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KILKA SŁÓW O ZJEŹDZIE HOSPICJÓW „POWRÓĆMY DO ŹRÓDEŁ”
W dniach 1-3 czerwca 2018 r. w Łagiewnikach Krakowskich odbył się
kolejny zjazd ruchu hospicyjnego, którego tematem był powrót do początków
tworzenia opieki hospicyjnej w świecie i w Polsce. W tym roku 22 czerwca
obchodziliśmy 100 lecie urodzin twórczyni nowoczesnego hospicjum dr Cicely
Saunders.
Zjazd rozpoczęto Mszą Św. w Kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy
relikwiach św. S.Faustyny, którą sprawowało trzech duszpasterzy hospicyjnych
Ks. Władysław Duda, Ks. Marek Kujawski i Ks. Grzegorz Miloch.
W Zjeździe uczestniczyły 163 osoby: goście, wykładowcy i przedstawiciele
z 42 pozarządowych Hospicjów działających w Polsce: Towarzystwo Przyjaciół
Chorych Hospicjum Białystok, Hospicjum św. Kamila Bielsko – Biała,
Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. bł. E.Bojanowskiego Bochnia,
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Kan.Kaziemierza Malinowskiego Chełm,
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej Hospicjum Chorzów,
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty Cieszyn,
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Częstochowa, Dom
Hospicyjno - Opiekuńczy Darłowo, Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe
im. Jana Pawła II Dębica, Stowarzyszenie Hospicjum Elbląskie, Stowarzyszenie
Hospicjum św. Wawrzyńca Gdynia, Stowarzyszenie Hospicjum Homo Homini im.
św. Brata Alberta Jaworzno, Hospicjum św. Franciszka Katowice, Społeczne
Towarzystwo Hospicjum Cordis Katowice, Stowarzyszenie Hospicjum Maryi
Królowej Apostołów Kraków, Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św.
Łazarza Kraków, Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie Kutno, Fundacja Spem
Donare Hospicjum bł. S.Papczyńskiego Licheń, Hospicjum św. Wincentego a
Paulo Limanowa, Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego
Samarytanina, Lublin, Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Świętego
Ducha Łomża, Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Archidiecezji Łódzkiej Łódź,
Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum św. Arnolda Janssena w Nysie", Hospicjum
Wolontariuszy Opole, Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Józefa
Ostrów Wielkopolski, Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów Police,
Hospicjum św. Jana Kantego Poznań, Hospicjum Królowej Apostołów Radom,
Stowarzyszenie im. Ojca Pio Radom, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i
Paliatywnej im. Jana Pawła II Ruda Śląska, Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
Skarżysko Kamienna, Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. Sosnowiec,
Hospicjum Królowej Pokoju Tarnowskie Góry, Tarnowskie Hospicjum Domowe im.
bł. F.Ozanama Tarnów, Warszawskie Hospicjum Społeczne Warszawa,
Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Warszawa, Stowarzyszenie
Hospicjum Domowe Hospicjum im. Cicely Saunders Warszawa, Hospicjum
Domowe Księży Marianów Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
Hospicjum Matki Teresy Zabrze, Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych

