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Zapraszamy na  
 

Bezpieczeństwo prawne 

pielęgniarek i położnych 
 

WARSZAWA, 12 lutego 2020r.  

 

 

Pielęgniarki i położne zaraz obok lekarza są najbliżej pacjenta w toku udzielania świadczeń 

zapewniając pacjentowi należytą opiekę zdrowotną. Z wykonywaniem zawodu pielęgniarki wiążą się 

liczne kwestie dotyczące bezpieczeństwa prawnego zarówno pacjenta jaki i samej pielęgniarki.  

Regulacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa prawnego pielęgniarki są niezwykle szerokie i 

wieloaspektowe. Wynika to między innymi z mnogości przepisów opartych o różne gałęzie prawa - nie 

tylko prawa medycznego. Z wykonywaniem zawodu medycznego pielęgniarki i położnej wiąże się wiele 

obowiązków jak i praw, które nienależycie wykonywane narażają pielęgniarkę na odpowiedzialność 

karną, cywilną lub zawodową.  

Przedstawimy Państwu podstawy, różne aspekty bezpieczeństwa prawnego pielęgniarek, 

począwszy od odpowiedzialności za udzielenie świadczenia zdrowotnego, poprzez odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo pacjenta, skończywszy na osobistym bezpieczeństwie pielęgniarki w toku udzielania 

świadczenia. Skupimy się także na zawodzie położnej jako szczególnym zawodzie medycznym, 

niosącym ze sobą dodatkowe obowiązki jak również ryzyka. Zaproponujemy praktyczne rozwiązania 

oraz mechanizmy, które mogą być wdrożone przez zarząd placówki przy pomocy Pielęgniarki Naczelnej 

w celu zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwo prawnego dla pielęgniarek i położnych.  

Rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczącego tego zagadnienia. W praktyce pokażemy, w jaki 

sposób zachowywać najwyższe standardy dotyczące ochronne. Nasze szkolenie skierowane jest w 

szczególności do Pielęgniarek Naczelnych, mających duży wpływ na funkcjonowanie placówki 

zdrowotnej.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu! 
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Tematy poruszane podczas szkolenia: 

 

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

świadczeń zdrowotnych.  

− Odpowiedzialność za farmakoterapie  

− Odpowiedzialność za dokumentacje medyczną  

− Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta  

 

2. Osobiste bezpieczeństwo pielęgniarek i położnych.  

− Ustawowa ochrona  

− Postępowanie z „trudnym pacjentem”  

− Mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo prawne 

 

3. Praktyczne działania placówki zdrowotnej zapewniające bezpieczeństwo prawne.  

 

Zajęcia poprowadzi: 

Rafał Janiszewski 

Mateusz Pałka  
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Informacje organizacyjne: 

 

Termin szkolenia: 12 lutego 2020r. 

Czas trwania: 9:00 – 14:00 

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna, 

parter – 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.  

 

Koszt uczestnictwa: 
 

300 zł netto – cena regularna 

280 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby  

 

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 można wysyłać do: 10 luty 2020r. (poniedziałek) na nasz adres e-mail: 

ilona.jasielska@iuz.org.pl 

 

1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do 

płatności. 

2. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, 

na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia. 

3. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy na wskazany na 

zgłoszeniu adres. 

 
 

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

telefoniczny! 

 
 

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39 

 

 

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * * 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU 
 

Bezpieczeństwo prawne pielęgniarek i położnych  
Miejsce: Warszawa, 12 lutego 2020r.  

  

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 podany e-mail:  
 
 

Telefon osoby uczestnika/osoby zgłaszającej: 

E-mail (na który wyślemy dane dotyczące płatności):  

 

 
 

Imię i nazwisko uczestnika Stanowisko 

 

Karta 

Stałego 

klienta 

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 

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

Ogólne zasady uczestnictwa: 

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej: ilona.jasielska@iuz.org.pl  

2. Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona. Zastrzegamy sobie możliwość zamknięcia listy uczestników przed 

wskazanym terminem zgłoszeń z uwagi na brak miejsc (duża ilość zgłoszeń). 

3. Płatność na podstawie pro-formy, przed realizacją szkolenia. 

         ___________________________ 
                   Podpis osoby uprawnionej do składania zamówień 

 

300 zł 

netto/os 

 

bądź  

 

280 zł 

netto/os 

przy 

zgłoszeniu 

min 3 os. 
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