Zapraszamy na szkolenie on-line:

Kontrole prowadzone przez NFZ
16 marca 2022 r. (środa)
w godz.: 10:00 – 13:00
NFZ prowadzi coraz więcej kontroli elektronicznych!
Zapraszamy na szkolenie, które nie tylko przypomni zasady działań kontrolnych, ale również wskaże
praktyczne działania jakie można podjąć w toku kontroli.
Powstanie korpusu kontrolerskiego w NFZ zmieniło szereg przepisów dotyczących prowadzenia
kontroli. Obecnie obserwujemy coraz więcej działań opartych o systemy teleinformatyczne, dzięki
którym płatnik przeprowadza kontrole.
Możliwość monitorowania zdarzeń medycznych oraz porównania ich z zestawami danych
przesyłanych przez świadczeniodawcę w ramach rozliczeń z NFZ, często inicjuje działania
kontrolne. Obejmują one sprawdzenie dokumentacji medycznej (elektronicznej), jak i zasadność
udzielonych świadczeń i podanych czy wypisywanych na receptach leków.
Warto wiedzieć nie tylko jak przebiegają kontrole, ale również jakie prawa i możliwości w toku
kontroli ma podmiot leczniczy.
Program:
1. Ogólne zasady przeprowadzania kontroli.
2. Kontrole przeprowadzone z zastosowaniem systemów teleinformatycznych.
3. Przykłady kontroli przeprowadzonych w II kwartale 2021.
4. Procedura postępowania podmiotu leczniczego w czasie kontroli.

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 16 marca 2022 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00
Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!
Koszt uczestnictwa:

400 zł netto od osoby– zgłoszenia do 10 marca 2022 r.
450 zł netto od osoby – zgłoszenia od 11 marca 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

Kontrole prowadzone przez NFZ - 16 marca 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

Koszt*
stanowisko

1.

400 zł netto/os. –

2.

zgłoszenia do 10 marca

3.

450 zł netto/os. –

4.

zgłoszenia od 11 marca

* 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:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na nasz adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl
Zastrzegamy sobie możliwość zamknięcia listy uczestników przed wskazanym terminem zgłoszeń.
3. Płatność na podstawie faktury pro-forma, przed datą realizacji szkolenia.
1.
2.

___________________________
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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