Hospicjum Jezusa Miłosiernego Zakopane, Stowarzyszenie "Nieść Ulgę w
Cierpieniu im. Ojca Pio i Matki Teresy" Żyrardów.
Zaproszeni goście: Michalea z Hospicjum bł. Michała Sopoćki z Wilna
prowadząca w latach dziewięćdziesiątych i początkach nowego wieku Hospicjum
św. Kamila w Gorzowie, delegacja ze Słowacji z Hospicjum Matki Teresy z
Bardejova, Janina Mirończuk Prezes Fundacji Światło w Toruniu, Aleksandra
Ciałkowska Rysz Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Anna
Kaptacz Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i
Hospicyjnej, Izabela Kaptacz Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa
opieki paliatywnej, Konsultanci wojewódzcy z medycyny paliatywnej z
województwa dolnośląskiego Anna Orońska, z województwa łódzkiego Iwona
Sitarska, z województwa małopolskiego Iwona Filipczak Bryniarska oraz Leokadia
Baran z Instytutu Faustinum, Jadwiga Golba z Zespołu Parafialnego św. Jana
Chrzciciela w Krakowie.
Zaproszeni Wykładowcy: Halina Bogusz Katedra i Zakład Historii Nauk
Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Anna Węglarz PSPCh Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem, Justyna Tyfel
Paluszek TPCh Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, Anna Orońska Poradnia
Medycyny paliatywnej i Hospicjum Domowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii
we Wrocławiu, Joanna Cynke z Warszawskiego Hospicjum Społecznego, Zbigniew
Bohdan z Hospicjum ks. E.Dutkiewicza SAC w Gdańsku, Anna Byrczek z
Hospicjum św. Kamila w Bielsku Białej, ks. Adam Trzaska TPCh Hospicjum św.
Łazarza w Krakowie,
Zaproszeni Prowadzący sesje: Krystyna de Walden - Gałuszko Prezes
Honorowy Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Jadwiga Pyszkowska
Kierownik Poradni Leczenia Bólu i Poradni Medycyny Paliatywnej
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, ks. Władysław Duda Dyrektor Archidiecezjalnego
Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej w Warszawie
Współzałożyciele pierwszych polskich hospicjów: Romana Antonowicz i
Teresa Trzeciak Hospicjum św. Franciszka w Katowicach (1987 r.), Maria Drygała
Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina
(1989 r.), Bogumiła Olech Warszawskie Hospicjum Społeczne (1987 r.), Anna
Orońska Hospicjum św. Weroniki (1987) we Wrocławiu, ks. Marek Kujawski
Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie (1987 r.).
Zaproszeni Goście, którzy nie mogli wziąć udziału w zjeździe skierowali
do uczestników kilka słów:
Z ogromnym wzruszeniem - myśląc o Was w Krakowie
Niech Pan Jezus Miłosierny da nam się poznać jako Miłosierdzie przekazywane nie
tylko chorym i ich rodzinom i osobom w żałobie. Abyście potrafili zapalać innych
nadzieją, że człowiek może wzrastać w miłości do końca życia.
Ks. Andrzej Dziedziul
******************
Drodzy Goście Zjazdu Ruchu Hospicyjnego,

Z wielką radością I zruszeniem przyjąłem zaszczytne zaproszenie do
uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu, w którym niestety z powodów
problemów zdrowotnych nie będę mógł osobiście uczestniczyć. Nasze Hospicjum
Palium i Stowarzyszenie będzie reprezentować twórczyni Motylowego
Wolontariatu Barbara Grochal w towarzystwie przyjaznej opiece i Ruchowi
Hospicyjnemu autorce książki „Hospicjum drzewo życia” dr Haliny Bogusz. Minęło
40 lat od czasu gdy pierwsza iskra tu pod Krakowem roznieciła ogień dobrych
działań dla ludzi cierpiących, którzy za przykładem patronki ruchu hospicyjnego
płonie – poruszając nasze serca i umysły posługującym. Dziś w 100 lecie urodzin
tej patronki Dame Cicely Saunders utwórzmy z podanych sobie rąk – mosty dla
przekazania dobrych uczuć pełnych nadziei, że wspólne dzieło będzie się
rozwijać. Taką nadzieję i siłę do dalszych działań otrzymałem w 1990 roku
podczas sympozjum londyńskiego organizowanego przez St.Christophers
Hospice, które Dame Saunders zakończyła słowami „a teraz połączcie się podając
ręce aby zbudować mosty dla wspólnych dobrych przekazów”.
Życzę owocnych obrad i wzbogacenia duchowego.
Jest taka piosenka, którą śpiewa Jacek Cygan: Odnowiciel dusz”
Z serdecznym pozdrowieniem
Jacek Łuczak
2018 – 05 - 30
*********************
Elbląg, dnia 30 maja 2018 r.
Szanowni Państwo !
Uprzejmie dziękuję za zaproszenie mnie na Zjazd Ruchu Hospicyjnego, który
odbywać się będzie w dniach 1-3 czerwca 2018 r. w Łagiewnikach.
Zjazd to szczególny, gdyż przyświeca mu stulecie urodzin dr Cicely Saunders,
postaci jakże ważnej dla opieki hospicyjnej, a wybrane tematy zapowiadają się
niezwykle ciekawie.
Temat i motto Zjazdu, czyli słowa Dame Cicely Saunders: „Jesteś ważny dlatego,
że jesteś sobą; a więc zrobimy wszystko co można, nie tylko by pomóc ci umrzeć
w pokoju, ale także byś mógł żyć aż do chwili śmierci. Istotą hospicjum jest
ŻYCIE, a w nim wszystko, co ludzie mogą zrobić i czym mogą się dzielić w
ostatnim okresie swego życia, który może okazać się okresem najważniejszym”
w moim przekonaniu mówią wszystko o naszej misji. I życzę nam wszystkim,
abyśmy zawsze mogli z dumą pod nimi podpisać.
Uczestnikom Konferencji życzę owocnych obrad i dyskusji, a
Organizatorom osiągnięcia sukcesu w wyniku jej realizacji.
Z wyrazami szacunku
Konsultant Krajowy
w dziedzinie medycyny paliatywnej
lek. Wiesława Pokropska
*****************
W piątek i w sobotę 1 i 2 czerwca uczestnicy Zjazdu rozmawiali o dr Cicely
Saunders i jej idei realizacji opieki hospicyjnej. Przypominano główne

