
 

Zapraszamy na szkolenie on-line: 
BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE PIELĘGNIAREK  

I POŁOŻNYCH 
 

13 lipca 2022 r.   
w godz.: 10:00 – 13:00 

 

Pielęgniarki i położne udzielając świadczeń zdrowotnych mają na uwadze zapewnienie należytej 
opieki pacjentom. Wykonywanie tych zawodów medycznych wiążę się z zachowaniem bezpieczeństwa 
prawnego pacjenta, a także samego personelu medycznego.  

Regulacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa prawnego pielęgniarek i położnych są niezwykle 
szerokie i wieloaspektowe. Wynika to między innymi z mnogości przepisów opartych  
o różne gałęzie prawa. Wykonywanie tych zawodów medycznych wiąże się z wieloma obowiązkami, a także 
prawami. Naraża to personel medyczny zarówno na odpowiedzialność zawodową, a także karną i cywilną za 
wykonane czynności.  

Na szkoleniu przedstawimy Państwu aspekty bezpieczeństwa prawnego pielęgniarek  
i położnych począwszy od odpowiedzialności za udzielenie świadczenia zdrowotnego, poprzez 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta, skończywszy na osobistym bezpieczeństwie personelu 
medycznego w toku udzielania świadczenia. Omówimy również obowiązki położnych wynikające ze 
standardu okołoporodowego, które niosą ze sobą dodatkowe ryzyko. Przedstawimy praktyczne rozwiązania 
oraz mechanizmy jakie może wdrożyć podmiot leczniczy  aby zapewnić szeroko pojęte bezpieczeństwo 
personelu medycznego. 

Rozwiejemy  wszelkie wątpliwości dotyczącego tego zagadnienia bezpieczeństwa prawnego 
pielęgniarek i położnych. W praktyce  pokażemy, w jaki sposób zachowywać najwyższe standardy dotyczące 
ochrony personelu medycznego. Nasze szkolenie skierowane jest do pielęgniarek  
i położnych. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.  
 

 
Program: 
 

1. Aspekty i podstawy prawne bezpieczeństwa pielęgniarek i położnych w związku  
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  

2. Odpowiedzialność zawodowa personelu pielęgniarskiego za wykonywane czynności:  
• Odpowiedzialność za farmakoterapie – wykonywanie zleceń lekarskich, 

przepisywanie leków, wystawianie recept 
• Odpowiedzialność za dokumentację medyczną – prowadzenie wywiadu z pacjentem ,  
• Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta – zgłaszanie działań niepożądanych,  

3. Osobiste bezpieczeństwo pielęgniarek i położnych.  
• Ustawowa ochrona personelu medycznego  
• Postępowanie z „trudnym pacjentem”  
• Mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo prawne.  

4. Bezpieczeństwo udzielania świadczeń zdrowotnych przez położne.  
• Dodatkowe obowiązki wynikające ze standardu opieki okołoporodowej 

5. Praktyczne działania podmiotów leczniczych zapewniające bezpieczeństwo prawne.  
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Informacje organizacyjne: 

Termin szkolenia: 13 lipca 2022 r.  

Czas trwania: 10:00 – 13:00 

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu! 
 
Koszt uczestnictwa:  
350 zł netto od osoby – zgłoszenia do 6 lipca 2022 r. 
400 zł netto od osoby – zgłoszenia od 7 lipca 2022 r. 
 
§ Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiamy fakturę pro-forma z danymi do płatności 

§ Fakturę VAT wystawimy w dniu szkolenia, po otrzymaniu od Państwa wpłaty 

§ Faktury wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail 

§ Link kierujący do szkolenia prześlemy uczestnikom szkolenia po otrzymaniu wpłaty, na 1-2 dni 

przed szkoleniem. 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600   
 
 
Dlaczego warto wybrać nasze szkolenia? 
 

ü Nasi wykładowcy to praktycy – z doświadczeniem w placówkach leczniczych 
ü Dajemy możliwość zadawania pytań „na bieżąco” w trakcie trwania szkolenia 
ü Udostępniamy Państwu prezentację i materiały szkoleniowe 
ü Szkolenia są nagrywane – można je odtwarzać wiele razy, w dogodnym dla Państwa miejscu 

i czasie 
ü Usługi doradcze dla podmiotów leczniczych świadczymy od ponad 20 lat 
ü Jesteśmy instytucją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) 

 
 
 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia lub braku 
faktury pro-forma – prosimy o kontakt telefoniczny 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU ON-LINE 
 

 Bezpieczeństwo prawne pielęgniarek i położnych  
- 13.07.2022 r. w godz. 10.00 – 13.00 

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 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 ☐ 
*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 podany e-mail:  

 
 
 
 

telefon zgłaszającego: 
e-mail (na który wyślemy dane dotyczące płatności) 
 

 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

e-mail na który wyślemy 
link do szkolenia 

 

 
stanowisko 

Koszt* 

1. 
   

350 zł netto/os. –  

zgłoszenia do 6 lipca 

400 zł netto/os. – 

zgłoszenia od 7 lipca 

2. 
   

3. 
   

4. 
   

* 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 
** W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, prosimy o kontakt telefoniczny 
 

Ogólne zasady uczestnictwa: 
1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na nasz 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 

 



 
 
 

  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  
          

 
 
 


