
 

Zapraszamy na szkolenie STACJONARNE: 

Dokumentowanie świadczeń udzielanych przez pielęgniarki  
i położne w dobie cyfryzacji. 

Wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek od lipca 2022. 
 

7 czerwca 2022 r. (wtorek) 
WARSZAWA, 300 metrów od PKP – Dworzec Warszawa Centralna  

 

Zapraszamy na szkolenie dotyczące kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem prawnym 
pielęgniarki i położnej. Wprowadzana w placówkach medycznych dokumentacja w postaci 
elektronicznej niejednokrotnie stwarza wiele problemów dotyczących prowadzenia kart obserwacji 
czy opisywania procesu pielęgnowania. Wykonywane przez pielęgniarki i położne zabiegi stanowią 
dzisiaj zdarzenia medyczne i wymagają raportowania w systemie informatycznym. 
 

Obserwujemy również trudności związane z prowadzeniem kart zleceń i realizacji ordynacji 
lekarskiej… 
O tych i innych zagadnieniach determinujących bezpieczeństwo zawodowe pielęgniarki i położnej, 
mówić będziemy podczas szkolenia.  
Spotkanie będzie również okazją do udzielenia odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. 
 
Szkolenie poprowadzą: 
 

Rafał Janiszewski - właściciel Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski, który od 1998 r. związany 
z systemem finansowania ochrony zdrowia. Autor kilkudziesięciu książek z zakresu zasad realizacji 
i rozliczania świadczeń z płatnikiem, zarządzania oraz doświadczony szkoleniowiec współpracujący  
z pielęgniarkami i położnymi w całej Polsce.  
Mateusz Pałka - doradca w Kancelarii w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, 
magister prawa, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zawodowo 
związany z prawem medycznym. Doświadczenie prawnicze zdobywał w firmach consultingowych oraz jako 
prawnik wewnętrzny w spółce kapitałowej. Autor wielu branżowych artykułów związanych z prawem 
medycznym i organizacją udzielania świadczeń zdrowotnych. 
 
Program szkolenia: 
 

1. Przepisy regulujące dokumentację medyczną  
- omówienie głównych elementów dokumentacji medycznej 
- zmiany dotyczące prowadzenia dokumentacji, w tym najnowsze – dokumentacja elektroniczna  
- wydawanie i udostępnianie dokumentów pacjentowi - dokumentowanie tych czynności 
2. Specyfika dokumentacji medycznej w części prowadzonej przez pielęgniarkę i położną  
- kluczowe formularze (przykłady)  
- dokumentowanie procesu pielęgnacyjnego w aspekcie całości informacji medycznej  
- dokumentacji pielęgniarskiej, a lekarska w świetle obowiązujących przepisów i standardów 
- istotne zapisy dotyczące realizacji praw pacjenta  
- zgody i oświadczenia pacjenta w przebiegu udzielania świadczeń 
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3. Bezpieczeństwo dokumentowania realizacji ordynacji lekarskiej  
- podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa leku 
- podstawowe zasady bezpiecznej farmakoterapii 
- uprawnienia i obowiązki pielęgniarek/położnych uczestniczących w farmakoterapii 
- prawidłowe formułowanie, realizacja i dokumentowanie zleceń lekarskich 
- prowadzenie apteczki oddziałowej i współpraca z apteką szpitalną 
- postępowanie z lekami pacjenta i z próbkami leków 
  

4. Elementy ochrony danych osobowych i danych wrażliwych w pracy pielęgniarki i położnej  
 

5. Zmiany w wynagrodzeniach pielęgniarek od lipca 2022 
 

Informacje organizacyjne: 
Termin szkolenia: 7 czerwca 2022 r.  

Czas trwania:   10:00 – 14:00 
 

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie,  
sala konferencyjna, parter – 300 metrów od Dworca 
Centralnego PKP w Warszawie.  
 
Koszt uczestnictwa: * 
 

350 zł – cena regularna 
400 zł – dla zgłoszeń nadesłanych od 2.06.2022r. 
 

* w cenę wliczona jest przerwa kawowa 

 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota 

szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT. 
 

§ Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi do płatności. 
§ Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT i wysyłamy na Państwa e-mail. 
§ Szkolenia odbywają się w obowiązującym reżimie sanitarnym.  

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: anna.janiszewska@iuz.org.pl 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600 
 

 
W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o 

kontakt telefoniczny! 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU 
Dokumentowanie świadczeń udzielanych przez pielęgniarki w dobie cyfryzacji. Wzrost wynagrodzeń dla 

pielęgniarek od lipca 2022. 7.06.2022 r., Warszawa 
Dane płatnika do faktury:     

Nazwa i adres placówki zgłaszającej uczestników (w tym NIP) lub adres zamieszkania w przypadku zgłoszeń 
indywidualnych 
 
  

Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Zwolnienie od podatku na 

podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT:      TAK ☐   NIE ☐ 
*Brak zaznaczenia równoważy się z deklaracją, iż szkolenie NIE jest finansowane ze środków 
publicznych. W przypadku braku zaznaczenia, kwota zostanie powiększona o podatek VAT.  

☐ wyrażam zgodę na przesłanie 
faktury VAT drogą elektroniczną na e-
mail:  
 

Telefon osoby uczestnika/osoby zgłaszającej: 
E-mail (na który wyślemy dane dotyczące płatności):  
 
 

Imię i nazwisko uczestnika Stanowisko 
 

Koszt* 

1.  
  

 

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5.  

* W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia 
będzie powiększona o 23% podatku VAT 
 

Ogólne zasady uczestnictwa: 
1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na nasz e-mail: anna.janiszewska@iuz.org.pl  
2. Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona. Zastrzegamy sobie możliwość zamknięcia listy uczestników przed 

wskazanym terminem zgłoszeń z uwagi na warsztatowy charakter zajęć. 
3. Płatność na podstawie pro-formy, przed realizacją szkolenia. 

 
 

          ___________________________ 
      podpis osoby do składania zamówień 

 

350 zł 
netto/os. 
cena 
regularna  
 
400 zł 
netto/os. 
dla zgłoszeń 
nadesłanych 
od 2 czerwca 



 
 
 

  4 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

Na potrzeby zwolnienia z podatku VAT szkoleń  
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o VAT lub §3 ust.1.pkt.14 Rozporządzenia 

Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków 
stosowania tych zwolnień 

 
 
 
   
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa instytucji) 

 
 
Oświadczamy, że usługa szkoleniowa ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu 
zawodowemu pracowników oraz jest finansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych.  
 
Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.  
z późniejszymi zmianami. 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art.233 §1 i §6 Kodeksu 
Karnego, oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe oraz 
zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i aktualnym statusem prawnym.  
 
 
 
 

 
         ……………….……………………………………..         
                    podpis osoby upoważnionej 
      

 
 
 
 


