
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia 4 stycznia 2022 r. 

 

 

 

Harmonogram zajęć 

Studiów Podyplomowych  Prawa Medycznego i Bioetyki 

rok akademicki 2022/2023,  semestr I 

 

 

Sobota: 26.11.2022 r. (MS TEAMS)  
 

09:00-9:30 Rozpoczęcie (informacje organizacyjne) 

09:30 – 11:00 (2h) - Pojęcie i charakterystyka prawa medycznego / wykład  

(dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska) 

11:15 – 12:45 (2h) - Prawo a etyka w medycynie / wykład 

 (dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska) 

13:00 – 14:30 (2h) - Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej / wykład 

 (dr Katarzyna Połtyn-Zaradna) 

15:00 – 16:30 (2h) - Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej / wykład 

(dr Katarzyna Połtyn-Zaradna) 

 
Niedziela: 27.11.2022 r. (MS TEAMS)    

  

09:00 – 10:30 (2h) – Pojęcie, zakres i charakterystyka bioetyki / wykład 

 (dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska) 

10:45 – 12:15 (2h) – Pojęcie, zakres i charakterystyka bioetyki / wykład 

 (dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska) 

12:30 – 14:00 (2h) - Formy prowadzenia działalności leczniczej / wykład 

 (dr Ewa Wójtowicz) 

14:30 – 16:00 (2h) - Formy prowadzenia działalności leczniczej / wykład  

(dr Ewa Wójtowicz) 
 

 

Sobota: 10.12.2022 r. (MS TEAMS)  

 

09:00 - 10:30 (2h) - Prawa i obowiązki lekarza oraz osób wykonujących inne zawody medyczne – 

kompleksowa charakterystyka / wykład (dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska) 

10:45 – 12:15 (2h) - Prawa i obowiązki lekarza oraz osób wykonujących inne zawody medyczne – 

kompleksowa charakterystyka / warsztat (dr hab. Agata-Wnukiewicz-Kozłowska) 

12:30 – 14:00 (2h) - Relacja między lekarzem i fizjoterapeutą / wykład (mgr Agnieszka Stasiak-Lis) 

14:30 – 16:00 (2h) - Relacja między lekarzem i pielęgniarką / wykład (dr Aleksandra Pytel) 
 

Niedziela: 11.12.2022 r. (MS TEAMS)   

  

09:00 – 10 :30 (2h) - Prawa i obowiązki pacjenta – kompleksowa charakterystyka / wykład 

(dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska) 

10:45 – 12:15 (2h) - Prawa i obowiązki pacjenta – kompleksowa charakterystyka / warsztat 

(dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska) 

12: 30 – 14:00 (2h) - Sławni lekarze, sławni pacjenci. Czego o prawach i obowiązkach stron uczy 

historia / wykład (doktor Katarzyna Kożuch-Sajdak) 

14: 30 – 16:00 (2h) - Prawa i obowiązki farmaceuty / wykład (dr Artur Owczarek) 



 

 

 
Sobota: 21.01.2023 r. (MS TEAMS)  

 

08:15 – 09:00 (1h) - Prawa i obowiązki lekarza oraz osób wykonujących inne zawody medyczne – 

kompleksowa charakterystyka / wykład (dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska) 

09:00 – 10:30 (2h) - Świadoma i dobrowolna zgoda - aspekty praktyczne / warsztat 

(dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska) 

10:45 – 12:15 (2h) - Odpowiedzialność cywilna lekarza i osób wykonujących inne zawody medyczne / 

wykład (prof. dr hab. Joanna Haberko) 

12:30 – 14:00 (2h) - Odpowiedzialność cywilna lekarza i osób wykonujących inne zawody medyczne / 

wykład (prof. dr hab. Joanna Haberko) 

14:30 – 16:00 (2h) - Ochrona i administrowanie danymi medycznymi / wykład  

(radca prawny Ewelina Czepil) 

16:15 – 17:45 (2h) - Prawne aspekty telemedycyny / wykład (dr Katarzyna Zoń) 
  

 

