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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
Wielebni Księża
Szanowni Prezesi, Przewodniczący, Dyrektorzy, Członkowie Zarządów
Stowarzyszeń Hospicyjnych Świeckich i Kościelnych
Zarząd Forum Hospicjów Polskich przekazuje krótkie informacje, których cała treść zostanie
podana w liście nr 03., przesłanym do Hospicjów w przyszłym tygodniu
1. Spotkanie Kapelanów Hospicyjnych, Członków Zarządu i Dyrektorów Hospicjum
Kapelan Forum Hospicjów polskich wraz z zarządem związku zaprasza Kapelanów
Hospicyjnych, Członków Zarządu i Dyrektorów Hospicjum na spotkanie formacyjne, które
odbędzie się w Warszawie w dniach 26 – 28 lutego w Domu Pielgrzyma Dobre Miejsce
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Bielanach. Gorąco zapraszamy kapelanów
Hospicyjnych na wspólne spotkanie. Bardzo dawno nie było okazji do porozmawiania o
różnych sprawach w tylko samych duszpasterzy hospicyjnych. Spotkanie to wiąże się także z
problemem dalszego rozwoju ruchu hospicyjnego dlatego też równolegle osobno odbywać się
będzie osobno spotkanie członków zarządu i dyrektorów Hospicjów. Wspólne będą Msze Św.
posiłki, jedno spotkanie na rozpoczęcie i spotkanie dyskusyjno – podsumowują na
zakończenie.
2. Szkolenie „Zamkniecie roku 2018 w organizacjach pozarządowych i kościelnych
osobach prawnych”
Zarząd FHP zaprasza Warszawy 1 marca 2019 w godz. 10.00 – 16.00 na szkolenie
„Zamkniecie roku 2018 w organizacjach pozarządowych i kościelnych osobach prawnych”
prowadzone przez Pana Przemysława Karwowskiego. Podczas szkolenia będziemy mogli
przypomnieć sobie lub udoskonalić naszą wiedzę tym jakie zmiany w ustawie o
rachunkowości nas obecnie obligują, w tym o sporządzanym obowiązkowym e-sprawozdaniu
finansowym i dostarczaniu go z podopisami kwalifikowanymi lub za pomocą e-Pułapu do
urzędu skarbowego. Ci z nas, którzy mają działalność gospodarczą wysyłają e-sprawozdanie
finansowe wykonane w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianej w Biuletynie
Informacji Publicznej do KRS. Podpisane przez wszystkich członków zarządu podpisem
kwalifikowanym ! Podczas szkolenie będą poruszone również sprawy podatków w 2018 r.
(zasady opodatkowania i orzecznictwo) oraz o wymogach kontroli zapisanych w ustawie o
działalności pożytku publicznego a także wydatkowania 1%.
Osoby, które wezmą udział w spotkaniu formacyjnym będą mogły zarezerwować nocleg
również z 28.02./1.03. w domu pielgrzyma. Popołudniu 28 lutego można będzie zwiedzić
Warszawę, odpocząć lub porozmawiać o sprawach zarządzania, a także zapisać dyskusję
przedpołudniową w postaci propozycji dokumentu, który następnie będzie przedstawiony
konsultantowi krajowemu i konsultantom wojewódzki z dziedziny medycyna paliatywna oraz
prezesowi PTMP.
Apel

Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza lekarzy do podjęcia pracy w
Hospicjum. W związku z brakiem specjalistów i lekarzy posiadających ukończone kursy z
opieki paliatywnej w Województwie Lubuskim pomoc dla Hospicjum w postaci znalezienia
lekarzy mogących włączyć się w zespół gorzowskich jest bardzo pilna ! Może ktoś zna
doktora mogącego pracować w Gorzowie.
4. Obowiązki sprawozdawcze
1. Wysłanie sprawozdania ze zbiórki publicznej do końca stycznia, jeżeli trwała do końca
2018 r.
2. Wysłanie PIT 11 pracowników elektronicznie do końca stycznia 2019 oraz PIT 4R, PIT
8AR
3. Deklaracja CIT 8 do końca marca przesłana elektronicznie
4. Sprawozdania finansowe elektronicznie podpisane podpisem kwalifikowanym przez cały
zarząd i prowadzącego księgowość.
5. Deklaracja podatku od nieruchomości.
6. Dokonanie zmian w polityce rachunkowości w której należy dokonać wydzielenia w planie
kont
 danych na temat przychodów otrzymanych z odpisu 1% podatku,
 danych na temat kosztów poniesionych ze środków pozyskanych z odpisów 1%
podatku i
 informacji o finansowym wyniku tej działalności
 w ramach kosztów ujawnienie informacji o wydatkach poniesionych na promocję
kampanii 1% - jeśli była ona finansowana z odpisu 1% podatku.
Zgodnie z ustawą pieniądze pochodzące z odpisów 1% podatku dochodowego poczynionych
przez podatników na rzecz danej organizacji w mogą być przez OPP wydawane tylko na jej
działalność pożytku publicznego. Innymi słowy na to, co sama organizacja sobie określiła w
statucie, a następnie we wniosku o nadanie statusu OPP.
5. Zmiany adresów hospicyjnych:
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy z dniem 1 grudnia 2018 r.
zmieniło swoją siedzibę.
Obecny adres:
58-100 Świdnica, l Jodłowa 31
telefon: 74/ 852 03 46
e-mail: biuro@hospicjum.swidnica.pl
godziny otwarcia: 9.00 – 16.00

