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Zapraszamy na kolejną konferencję poświęconą zmianom w systemie ochrony zdrowia  

z cyklu CASEMIX: 
 

 

Zmiany w ochronie zdrowia w 2022 roku 

- planowana przebudowa sieci szpitali, nowa sieć onkologiczna 
 

 

SZCZYRK, 10-11 marca 2022 r. 
 

Szanowni Państwo, 

 

Wszystko wskazuje na to, że rok 2022 przyniesie jedną z największych zmian w systemie 

opieki zdrowotnej w Polsce. 
 

Likwidacja dotychczasowych poziomów podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, jak i stworzenie 

nowej sieci szpitali onkologicznych zmieni organizację, dostępność i sposób finansowania ochrony 

zdrowia. 
 

W projektach aktów prawnych oraz projektach systemowych umieszczono szereg zmian dodatkowych 

związanych z rozliczaniem świadczeń, kształtowaniem wartości umów z płatnikiem oraz 

zarządzaniem placówką medyczną.  

Agencja Rozwoju Szpitali dokona oceny świadczeniodawców, a wyniki finansowe lecznic będą 

determinowały rodzaj zastosowanych narzędzi restrukturyzacyjnych. To kolejny krok w stronę 

centralnego zarządzania i zwiększania wpływu na funkcjonowanie świadczeniodawców.  
 

Dokonaliśmy analizy wszystkich projektów i założeń, by w sposób logiczny i syntetyczny przedstawić 

prognozę na rok 2022. 
 

Gorąco zapraszamy do dyskusji, która stanowi Państwa bezcenny wkład w konferencję.   

          

           Rafał Janiszewski  
 

PROGRAM KONFERENCJI: * 
 

1. Kierunki zmian i przebudowy systemu opieki zdrowotnej w 2022 roku 

2. Podsumowanie zmian w systemie finansowania świadczeń  

3. Projekt reformy szpitali – Agencja rozwoju szpitali 

4. Projekt sieci onkologicznej – zmiany w zasadach finansowania onkologii czyli komu NFZ 

zapłaci za leczenie nowotworów 

5. Realizacja świadczeń onkologicznych w Polsce w latach 2019-2021 i przewidywane skutki 

restrukturyzacji szpitali oraz sieci onkologicznej 

6. Planowane zmiany w zakresie zakupów, refundacji leków w programach lekowych  

i chemioterapii  

7. Koncepcja rozliczania świadczeń w oparciu o raportowanie do P1, a w tym odrębny subsystem 

dla świadczeń onkologicznych 
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10.03.2022 r. (czwartek) 

 

14.00 Zameldowanie 

uczestników 

14.15 – 14.45  Obiad 

14.45 – 20.30  Wykłady 

21.00   Kolacja 

 

11.03.2022 r. (piątek) 

 

08.00 – 09.00  Śniadanie 

09.00 – 12.15  Wykłady 

12.15 – 13.00  Obiad 

do 13.00   Wymeldowanie gości

 

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności tematów z uwagi na otwarty charakter zajęć. 

 

  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

 

Miejsce: Hotel Klimczok****, ul. Poziomkowa 20, Szczyrk. 

 

Koszt uczestnictwa: 1500 zł netto* 

zawiera: udział w zajęciach, zakwaterowanie, parking zewnętrzny, wyżywienie (wg programu) oraz 

materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.  

Po zakończeniu zajęć uczestnicy konferencji mogą skorzystać z tarasu widokowego i ogrodów 

Klimczoka oraz z kompleksu basenów, siłowni i saun – w godz. 8-21.  

Dodatkowo, uczestnicy otrzymują 10% rabatu na zabiegi w hotelowym SPA. 

 

* Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT, gdyż 

usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku. 

 

* W przypadku zgłoszenia 2 i więcej osób udzielamy 10% rabatu * 

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: katarzyna.moczulska@iuz.org.pl 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 

Katarzyna Moczulska, tel. 607 407 202 

 

Termin przysyłania zgłoszeń upływa: 4 marca 2022 r. 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ 

Konferencja odbędzie się w obowiązującym obecnie reżimie sanitarnym. 

Prosimy o przesłanie zaświadczenia potwierdzającego fakt zaszczepienia – honorujemy wydruk 

zdjęcia w telefonie lub z konta IKP. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI Z CYKLU CASEMIX 

  Termin: 10-11 marca 2022 r.  Miejsce: Hotel Klimczok, ul. Poziomkowa 20,43-370 Szczyrk   

  Dane płatnika do faktury: 

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

zgłoszeń indywidualnych 

 

 

 
 

Oświadczam, że konferencja jest finansowana 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 do uczestnika szkolenia:  

E-mail (na który wyślemy dane dotyczące 

płatności i materiały szkoleniowe): 
 

 

Rodzaj pokoju: jednoosobowy ☐  dwuosobowy ☐ 
 

Imię i nazwisko uczestnika Stanowisko 

 

Koszt* 

1. 

 
 

1500zł 

netto* 

Zgłoszenia:    

do 

04.03.2022 

 

2. 

 
 

3. 
  

 

* W przypadku braku finansowania ze środków publicznych kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT 
 

Specjalne wymagania żywieniowe: 

☐  Brak  

☐ Występują - proszę wpisać jakie: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ogólne zasady uczestnictwa: 

1. Udział w szkoleniu należy potwierdzić najpóźniej do 4 marca 2022 r.  

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailowo: katarzyna.moczulska@iuz.org.pl 
3. Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona. Zastrzegamy sobie możliwość zamknięcia listy uczestników przed 

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

4. Prosimy o dokonanie płatności przed datą rozpoczęcia konferencji. 

                                                                                          

 

 

 ______________________________ 

                         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  
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