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PLAN I PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

  

NAZWA STUDIÓW  
Prawo medyczne w ochronie zdrowia  

    

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi 
mechanizmami funkcjonowania norm prawnych w szeroko pojętej ochronie 
zdrowia oraz wykreowanie umiejętności praktycznych w zakresie analizy  
i interpretacji przepisów prawa polskiego i wspólnotowego związanego  
z „prawem medycznym”. Celem studiów jest przekazanie wiedzy 
teoretycznej związanej z prowadzeniem podmiotów leczniczych, zakresem 
odpowiedzialności cywilnej karnej i zawodowej pracowników ochrony 
zdrowia za czynności podejmowane w szeroko pojętym procesie udzielania 
świadczeń zdrowotnych, zasadami ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, zasadami kontroli świadczeń zdrowotnych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia oraz prowadzeniem kompleksowej dokumentacji 
dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych.  

ADRESACI STUDIÓW 

Adresatami studiów są osoby związane z bezpośrednim udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych (lekarze), kadra zarządzająca podmiotami 
leczniczymi, osoby  specjalizujące się w ochronie praw pracowników ochrony 
zdrowia i pacjentów, specjaliści zdrowia publicznego, pracownicy 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

WYMAGANIA OGÓLNE 
(W TYM POZIOM 
WYKSZTAŁCENIA) 

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończeniem co 
najmniej studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia 
(magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku 
(np. kierunki związane z wykonywaniem zawodów medycznych, prawo, 
zdrowie publiczne, ekonomia, kierunki związane z zarządzaniem). 

CZAS TRWANIA 
STUDIÓW 

2 semestry (256 h zajęć dydaktycznych), 2-dniowe zjazdy odbywać się będą 
w soboty i niedziele (16 zjazdów – w tym egzamin końcowy).  

WARUNKI 
UKOŃCZENIA 
STUDIÓW ORAZ 
UZYSKANIA 
ŚWIADECTWA 

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie testowego egzaminu 
końcowego. 

SPOSÓB WERYFIKACJI I 
UDOKUMENTOWANIA 
EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się zostaną zweryfikowane poprzez uzyskanie pozytywnej 
oceny z końcowego egzaminu testowego.  
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.  

 



 

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

      

Lp. Temat zajęć 

Liczba 

godzin zajęć 

teoretycznych 

Liczba 

godzin zajęć 

praktycznych 

Forma 

zaliczenia 

Liczba 

punktów 

ECTS 

1 Propedeutyka prawa 8   

Rozwiązywanie 

kazusów w 

trakcie zajęć 

oraz testowy 

egzamin 

końcowy 

1 

2 Etyka w ochronie zdrowia 4 4 1 

3 Prawa pacjenta 8 8 2 

4 
Odpowiedzialność karna 

w ochronie zdrowia 
8 8 2 

5 

Odpowiedzialność 

cywilna w ochronie 

zdrowia 

8 16 3 

6 

Ubezpieczenia 

odpowiedzialności 

cywilnej 

4 4 1 

7 

Odpowiedzialność 

zawodowa w ochronie 

zdrowia 

8 8 2 

8 

Odpowiedzialność 

pracownicza w ochronie 

zdrowia 

8 8 2 

9 

Zasady kontraktowania i 

finansowania świadczeń 

zdrowotnych 

8 8 2 

10 

Zasady i procedura 

postępowania kontrolnego 

NFZ 

4 4 1 

11 
Procedura postępowania 

odwoławczego i sądowego 
4 4 1 

12 
Podstawy prawa 

farmaceutycznego 
8   1 

13 

Prawo farmaceutyczne w 

praktyce podmiotów 

leczniczych 

  8 1 

14 

Zasady prowadzenia, 

udostępniania i 

archiwizowania 

dokumentacji medycznej 

w podmiotach leczniczych 

8 8 2 



(dokumentacja klasyczna i 

elektroniczna) 

15 
Prawa osób wykonujących 

zawody medyczne 
8 8 2 

16 

Elementy prawa pracy z 

czasem pracy oraz zasady 

zawierania umów 

cywilnoprawnych 

8 8 2 

17 
Prawo medyczne w Unii 

Europejskiej 
8 8 2 

18 
Zajęcia praktyczne - 

kazusy 
  16 2 

19 
Przygotowanie do 

egzaminu - konsultacje 
  16 2 

 Razem 112 144  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI CZĄSTKOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM CHARAKTERYSTYK 
DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMACH 6-8 PRK1 

