
 

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne, w centrum Warszawy: 
 

Zmiany w POZ.  
Co nas czeka w najbliższym czasie? 

 
29 września 2022 r. (czwartek)   

w godz.: 10:00 – 14:00 

Zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych 
w podstawowej opiece zdrowotnej spowodują większą dostępność dla pacjentów, jak również większą 
mobilizację i konieczność prawidłowej organizacji pracy w POZ.  
 

Lekarze POZ dostali możliwość kierowania pacjenta na dodatkowe badania diagnostyczne w celu skrócenia 
ścieżki pacjenta do specjalisty. Coraz mocniej podkreśla się również rolę koordynowanej opieki nad 
pacjentem. Na szkoleniu przeanalizujemy proponowane programy profilaktyczne dla pacjentów. Omówimy, 
na co ma być przeznaczony budżet powierzony oraz w jaki sposób prawidłowo go realizować. Przyjrzymy się 
poradom pielęgniarskim i nowemu sposobowi rozliczania. Wskażemy, jakie zadania powinien mieć 
koordynator POZ, który jest ważnym ogniwem w całym procesie. Od 1 listopada 2022r. zostaną poszerzone 
zadania koordynatora o wsparcie pacjenta w chorobach przewlekłych. 
 

Program szkolenia:  
 

1. Najnowsze zmiany organizacyjne w POZ. 

2. Realizacja i organizacja programów profilaktycznych: 

a. etapy realizacji, 

b. kwalifikacja pacjenta, 

c. zasady rozliczeń udzielonych świadczeń zdrowotnych. 

3. Jednostkowe rozliczanie porad pielęgniarskich: 

a. wizyty domowe, 

b. realizacja Profilaktyki CHUK, 

c. porady edukacyjne. 

4. Opieka koordynowana w POZ: 

a. budżet powierzony – w jaki sposób go wykorzystać? 

b. kompleksowość opieki nad pacjentem, 

c. zakresy badań diagnostycznych. 

5. Koordynacja w POZ – rola koordynatora w aspekcie zmian organizacyjnych w POZ. 

6. Odpowiedzi na Państwa pytania – na bieżąco podczas wykładu. 
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Informacje organizacyjne: 

Termin szkolenia: 29 września 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: * 
 

500 zł – cena regularna 
600 zł – dla zgłoszeń nadesłanych od 17.09.22r. 
 

* 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 

 

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

Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona. Zastrzegamy sobie możliwość zamknięcia listy 
uczestników przed wskazanym terminem zgłoszeń z uwagi na brak miejsc. 
 

1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi do płatności. 
2. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT i wysyłamy na wskazany na 

zgłoszeniu Państwa adres e-mail. 
 
 

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

kontakt telefoniczny! 
 
 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600  
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU 
Zmiany w POZ. Co nas czeka w najbliższym czasie?- 29.09.22 r. godz. 10.00 – 14.00 

Dane płatnika do faktury: 
Nazwa, adres, NIP placówki zgłaszającej uczestników lub adres zamieszkania dla zgłoszeń indywidualnych 

 
 
 
 
  

*Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Zwolnienie od podatku 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:    TAK ☐   NIE ☐  
* Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w minimum 70% zwolnione są z podatku 

VAT. W tym celu prosimy wypełnić poniższe oświadczenie. 

☐ Wyrażam zgodę na przesłanie 
faktury VAT na podany e-mail:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Telefon osoby 

zgłaszającej lub uczestnika: 
 
 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

e-mail na który wyślemy fakturę 
proforma 

 

 
stanowisko 

Koszt* 

1. 
 
 

 
 

500 zł netto/os. – 

zgłoszenia do  

16 września 

600 zł netto/os. – 

zgłoszenia  

od 17 września 

2. 
 
 

 
 

3. 
 
 

 
 

 

Ogólne zasady uczestnictwa: 

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl 
2. Zastrzegamy sobie możliwość zamknięcia listy uczestników przed wskazanym terminem zgłoszeń. 

3. Płatność na podstawie faktury pro-forma, przed datą realizacji szkolenia. 

  
 
 

           ___________________________ 
                     Podpis osoby uprawnionej do składania zamówień 
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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  
          

 
 
 

 
 
 