zasady, które zostały przez Nią zapisane i wdrażane. Osoby, które były w
Hospicjum św. Krzysztofa wspominały rozmowy z dr Saunders oraz opowiadały o
modelu stworzonego przez Nią Hospicjum. W niedzielę 3 czerwca 2018 w Święto
Dziękczynienia obradowało Walne Zebranie FHP, w którym wzięły udział 64
osoby. W z 27 Hospicjów - członków FHP.
Podczas Walnego Zebrania reprezentanci 27 Hospicjów przyjęli sprawozdania
za rok 2017 merytoryczne, finansowe, Komisji Rewizyjnej oraz preliminarz
budżetowy na rok 2018 i przedstawiony przez Zarząd program działania Forum
w II połowie 2018 roku. Głównymi punktami programu będą:
 Promocja wolontariatu hospicyjnego – w tygodniu Światowego Dnia
Hospicjum i
 Opieki Paliatywnej (8-12 październik 2018)
 Prace nad projektem programu rozwoju opieki hospicyjnej (zebrania:
czerwiec – Warszawa, wrzesień – Sosnowiec, grudzień – Kraków)
 Seminarium zaprasza koordynatorów wolontariuszy – Kraków 24-26
sierpień 2018 r.
 Opłatek Hospicyjny 12 styczeń 2019 Łódź
Po Walnym Zebraniu w ramach obrad zjazdowych odbyła się dyskusja nad
stanem opieki hospicyjnej w Polsce i jej przyszłością, w tym przyszłością
wolontariatu w opiece nad chorym. W panelu prowadzonym przez dr Aleksandrę
Ciałkowską Rysz wraz z dr Iwoną Filipczak – Bryniarską, Izabelą Kaptacz,
Bogumiłą Olech, Krystyną Wolską, starano się określić stan obecny ruchu
hospicyjnego, w tym brak w wielu hospicjach wolontariatu w opiece nad chorym.
Aleksandra Ciałkowska - Rysz i Iwona Filipczak – Bryniarska podzieliły się z
uczestnikami Zjazdu informacją o zakresie prac, które są obecnie prowadzone dla
zwiększenia dostępności do opieki paliatywnej. Aby większa liczba chorych mogła
być objęta opieką paliatywną należy zwiększyć w Polsce liczbę działających
Poradni Medyny Paliatywnej oraz zainicjować powstawanie ośrodków opieki
dziennej. Zmiany powyższe nie są łatwe do wprowadzenia ze względu na brak
specjalistów z dziedziny medycyny paliatywnej oraz pieniędzy. Sprawą równie
ważną jest edukacja społeczeństwa w zrozumieniu czym jest opieka paliatywna a
zwłaszcza jak działa poradnia medycyny paliatywnej. Następnie biorący udział w
dyskusji przedstawili różne modele hospicjów – te, które zatrudniają wielu
pracowników ale również hospicja, które działają nadal na podstawie
wolontariatu. Zagrożeniem dla powstawania nowych pozarządowych hospicjów
jest stała zmiana przepisów, brak personelu medycznego lekarzy i pielęgniarek
oraz brak środków finansowych. Może zaistnieć w niedługim czasie sytuacja, że
stowarzyszenia i fundacje nie będą tworzyć zespołów opieki hospicyjnej, co
spowoduje, że idea hospicyjna wszechstronnej troski o chorego nie będzie
realizowana. Zebrani uznali, że środowisko hospicyjne winno wypracować model
rozwoju hospicjów.
Zjazd zakończono uczestnictwem w Mszy Św. w Sanktuarium św. Jana Pawła
II i błogosławieństwem przez Kapelana Forum Ks. Władysława Dudę. Po
rozesłaniu część uczestników zwiedzała Sanktuarium św. Jana Pawła II wraz z ks.
Adamem Trzaską.

