
wyk adowca - radca prawny Jacek Cudny - praktyk z kilkudziesi cioletnim  

do wiadczeniem, mi dzy innymi w obs udze podmiotów udzielaj cych wiadcze

zdrowotnych  i placówek opieku czo-wychowawczych; wyk adowca na szkoleniach 

dla piel gniarek i pracowników pieczy zast pczej; autor artyku ów publikowanych

w czasopismach bran owych, takich jak  "Analiza przypadków w piel gniarstwie 

i po o nictwie", "Po o na".

AKADEMIA PRAWA

dla

PIEL GNIAREK I PO O NYCH
§

Szkolenia o tematyce prawniczej dedykowane piel gniarkom i po o nym, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem tych pracuj cych z pacjentami ma oletnimi w szpitalach, POZ-ach, ZOL-ach 

dla ma oletnich, zak adach piel gnacyjno-opieku czych, zak adach rehabilitacji leczniczej 

i placówkach opieku czo-wychowawczych. 

organizator szkole : Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH    fundacja.almach@gmail.com 

miejsce szkole : Dom Piel gniarki i Po o nej w Tylmanowej Os. Ob az Wy ny 318, 34-451 Tylmanowa

UMOWA O PRAC  CZY KONTRAKT ? - aspekty prawne ró nych form wykonywania zawodu

przez piel gniarki i po o ne 

Celem szkolenia jest wskazanie ró nic pomi dzy wykonywaniem zawodu przez piel gniarki

i po o ne na podstawie umowy o prac  i kontraktu, ze szczególnym uwzgl dnieniem odmienno ci 

co do zasad odpowiedzialnosci odszkodowawczej. 

Szkolenie prezentuje ca okszta t problematyki zwi zanej z mobbingiem, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem rodków ochrony prawnej przys uguj cych piel gniarkom i po o nym. 

ZGODA NA UDZIELENIE WIADCZE  ZDROWOTNYCH PACJENTOWI MA OLETNIEMU

Zaj cia dotycz  zasad reprezentacji  pacjentów ma oletnich podczas udzielania im wiadcze

zdrowotnych, w tym dzieci umieszczonych w ZOL-ach dla ma oletnich i dzieci z placówek

opieku czo-wychowawczych.   

Warsztaty udawadniaj , e ZASADA DOBRA DZIECKA to nie slogan, ale skuteczne i praktyczne 

narz dzie, które chroni i wspiera osoby pracuj ce z dzie mi, w tym piel gniarki i po o ne.  

Zaj cia omawiaj  podstawy prawne, które pozwalaj  dochodzi  wynagrodzenia za sprawowanie 

opieki prawnej nad pacjentem ma oletnim (np. w ZOL-ch dla ma oletnich). Pokazane s , krok 

po kroku, poszczególne etapy dochodzenia tych nale no ci oraz rozwi zania, które pomagaj

w praktyce  otrzyma  takie wynagrodzenie w wersji optymalnej. 

ZASADA DOBRA DZIECKA w praktyce udzielania wiadcze  zdrowotnych 

WYNAGRODZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO PACJENTA MA OLETNIEGO 

MOBBING W S U BIE ZDROWIA  - jak si  przed nim broni .

MODU Y SZKOLENIOWE
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