Niedziela: 22.01.2023 r. (MS TEAMS)   

 

08:15 – 09:00 (1h) - Prawa i obowiązki lekarza oraz osób wykonujących inne zawody medyczne – 

kompleksowa charakterystyka / wykład (dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska) 

09:00 – 10:30 (2h) - Odpowiedzialność cywilna lekarza i osób wykonujących inne zawody medyczne / 

warsztat (prof. dr hab. Joanna Haberko) 

10:45 – 12:15 (2h) - Ochrona praw pacjenta / wykład (dr Urszula Drozdowska ) 

12:30 – 14:00 (2h) - Ochrona praw pacjenta / warsztat (dr Urszula Drozdowska ) 

14:30 – 16:00 (2h) - Komunikowanie między pacjentem a lekarzem i osobami wykonującymi inne 

zawody medyczne / warsztat (dr Agnieszka Olchowska-Kotala) 

16:15 – 17:45 (2h) - Komunikowanie między pacjentem a lekarzem i osobami wykonującymi inne 

zawody medyczne / warsztat (dr Agnieszka Olchowska-Kotala) 

 
Sobota: 04.02.2023 r. (MS TEAMS)  

 

09:00 – 10:30 (2h) - Odpowiedzialność karna lekarza i osób wykonujących inne zawody medyczne / 

wykład (adwokat dr Andrzej Malicki) 

10:45 – 12:15 (2h) - Odpowiedzialność karna lekarza i osób wykonujących inne zawody medyczne / 

warsztat (adwokat dr Andrzej Malicki) 

12:30 – 14:00 (2h) - Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej / wykład (radca prawny 

Ewelina Czepil) 

14:30 – 16:00 (2h) - Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej / wykład (radca prawny 

Ewelina Czepil) 

16:15 – 17:45 (2h) - Lekarz jako biegły sądowy / wykład (dr Jakub Trnka) 
 

 

Niedziela: 05.02.2023 r. (MS TEAMS)   

 

09:00 – 10:30 (2h) - Odpowiedzialność karna za skutki błędów medycznych / wykład  

(dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ) 

10:45 – 12:15 (2h) - Odpowiedzialność karna za skutki błędów medycznych / wykład  

(dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ) 

12:30 – 14:00 (2h) - Odpowiedzialność karna pracowników medycznych / wykład  

(dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ) 

14:30 – 16:00 (2h) - Odpowiedzialność pracownicza / wykład (radca prawny Ewelina Czepil) 

16:15 – 17:45 (2h) - Praktyczne aspekty sporów między pacjentem a podmiotem leczniczym / warsztat 

(mgr Katarzyna Lignar) 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

W semestrze I obowiązują następujące egzaminy: 

 

1. Prawa i obowiązki lekarza oraz osób wykonujących inne zawody medyczne  

(dr hab. Agata Wnukiewicz – Kozłowska)    

2. Prawa i obowiązki pacjenta (dr hab. Agata Wnukiewicz – Kozłowska) 

 

Z pozostałych przedmiotów należy uzyskać zaliczenia. 

W celu zaliczenia semestru I należy otrzymać pozytywną ocenę z egzaminów oraz zaliczenie z 

pozostałych przedmiotów, które zostaną przez wykładowców uzupełnione w systemie USOSweb.  

Słuchacz ma obowiązek weryfikacji ocen/zaliczeń i zgłoszenia ewentualnego ich braku do 

wykładowcy bądź kierownika studiów. 

 

 

Przedmioty przeniesione na semestr 2: 

1. (Odpowiedzialność zawodowa lekarza i innych przedstawicieli zawodów medycznych) 2W + 

2 war dr Jakub Trnka 

2. Podstawy pierwszej pomocy medycznej 6h war, Tomasz Krawczak 

3. Odpowiedzialność karna za przestępstwa okołomedyczne 2h W, dr hab. Rafał Kubiak prof. 

nadzw. UŁ 

4. Karnoprawna ochrona pracowników medycznych 1h W, dr hab. Rafał Kubiak prof. nadzw. 

UŁ 

 

 

 

 

 

 
 

 