Zjazd Żonkilowych Hospicjów
W sobotę 30 czerwca i w niedzielę 1 lipca 2018 r. spotkali się w Hospicjum
św. Łazarza w Krakowie miłośnicy Żonkilowych Pół. Jak co roku na Zjazd
Hospicjów Ogólnopolskiej Akcji „Pola Nadziei” przybyły osoby zaangażowane w
realizację programu wspomagającego opiekę hospicyjną pozarządowych
zespołów opiekujących się chorymi wymagającymi obecności i towarzyszenia w

trudnym okresie przejścia. 24 osoby z 14 Hospicjów dyskutowały na temat
organizacji kampanii oraz dzieliły się doświadczeniami z przebiegu akcji w roku
2017/2018. Zjazd organizował koordynator akcji ogólnopolskiej TPCh Hospicjum
im. św. Łazarza – pracownicy Zespołu ds. Pozyskiwania Środków i Promocji przy
pomocy Pracowników Administracyjno – Gospodarczych oraz Wolontariuszy. W
sprawozdawczym roku w kampanii Pól Nadziei zadeklarowało udział 44 hospicja,
z których 31 przysłało sprawozdania. Wszystkie hospicja realizowały trzy cele:
propagowanie opieki hospicyjnej, współprace z szkołami i prowadzenie akcji
pozyskiwania środków. W ramach przekazywania społeczeństwu czym jest opieka
hospicyjna oprócz przygotowanych plakatów i wręczanych folderów mówiących o
działalności hospicjów organizowano przemarsze przez centra miejscowości –
żonkilowe marsze, przejazdy rolkarzy, koncerty i wykłady. W ramach współpracy
ze szkołami (liczba szkół biorących udział wynosiła od 5 do 80 szkół) odbywały
się pogadanki oraz zapraszano dzieci i młodzież do udziału w konkursach o
tematyce dotyczącej żonkilowej akcji lub wykonaniu pracy dla chorego np.
napisanie wiersza czy listu, zrobienia poduszeczki, odbywały się turnieje
sportowe czy występy z przygotowanym przedstawieniem. Fundusze zbierano
pod kościołami, na ulicach miejscowości, w szkołach, instytucjach,
supermarketach czy małych punktach sprzedaży. Dane z zebranych funduszy na
podstawie przesłanych sprawozdań z 31 hospicjów: poniżej 10 000 zebrały trzy
hospicja, w granicach od 10 000 – 50 000 zł dziewięć hospicjów, od 50 000 do
100 000 zł pięć hospicjów, od 100 000 – 200 000 zł pięć hospicjów i powyżej
200 000 zł trzy hospicja. W kilkunastu parafiach podczas Mszy św. w dniach
zbiórek duszpasterze głosili kazania na temat opieki hospicyjnej a
przedstawiciele hospicjów podczas ogłoszeń parafialnych przekazywali informację
czym jest hospicjum wraz z prośbą o wsparcie. We wszystkich wydarzeniach brali
udział wolontariusze. Ich liczba jak wynika z przesłanych sprawozdań
kształtowała się od 20 do ponad 1000, średnio 390 osób. Następna kampania Pól
Nadziei rusza jesienią 2018 roku. Będzie jej towarzyszyła akcja sadzenia
żonkilowych kwietników oraz promocja hospicjum. Wolontariusze żonkilowych
wydarzeń rozpoczną przygotowania do wiosennych Pól. Hospicja zainteresowane
przystąpieniem do ogólnopolskiej akcji Pól Nadziei prosimy o przesyłanie w
trakcie wakacji zgłoszeń na adres polanadziei@hospicjum.org lub
stokłosa@hospicjum.org. Przypominamy, że nazwa pola nadziei jest zastrzeżona
przez Towarzystwo przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza, które jest w
uzgodnieniu z brytyjska fundacją MCCC koordynatorem akcji w Polsce.
Spotkanie prezesów i członków Zarządów
26 czerwca 2018 r. odbyło się w Warszawie zebranie Prezesów,
Przewodniczących Stowarzyszeń Hospicyjnych, Członków Forum Hospicjów
Polskich. Dotyczyło spraw związanych z prowadzeniem działalności leczniczej,
promocji wolontariatu, informacji o madryckiej karcie wolontariatu, kampanii
edukacyjnej opieki hospicyjnej związanej
z obchodami Światowego Dnia
Hospicjum i Opieki Paliatywnej, planowanej kontroli w zespołach domowej opieki
hospicyjnej oraz programu przygotowań do obchodów 40 rocznicy wyboru św.
Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na
Walnym Zebraniu Forum omawiano sprawy rozwoju opieki hospicyjnej. Zebrani
wyłonili Zespół do opracowania projektu programu rozwoju opieki hospicyjnej w
tym wolontariatu hospicyjnego w składzie: Anna Byrczek (Bielsko Biała), Łucja
Bartoszewska (Zabrze), Tadeusz Boniecki (Chełm), Maria Bryła (Jaworzno),
Małgorzata Czapla (Sosnowiec), Iwona Sitarska (Łódź), Jolanta Stokłosa
(Kraków). Zespół współdziałając z Zarządem FHP będzie zapraszał do współpracy

