Wrocław, dnia 13 lutego 2018 r.
Harmonogram zajęć
Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki
semestr zimowy 2017/2018
Sobota: 04.11.2017 r. / sala 2.04 D, (budynek D Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii Wrocław, ul. Uniwersytecka 7-10)
09:00 – 09:30 Rozpoczęcie zajęć (kwestie organizacyjne, przywitanie przez kierownika)
09:30 – 11:00 (2h) – Pojęcie, zakres i charakterystyka prawa medycznego / wykład
(dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska UWr.)
11:15 – 13:30 (3h) – Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej / wykład
(dr Katarzyna Połtyn-Zaradna UM)
14:00 – 16:15 (3h) – Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej / wykład
(dr Katarzyna Połtyn-Zaradna UM)
Niedziela: 05.11.2017 r. / sala 2.04 D, (budynek D Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii Wrocław, ul. Uniwersytecka 7-10)
09:00 – 12:15 (4h) – Psychologiczne aspekty wykonywania zawodów medycznych / 3 wykład, 1h
warsztaty (mgr Hanna Adamska Centrum Psychologii Sentio)
12:30 – 14:45 (3h) – Prawa i obowiązki lekarza oraz przedstawicieli zawodów medycznych –
kompleksowa charakterystyka / wykład (dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska UWr.)
15:15 – 17:30 (3h) – Prawa i obowiązki lekarza oraz przedstawicieli zawodów medycznych –
kompleksowa charakterystyka / wykład (dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska UWr.)
17:45 – 18:30 (1h) – Prawa i obowiązki pacjenta – kompleksowa charakterystyka / wykład
(dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska UWr.)
Sobota: 18.11.2017 r. / sala 2.03 D, (budynek D Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii Wrocław, ul. Uniwersytecka 7-10)
09:00 – 11:15 (3h) - Formy prowadzenia działalności leczniczej / wykład (dr Ewa Wójtowicz UWr.)
11:30 – 13:00 (2h) – Formy prowadzenia działalności leczniczej / wykład (dr Ewa Wójtowicz UWr.)
13:30 – 15:00 (2h) – Prawa i obowiązki lekarza oraz przedstawicieli zawodów medycznych –
kompleksowa charakterystyka / wykład (dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska UWr.)
15:15 – 16:45 (2h) – Prawa i obowiązki lekarza oraz przedstawicieli zawodów medycznych –
kompleksowa charakterystyka / warsztaty kazusy
(dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska UWr.)
Niedziela: 19.11.2017 r. / sala 2.03 D, (budynek D Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii Wrocław, ul. Uniwersytecka 7-10)
09:00 – 11:15 (3h) - Prawa i obowiązki pacjenta – kompleksowa charakterystyka / wykład
(dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska UWr.)
11:30 – 13:00 (2h) – Prawa i obowiązki pacjenta – kompleksowa charakterystyka / wykład
(dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska UWr.)

13:30 – 15:00 (2h) – Prawne obowiązki lekarza od strony praktycznej / warsztaty
(dr n.med. Witold Wnukiewicz UM)
15:15 – 16:45 (2h) – Relacja między lekarzem i fizjoterapeutą / wykład
(dr n.med., mgr fizjoterapii Witold Wnukiewicz UM)
Sobota: 02.12.2017 r. / sala 403 C ( budynek C Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii,
ul. Więzienna 8/12
09: 00 – 10:30 (2h) – Ochrona pacjentów szczególnie narażonych na wykorzystanie (vulnerable
people): małoletni, ubezwłasnowolnieni, chorzy z zaburzeniami psychicznymi,
kobiety ciężarne, więźniowie, żołnierze zawodowi / wykład
(prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz)
10:45 – 12:15 (2h) – Ochrona pacjentów szczególnie narażonych na wykorzystanie (vulnerable
people): małoletni, ubezwłasnowolnieni, chorzy z zaburzeniami psychicznymi,
kobiety ciężarne, więźniowie, żołnierze zawodowi / wykład
(prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz)
12:30 – 14:00 (2h) – Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Ochrona i
administrowanie danymi medycznymi / wykład (dr Robert Susło UM)
14:30 – 16:00 (2h) – Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Ochrona i
administrowanie danymi medycznymi / wykład (dr Robert Susło UM)
16:15 – 17:45 (2h) – Prawne aspekty telemedycyny / wykład (mgr Katarzyna Zoń UWr.)
Niedziela: 03.12.2017 r. / sala 403 C (budynek C Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii,
ul. Więzienna 8/12)
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Sobota: 13.01.2017 r. / sala 212 A (budynek A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii,
(ul. Uniwersytecka 22/26, Wrocław)
09:00 - 10:30 (2h) - Pojęcie, zakres i charakterystyka bioetyki / wykład
(dr Joanna Różyńska, Instytut Filozofii UW, Komitet Bioetyki PAN)
10:45 – 12:15 (2h) – Pojęcie, zakres i charakterystyka bioetyki / wykład
(dr Joanna Różyńska, Instytut Filozofii UW, Komitet Bioetyki PAN)
12:30 – 14:00 (2h) - Prawo a etyka w medycynie / wykład
(dr Joanna Różyńska, Instytut Filozofii UW, Komitet Bioetyki PAN)
14:30 – 16:00 (2h) – Prawo a etyka w medycynie / warsztaty
(dr Joanna Różyńska, Instytut Filozofii UW, Komitet Bioetyki PAN)
16:15 - 17:45 (2h) – Psychologiczne aspekty wykonywania zawodów medycznych / warsztaty
(mgr Hanna Adamska Centrum Psychologii Sentio)

