestracyjnego,
który jest dostępny na stronie internetowej www.paliatywna.viamedica.pl
Kontakt: paliatywna@viamedica.pl
VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k. ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 94, faks: 58 320 94 60, e-mail: sok@viamedica.pl, www.viamedica.pl
III edycję naszego wspólnego dzieła, czyli konferencji naukowej „Opieka Paliatywna i
Hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat”
17 października 2017 roku odbędzie się kolejna III edycja konferencji naukowej
„Opieka Paliatywna i Hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat” organizatorem
konferencji jest Uniwersytet Jagielloński przy współudziale TPCh Hospicjum
im. św. Łazarza. Konferencja odbędzie się w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej
w Krakowie.
Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych studentów Uczelni
Krakowskich, w szczególności studiów lekarskich, pielęgniarskich, socjologicznych,
psychologicznych i komunikacji społecznej, jak również pracowników socjalnych, a także
pracowników domów opieki społecznej i zakładów opiekuńczo – leczniczych oraz hospicjów
z całej Polski. Tematy wykładów i warsztatów będą dotyczyły problemów związanych
z trudnymi rozmowami z umierającymi oraz ich opiekunami. Więcej informacji w lipcu 2017
SPRAWOZDANIE OPP
Przypominamy informację z Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego.

Szanowni Państwo
Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 12 maja br. została uruchomiona
możliwość zamieszczania, na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności organizacji pożytku publicznego za
rok 2016. Organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem
kalendarzowym, są zobowiązane do zamieszczenia sprawozdań do 15 lipca roku
następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne. W
roku 2017 ostatni dzień na zamieszczenie sprawozdań przypada w sobotę. Zgodnie z art. 115
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.)
jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny
od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy
ani sobotą. Mając na uwadze powyższe termin na zamieszczenie sprawozdań przez
organizacje pożytku publicznego w roku 2017 przypada na dzień 17 lipca. (dotyczy
organizacji, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym).
W związku z powyższym przypominamy, że pozostało 28 dni na zamieszczenie sprawozdań
w terminie ustawowym. Organizacje, które nie zamieszczą sprawozdań w terminie nie
zostaną uwzględnione w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do
otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018.
Podręcznik użytkownika Bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego dostępny jest pod
adresem:
http://www.pozytek.gov.pl/Podrecznik,uzytkownika,Bazy,OPP,3408.html
Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię w
godzinach 9-15 pod numerem telefonu 22 661 11 84, pod którym organizacje mogą uzyskać
pomoc w zakresie obsługi technicznej Systemu.
W przypadku wątpliwości dotyczących obsługi Bazy pytania można również kierować na
adres opp@mpips.gov.pl
Z wyrazami szacunku
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
PRAWO
 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym Dz.U. 2017 poz. 1089
 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z
nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i
telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Dz.U. 2017 poz. 1097
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania Dz.U. 2017 poz. 1153
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Dz.U. 2017 poz. 1160
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie Dz.U. 2017 poz. 1061
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych
uprawnieniach pracowników Dz.U. 2017 poz. 1055
















Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu Dz.U. 2017 poz. 1049
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy Dz.U. 2017 poz. 1044
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Dz.U. 2017 poz.
946
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2017
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania
pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw,
dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych
w Kodeksie pracy Dz.U. 2017 poz. 927
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Dz.U. 2017 poz. 912
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2017
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w
sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
pracownika Dz.U. 2017 poz. 894
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia
Dz.U. 2017 poz. 890
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
Dz.U. 2017 poz. 882