inne Hospicja. Kolejne wspólne zebranie prezesów pozarządowych Hospicjów
zostało zaplanowane na 18 września 2018 r. w Sosnowcu.
Poniżej tekst Madryckiej Karty Wolontariatu
Madrycka Karta Wolontariatu w Opiece Paliatywnej i Hospicyjnej EAPC
Palliative Medicine in Practice 2018, tom 12, nr 2
Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej (EAPC), Światowy Sojusz
Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej (WHPCA) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie
Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej (IAHPC) działają wspólnie na rzecz wsparcia,
uznania, promocji i rozwoju wolontariatu w opiece paliatywnej i hospicyjnej
poprzez wdrożenie Karty Woluntariatu zgodnie z następującymi celami:
• Promowanie rozwoju wolontariatu dla pacjentów, ich rodzin oraz całego
środowiska opieki paliatywnej i hospicyjnej.
• Postrzeganie wolontariatu jako trzeciej formy wsparcia, obok opieki
profesjonalnej i sprawowanej przez członków rodziny, przy uwzględnieniu jego
szczególnego charakteru, pozycji i wartości.
• Promowanie badań naukowych i modeli najlepszych praktyk w zakresie
rekrutacji, zarządzania, wspierania, integracji, szkolenia i pozyskiwania
wolontariuszy.

1. Uznanie istotnej roli wolontariuszy w zapewnieniu całościowej opieki
nad pacjentami i rodzinami oraz wspieraniu jednostek opieki paliatywnej
i hospicyjnej.
Obejmuje działania organizacji i osób zmierzające do:
• Zapewnienia, aby wolontariat miał uznane i jasno określone miejsce w
placówkach opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz w organizacjach z nimi
powiązanych. Wolontariusze nie zastępują profesjonalistów, ani opiekunów
(rodzin), lecz spełniają swoją własną rolę.
• Umożliwienia wolontariuszom wykonywania różnych zadań, począwszy od
opieki nad pacjentami i ich rodzinami, po zapewnienie wsparcia w pozyskiwaniu
funduszy, pracach administracyjnych, zarządzaniu i realizacji innych czynności na
rzecz opieki paliatywnej i hospicyjnej.
• Umożliwienia wolontariuszom udziału w podejmowaniu decyzji w opiece
paliatywnej i hospicyjnej na poziomie jednostek, organizacji i społeczeństwa, a
także zapewnienia, aby ich spostrzeżenia i opinie były brane pod uwagę,
rozważane i szanowane.
2. Promowanie wolontariatu zaangażowanego bezpośrednio we
wspieranie pacjentów i ich rodzin.
Obejmuje działania zapewniające, aby:
• Placówki ochrony zdrowia postrzegały „bycie tutaj”1 dla pacjentów i rodzin,
jako zasadniczy udział wolontariatu w opiece nad pacjentami. „Bycie tutaj”
koncentruje się na związku międzyludzkim, na „byciu z” osobą, co jest podstawą
do ustalenia jakiego rodzaju
wsparcie wolontariusz może zapewnić tej konkretnej osobie w tym konkretnym
czasie.
• Organizacje i osoby prywatne aktywnie poszukiwały możliwości zaangażowania
przeszkolonych wolontariuszy w bezpośrednie wsparcie pacjentów i ich rodzin,
korzystając z najlepszych wzorców z różnych krajów, a także zachęcały
pacjentów i ich rodziny do skorzystania ze wsparcia wolontariuszy.