Niedziela: 14.01.2018 r. / sala 103 B (budynek B Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii, (ul. Kuźnicza 46/47)
09:00 – 10:30 (2h) – Odpowiedzialność cywilna lekarza oraz osób wykonujących inne zawody
medyczne – pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych / wykład
(prof. dr hab. Joanna Haberko, UAM w Poznaniu)
10:45 – 12:15 (2h) – Odpowiedzialność cywilna lekarza oraz osób wykonujących inne zawody
medyczne – pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych / wykład
(prof. dr hab. Joanna Haberko, UAM w Poznaniu)
12:15 – 13:45 (2h) – Odpowiedzialność cywilna lekarza oraz osób wykonujących inne zawody
medyczne – pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych / warsztaty
(prof. dr hab. Joanna Haberko, UAM w Poznaniu)
14:15 – 15:45 (2h) – Odpowiedzialność cywilna lekarza oraz osób wykonujących inne zawody
medyczne – pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych / warsztaty
(prof. dr hab. Joanna Haberko, UAM w Poznaniu)
Sobota 03.02.2018 r. / sala 2.04 D, (budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Wrocław, ul. Uniwersytecka 7-10)
09:00 – 10:30 (2h) – Odpowiedzialność pracownicza / wykład (mec. Ewelina Czepil)
10:45 – 12:15 (2h) – Praktyczne aspekty zgody na leczenie / warsztaty
(dr Anna Znamirowska - Bajowska)
12:45 – 14:15 (2h) –Odpowiedzialność karna lekarzy i osób wykonujących inne zawody medyczne
/ wykład (mec. Andrzej Malicki, Kancelaria Adwokacka Malicki i wspólnicy)
14:30 – 16:00 (2h) – Odpowiedzialność karna lekarzy i osób wykonujących inne zawody medyczne
/ warsztaty (mec. Andrzej Malicki, Kancelaria Adwokacka Malicki i wspólnicy)
16:15 – 17:45 (2h) – Prawa i obowiązki lekarza oraz przedstawicieli zawodów medycznych –
kompleksowa charakterystyka / wykład (dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska UWr.)
Niedziela: 04.02.2018 r. / sala 2.04 D, (budynek D Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii Wrocław, ul. Uniwersytecka 7-10)
09:00 – 11:15 (3h) - Komunikowanie między pacjentem a lekarzem i innymi przedstawicielami
zawodów medycznych / warsztaty (dr Agnieszka Olchowska-Kotala UM)
11:30 – 13:00 (2h) - Odpowiedzialność zawodowa lekarza i osób wykonujących inne zawody
medyczne / wykład (dr n. med. Jakub Trnka UM)
13:30 – 15:00 (2h) – Odpowiedzialność zawodowa lekarza i osób wykonujących inne zawody
medyczne / wykład (dr n. med. Jakub Trnka UM)
15:15 – 16:45 (2h) – Odpowiedzialność zawodowa lekarza i osób wykonujących inne zawody
Medyczne / warsztaty (dr n. med. Jakub Trnka UM)
Sobota: 17.02.2018 r. / sala 2.05 D, (budynek D Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii Wrocław, ul. Uniwersytecka 7-10)
10:30 – 12:00 (2h) – Prawa i obowiązki pacjenta – kompleksowa charakterystyka / warsztaty
kazusy (dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska UWr.)
12:30 – 14:00 (2h) – Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Ochrona i

administrowanie danymi medycznymi / warsztaty (mec. Ewelina Czepil)
14:15 – 15:45 (2h) – Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Ochrona i
administrowanie danymi medycznymi / warsztaty (mec. Ewelina Czepil)
16:00 – 18:15 (3h) – Komunikowanie między pacjentem a lekarzem i innymi przedstawicielami
zawodów medycznych / warsztaty (dr Agnieszka Olchowska-Kotala UM)
Niedziela: 18.02.2018 r. / sala 2.05 D, (budynek D Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii Wrocław, ul. Uniwersytecka 7-10)
09:00 – 10:30 (2h) – Odpowiedzialność karna za skutki błędów medycznych / wykład
(prof. dr hab. Rafał Kubiak, UŁ)
10:45 – 12:15 (2h) – Odpowiedzialność karna za skutki błędów medycznych / wykład
(prof. dr hab. Rafał Kubiak, UŁ)
12:30 – 14:00 (2h) – Odpowiedzialność karna za przestępstwa okołomedyczne / wykład
(prof. dr hab. Rafał Kubiak, UŁ)
14:30 – 16:00 (2h) – Odpowiedzialność karna pracowników medycznych / wykład
(prof. dr hab. Rafał Kubiak, UŁ)
16:15 – 17:00 (1h) – Karnoprawna ochrona pracowników medycznych / wykład
(prof. dr hab. Rafał Kubiak, UŁ)
W semestrze I obowiązują następujące egzaminy:
1. Prawa i obowiązki lekarza oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych – pielęgniarek,
położnych, ratowników medycznych
(standardy wykonywania zawodu, informacja, zgoda,
tajemnica lekarska, przesłanki legalności czynności medycznych, zobowiązanie rezultatu a
zobowiązanie należytej staranności, klauzula sumienia, obowiązek udzielenia pomocy) (dr Agata
Wnukiewicz – Kozłowska)
2. Prawa i obowiązki pacjenta (prawo do informacji, zgoda, prawo do poszanowania godności, prawo
do intymności, tajemnica lekarska) (dr Agata Wnukiewicz – Kozłowska)
Z pozostałych przedmiotów należy uzyskać zaliczenie.
W celu zaliczenia semestru I karty egzaminacyjne należy złożyć w Sekcji w ciągu trzech dni po
zakończeniu sesji egzaminacyjnej z pełnym kompletem wpisanych zaliczeń i stopni z
obowiązujących egzaminów. Ocena winna być wpisana słownie, cyfrowo i z datą przeprowadzonego
egzaminu lub uzyskanego zaliczenia.

