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Znak: PZ-3-2022 

Pani / Pan 
Dyrektor / Prezes / Kierownik 
podmiotu leczniczego / praktyki zawodowej  
wszyscy 
 
 

Szanowna Pani / Szanowny Panie! 
 
 

Uprzejmie informuję, iż na miesiące marzec - listopad 2022 r. przygotowaliśmy 

dla pracowników podmiotów leczniczych oraz innych zainteresowanych osób szereg podstawowych 

i specjalistycznych szkoleń z zakresu rozliczania świadczeń we wszystkich rodzajach świadczeń, 

aktualnych zasad prowadzenia dokumentacji medycznej czy kolejek oczekujących, jak również 

szkolenia podczas których omawiane będą najnowsze wprowadzone już i planowane 

do wprowadzenia zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia (projekt ustawy o modernizacji 

szpitali oraz Krajowej Sieci Onkologicznej) oraz rozliczeniach (np. zmiany w fizjoterapii 

czy chemioterapii).  

Nasze szkolenia spośród zalewu innych ofert wyróżnia fakt, że pewność będą one będą 

prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, 

a co najważniejsze praktyków, którzy na co dzień zajmują się daną tematyką w swojej pracy 

zawodowej.  

Pełną ofertę szkoleń, w tym linki do rejestracji, planowane terminy oraz program wydarzenia 

znajdą Państwo na stronie internetowej: https://szkoleniaptkm480.clickmeeting.com/, 

www.ptkm.org.pl oraz na Naszym profilu Facebook’owym (@PTKMedycznych). 

Niezależnie od powyższego informuję, iż możliwa jest organizacja dedykowanego 

szkolenia, realizowanego specjalnie dla pracowników Państwa placówki.  
 

Osoby zainteresowane jednym z w/w wydarzeń, po rejestracji na wybrany termin szkolenia, 

winny oczekiwać na fakturę proforma, która jest podstawą do dokonania płatności na konto PTKM 

Na podstawie każdej wpłaty wystawiana jest faktura (VAT zwolniony).  

 

Polskie Towarzystwo  
Koderów Medycznych 



 
 

Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych 

ul. Artwińskiego 3 (pok.115), 25-734 Kielce,             REGON: 302053014              Numer KRS: 0000410795 

Wniesienie opłaty jest podstawą do potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora. 

Szczegółowe zasady rekrutacji, sposób wnoszenia opłat, warunki techniczne itp. znajdują się 

w załączonym regulaminie. 
 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod adresem: szkolenia@ptkm.org.pl. Liczę, 

że organizowane przez Nas szkolenia spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Serdecznie 

zapraszam do udziału! 

Uprzejmie proszę o przekazanie niniejszej informacji współpracownikom z Państwa 

organizacji oraz zaprzyjaźnionym placówkom ochrony zdrowia.  

 

Jednocześnie gorąco zachęcam do nieodpłatnego korzystania z Naszych opracowań 

dla podmiotów leczniczych (https://ptkm.org.pl/oferta-ptkm/publikacje) oraz bazy wiedzy na temat 

Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL), która znajduje się pod adresem 

www.rdtl.org.pl.  

 
                     Z wyrazami szacunku 

 
Prezes Zarządu  
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