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Tragedia w Hospicjum w Chojnicach.
Drodzy,
Dyrekcja, Pracownicy i Wolontariusze Hospicjum Zwiastowania NMP w Chojnicach.
Jesteśmy z Wami sercem i myślami w obliczu tej wielkiej tragedii, która Was spotkała.
Polecamy Panu Bogu Tych co zginęli i Was Wszystkich.
Wspólnota Hospicyjna
W poniedziałek 6 stycznia 2020 r. o godz. 3.10 wybuchł pożar w Hospicjum
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny przy ul. Strzeleckiej w Chojnicach (woj.
pomorskie). Pożar powstał w jednym z pomieszczeń na parterze, w którym przebywał jeden
z pensjonariuszy. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było zaprószenie ognia przez
jednego z pensjonariuszy - powiedział kom. Michał Sienkiewicz oficer prasowy KWP
w Gdańsku. W wyniku pożaru cztery osoby zmarły, a 22 trafiły do szpitala, w tym policjant,
który brał udział w ewakuacji, ponieważ zatruł się tlenkiem węgla. 17 osób zostało
przewiezionych do szpitala w Chojnicach, a 5 - do szpitala w Człuchowie. Bezpośrednie
działania gaśnicze zostały zakończone, ale trwają czynności popożarowe - przekazał rzecznik
komendanta PSP w Gdańsku st. bryg. Marian Hinca. Policja będzie prowadziła dalsze
śledztwo w tej sprawie. Będą wykonywali szczegółowe oględziny, zostanie powołany biegły
z zakresu pożarnictwa. Na miejsce zdarzenia przyjechał wojewoda pomorski Dariusz Drelich
oraz Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz
Komoszyński. Trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. Do Chojnic ma przyjechać również
jeden z wicemarszałków województwa pomorskiego.
Złączmy się w modlitwie za zmarłych i poszkodowanych oraz za przeżywających
tragedię Pracowników i Wolontariuszy Hospicjum w Chojnicach. Na Opłatku Hospicyjnym w
Warszawie podczas Mszy św. będziemy polecali Bogu Hospicjum w Chojnicach oraz
będziemy rozmawiali podczas spotkania o pomocy.
*************************
NGO i mikrorachunek
Na stronie ngo.pl (18 grudnia 2019 r.) został zamieszczony artykuł poradniczy „NGO płaci
podatki”. Od nowego roku hospicja jako organizacje pozarządowe będą to robić na
indywidualny mikrorachunek podatkowy. Służy on do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia
2020 r. stare konta wygasają i musimy mieć swój indywidualny rachunek do odprowadzania
należności. Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to
znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego. Numer
sprawdza się w generatorze na stronie podatki.gov.pl. Więcej informacji o mikrorachunku
podatkowym na stronie Ministerstwa Finansów oraz na stronie poradnik.ngo.pl.
Brakuje miejsc w Hospicjach
Źródło: rmf24.pl/Rynek Zdrowia, 16 grudnia 2019

Według norm Europejskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej na milion mieszkańców
powinno przypadać sto łóżek w hospicjach stacjonarnych. Te normy z nadwyżką spełniają
tylko: podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie. Generalnie w Polsce brakuje miejsc w
takich placówkach. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach: zachodniopomorskim,
łódzkim i mazowieckim. Tam zdarza się, że normy nie są spełnione nawet w połowie.
Sytuację poprawiłoby większe dofinansowanie hospicjów. Większość takich placówek
stworzyły organizacje pozarządowe w największej mierze dzięki własnym zbiórkom
pieniędzy. Obecnie te zbiórki nie są już tak łatwe, ponieważ funkcjonuje wiele organizacji
pozarządowych.
Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% za 2019 rok
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego (NIW-CRSO) opublikował 12 grudnia 2019 roku wykaz organizacji pożytku
publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za
2019 rok w 2020 roku.
Akty prawne:
Załącznik do zarządzenia nr 181/2019/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
grudnia 2019 r. zawiera komunikat szczegółowy NFZ o listach oczekujących. W komunikacie
omawiane są: wpis w kolumnie format, wpis w kolumnie krotność, wpisy w pozostałych
kolumnach oraz szczegółowa struktura komunikatu danych o listach oczekujących i
komunikat potwierdzenia danych o listach oczekujących.
2019 rok
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia
niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dz.U. 2019, poz. 2397
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów
zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie
zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne. Dz.U. 2019, poz. 2429
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania
podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu. Dz.U.
2019, poz. 2430
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów
zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych. Dz.U. 2019, poz. 2434
 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o
wysokości należnych opłat. Dz.U. 2019. poz. 2443
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.
Dz.U. 2019, poz. 2444
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Dz.U. 2019,
poz. 2452
 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.
Dz.U.2019, poz. 2455



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia
zawodowego ratowników medycznych. Dz.U. 2019, poz. 2464
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych
czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności
ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Dz.U. 2019, poz.
2478
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów
dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu
lekarza dentysty Dz.U. 2019, poz. 2480
 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych
stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów. Dz.U. 2019, poz. 2485
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży
detalicznej. Dz.U. 2019, poz. 2497
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. 2019, poz. 2511
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej. Dz.U. 2019, poz. 2512
 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów
odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji
odpadów. Dz.U. 2019, poz. 2531
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez
świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich
przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków
publicznych. Dz.U. 2019, poz. 2532
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu
przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być
opatrzone. Dz.U. 2019, poz. 2542
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia
podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dz.U. 2019, poz. 2544
2020 rok.
 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków
uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych
właściwości. Dz.U. 2020, poz. 03
 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków
wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie
jednostki budżetowej. Dz.U.2020, poz. 04
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia
Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej. Dz.U. 2020, poz. 05
 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadów. Dz.U. 2020, poz. 10
Rynek Zdrowia podał, że przez pół roku inspektorzy ochrony środowiska mają doradzać, a
nie karać za brak elektronicznej ewidencji odpadów, która weszła w życie od 1 stycznia 2020
roku.