3. Zapewnienie skutecznego zarządzania wolontariatem, obejmującego
jasno zdefiniowane zasady dotyczące zadań, a także odpowiedniej
rekrutacji, doboru, szkolenia i rozwoju wolontariuszy
Obejmuje działania zapewniające, aby:
• Organizacje i osoby prywatne zapewniały skuteczne zarządzanie
wolontariuszami, przy uwzględnieniu współpracy pomiędzy wolontariuszami,
rodziną i profesjonalistami, co ma kluczowe znaczenie dla wysokiej jakości i
trwałości wsparcia udzielanego przez wolontariuszy.
• W każdym państwie europejskim zostały opracowane i wprowadzone krajowe
(lub regionalne) wytyczne najlepszych praktyk oraz programy dotyczące
szkolenia i jakości, które wspierają wolontariat.
4. Zapewnienie skutecznego wsparcia dla wolontariatu w opiece
paliatywnej i hospicyjnej na poziomie poszczególnych placówek,
lokalnym i krajowym
Obejmuje działania organizacji zmierzające do:
• Odpowiedniego finansowania wolontariatu pozwalającego na zapewnienie
skutecznego zarządzania, szkolenia i odpowiedniej jakości funkcjonowania
wolontariatu, w tym zwrot kosztów ponoszonych przez wolontariuszy,
obejmujących podróże, rozmowy telefoniczne i ubezpieczenia.
• Postrzegania wolontariatu jako istotnego obszaru dla prowadzenia badań
naukowych i oceny jego oddziaływania.
• Gromadzenia rzetelnych danych dotyczących liczby i roli wolontariuszy w
poszczególnych placówkach w każdym państwie europejskim.
• Oddziaływania na europejskie, krajowe i lokalne prawo oraz politykę,
zapewniające rozwój wolontariatu w opiece paliatywnej i hospicyjnej.

Podziękowania
Przedstawiciele z co najmniej 13 różnych krajów (Australii, Austrii, Belgii,
Chorwacji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Włoch, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii i
Wielkiej Brytanii) uczestniczyli w opracowaniu Karty. Pragniemy podziękować za
tę pracę: osobom należącym do Prezydium Grupy Roboczej ds. Wolontariatu
EAPC w Opiece Paliatywnej i Hospicyjnej, członkom Grupy Roboczej oraz
wszystkim, którzy brali udział w konsultacjach.
Tłumaczenie: dr Leszek Pawłowski – Gdańsku Uniwersytet Medyczny, Polska
Korekta: dr Iga Pawłowska – Gdańsku Uniwersytet Medyczny, Polska
prof. Piotr Krakowiak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
dr Wojciech Leppert, prof.nadz. Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
Więcej informacji można znaleźć w Białej Księdze Wolontariatu EAPC.
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AKTA PRAWNE
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej.

