
 
 

 
 

Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line: 
 

Rozliczanie i realizacja programów lekowych  

 

1 czerwca 2022 r. (środa)   
w godz.: 10:00 – 13:00 

 
Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Artur Fałek 

– ekspert Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu 

opieki zdrowotnej, działania administracji państwowej, legislacji w obszarze ochrony zdrowia, 

refundacji i gospodarki lekami. 

Pracował w Ministerstwie Zdrowia jako Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji (2007-

2015), wcześniej jako Z-ca Dyrektora w Centrali NFZ na stanowisku Dyrektora Departamentu 

Gospodarki Lekami. Od 2005 roku był członkiem, a od listopada 2007r. Przewodniczącym Zespołu ds. 

Gospodarki Lekami. Jest autorem, współautorem wielu rozwiązań organizacyjnych i legislacji w 

obszarze farmacji i leków. 

 
Program szkolenia: 
 

1. Realizacja programów lekowych 
1. Kwalifikacja pacjenta  

§ Kryteria kwalifikacji 
§ Kryteria uniemożliwiające włączenie 
§ Badania diagnostyczne przy kwalifikacji 

2. Czas leczenia w programie 
3. Zasady wyłączania pacjenta z programu 
4. Stosowanie leków w programie 

§ podanie/wydanie leku 
2. Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta 
3. Dokumentacja medyczna w programie lekowym 

§ Indywidualna dokumentacja medyczna 
§ SMPT 

4. Zasady rozliczania programów lekowych 
§ Rozliczanie świadczeń 
§ Rozliczanie ryczałtu na diagnostykę 
§ Rozliczanie kosztów leków 

5. Sprawozdawanie programów 
6. Monitorowanie programu 
7. Kontrowersje w programach lekowych 



 
 

 

Informacje organizacyjne: 

Termin szkolenia: 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek)   

Czas trwania: 10:00 – 13:00 

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu! 
 
 
Koszt uczestnictwa:  
 

300 zł netto od osoby– zgłoszenia do 25 maja 2022 r. 

350 zł netto od osoby – zgłoszenia od 26 maja 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   
 
 
 
 
 
 
W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia lub braku faktury 

pro-forma – prosimy o kontakt telefoniczny! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU ON-LINE 
 

Rozliczanie i realizacja programów lekowych – 1.06.22 r. 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 osoby zgłaszającej:  
 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

e-mail na który wyślemy 
link do szkolenia 

 

 
stanowisko 

Koszt* 

1. 
   

300 zł netto/os. –  

zgłoszenia do 25 maja 

350 zł netto/os. – 

zgłoszenia od 26 maja 

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 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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  
          

 
 
 

 
 