20 czerwca 2018 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12
czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych w zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Jego projekt został
ogłoszony 30 kwietnia 2018 r. i odnosił się do projektu, który konsultowaliśmy
starając się, aby nie zostały wprowadzone zmiany dotyczące poszerzenia kodu
ICD-10 o stwardnienie rozsiane oraz karta kwalifikacji nie powinna zostać
wprowadzona karta kwalifikacji do opieki paliatywnej dla dorosłych. Obecny akt
prawny zawiera zmieniony zapis dotyczący leczenia bólu zgodnie ze wskazaniami
aktualnej wiedzy medycznej, za pomocą leków dostępnych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, poszerzenia kodu ICD-10 o stwardnienie rozsiane oraz
zapis dotyczący opiekunek medycznych, który pozwala na zaliczenie opiekunek
medycznych do personelu świadczącego usługi gwarantowane z opieki
paliatywnej i hospicyjnej.
Dziennik Ustaw
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie
formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze
Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych
świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U.2018, poz. 1348
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie
formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze
Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych
świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U.2018, poz. 1347
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie
do informacji publicznej Dz.U. 2018, poz. 1330
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od
sprzedaży detalicznej Dz.U. 2018, poz. 1325
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie
szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty Dz. U. 2018,
poz. 1319
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. 2018, poz. 1316
 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi Dz.U. 2018, poz. 1293
 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz.U. 2018, poz.
1291
 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8
czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy
Dz. U. 2018, poz. 1289
 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. 2018, poz.
1286
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie






























zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji Dz. U.
2018, poz. 1271
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych
przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych
informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do
finansowania świadczeń ze środków publicznych Dz.U. 2018, poz. 1257
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20
czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek
na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Dz.U. 2018, poz.
1245
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o praktykach
absolwenckich Dz.U. 2018, poz. 1244
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz. U. 2018, poz. 1243
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja
2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą
odpowiadać kasy rejestrujące Dz. U. 2018, poz. 1206
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach
socjalnych Dz. U. 2018, poz. 1205
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane Dz. U. 2018, poz. 1202
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie
Krajowego Rejestru Nowotworów Dz.U. 2018, poz. 1197
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 2018, poz. 1191
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej Dz.U. 2018, poz. 1185
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie
zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert,
powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu
pracy Dz.U. 2018, poz. 1179
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie
medycyny pracy Dz. U. 2018, poz. 1155
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. 2018,
poz. 1152
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych
innych ustaw Dz.U. 2018, poz. 1128
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia
powietrza Dz.U. 2018, poz. 1120
























Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2018, poz.
1115
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw Dz.U. 2018, poz. 1104
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych
programach emerytalnych Dz.U. 2018, poz. 1901
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych
innych ustaw Dz.U. 2018, poz. 1076
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych Dz.U. 2018 poz. 1036
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny
Dz.U. 2018 poz. 1025
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018
poz. 1000
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach Dz.U.
2018 poz. 992
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu
Instytutowi Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dz.U. 2018 poz. 989
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13
kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks
pracy Dz.U. 2018 poz. 917
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13
kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o
samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2018 poz. 916
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja
podatkowa Dz.U. 2018 poz. 800
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13
kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
ochrony środowiska Dz.U. 2018 poz. 799

Zarządzenia i porojekty zarządzeń Prezesa MFZ






Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 54/2018/DGL 22.06.2018 zmieniające
zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego
nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących
recepty
Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 45/2018/DSOZ 30.05.2018 w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia
pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
Projekt zarządzenia – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach
opieki długoterminowej 03.07.2018 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Przypomnienie:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego
Od listopada 2017 r. nie ma już Departamentu Pożytku Publicznego w
Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Sprawy organizacji
pozarządowych zostały przekazane do Narodowego Instytutu Wolności, który
jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu,
w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Nazwa Instytutu podkreśla zapisaną w
preambule ustawy ideę, że tworzona agencja wykonawcza ma wspierać rozwój
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce przez wzmacnianie zorganizowanej i
dobrowolnej aktywności obywateli na rzecz różnorakich ważnych społecznie
celów, co ma nawiązywać do wielowiekowego dziedzictwa polskiej wspólnoty
wolnych obywateli i jednocześnie wypełniać ideały wolności. Jego zadaniem jest
zarządzanie programami wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz
gromadzenie i analizowanie danych ze wszystkich obszarów współpracy
administracji państwowej z sektorem obywatelskim. Narodowy Instytut Wolności
zarządza programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
przyjętymi w drodze uchwały przez Radę Ministrów, po przeprowadzeniu
konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Dyrektor Narodowego
Instytutu Wolności przejmuje część zadań wykonywanych dotychczas przez
ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego wobec organizacji pożytku
publicznego.