   

KOD 
EFEKTU 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI CZĄSTKOWYCH 

ODNIESIENIE DO 
CHARAKTERYSTYK 

DRUGIEGO STOPNIA 
EFEKTÓW UCZENIA 

SIĘ DLA 
KWALIFIKACJI NA 

POZIOMACH 6-8 PRK2 

WIEDZA  

E_W.1 
Zna system źródeł prawa i podstawowe zasady funkcjonowania 
norm prawnych 

P7S_WG 

E_W.2 
Rozróżnia zasady funkcjonowania norm prawnych i norm 
etycznych 

P7S_WK 

E_W.3 
Prawidłowo określa zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej, 
zawodowej i pracowniczej 

P7S_WG 

E_W.4 
Wskazuje podstawy prawne odpowiedzialności za niepożądane 
zdarzenia medyczne, niepowodzenie w leczeniu i błąd w sztuce 

P7S_WG 

E_W.5 
Zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania prawa 
farmaceutycznego w praktyce podmiotów leczniczych 

P7S_WG 

E_W.6 
Zna prawne aspekty kontraktowania i realizacji świadczeń 
zdrowotnych 

P7S_WG 

E_W.7 
Prawidłowo określa zasady postępowania kontrolnego 
prowadzonego w podmiotach leczniczych przez NFZ 

P7S_WG 

E_W.8 
Zna algorytmy postępowania odwoławczego i sądowego 
związanego z kontrolą prawidłowości udzielania świadczeń 
zdrowotnych 

P7S_WG 

E_W.9 
Zna prawne zasady prowadzenia, udostępniania i archiwizowania 
dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych 

P7S_WG 

E_W.10 
Zna bazowe konstrukcje prawa pracy i ich zastosowanie w 
kontekście zatrudniania pracowników w ochronie zdrowia 

P7S_WG 

E_W.11 
Zna podstawowe konstrukcje związane z zawieraniem umów 
cywilnoprawnych 

P7S_WG 

E_W.12 Zna modele praw pacjenta P7S_WG 

E_W.13 
Określa zasady i funkcjonowanie modeli ochrony praw osób 
wykonujących zawody medyczne 

P7S_WG 

E_W.14 Zna zasady zawierania i funkcjonowania umów ubezpieczenia OC P7S_WG 

E_W.15 
Prawidłowo określa zasady funkcjonowania „prawa medycznego” 
w Unii Europejskiej 

P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

E_U.1  
Z pominięciem profesjonalnej pomocy dokonuje interpretacji 
przepisów prawa odnoszących się do udzielania świadczeń 
zdrowotnych 

P7S_UW 

 
1 Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z 

późn. zm.) 
2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2218) 



E_U.2 
Dokonuje podstawowej wykładni norm prawnych i prawidłowo 
określa ich hierarchię 

P7S_UW 

E_U.3 
Samodzielnie tworzy treść dokumentów medycznych (zgód, 
dokumentów informacyjnych, dokumentów niestandardowych) 

P7S_UW 

E_U.4 
Indywidualnie redaguje treść umów cywilnoprawnych (umowa 
zlecenia, umowa o dzieło, umowa o przyjęcie zamówienia) 

P7S_UW 

E_U.5 
Dokonuje oceny poprawności zapisów zawartych w dokumentach 
związanych z prawem pracy 

P7S_UW 

E_U.6 
Samodzielnie interpretuje pod kątem prawnym treść wzorów 
umów funkcjonujących w podmiotach leczniczych 

P7S_UW 

E_U.7 
Samodzielnie znajduje rozwiązanie problemów prawnych 
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i 
funkcjonowaniem podmiotów leczniczych 

P7S_UW 

E_U.8 
„Implementuje” zasady prawa wspólnotowego do krajowego 
porządku norm prawnych 

P7S_UW 

E_U.9 Samodzielnie interpretuje i ocenia zapisy umów ubezpieczenia OC P7S_UW 

E_U.10 
Samodzielnie wdraża procedury prawa farmaceutycznego do 
działalności podmiotów leczniczych 

P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

E_KS.1  
Wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu 
profesjonalnych działań 

P7S_KR 

E_KS.2 
Wykazuje umiejętności rozstrzygania konfliktów w zespole, a także 
mediacji i przekonania do współdziałania w imię osiągania 
wspólnych celów 

P7S_KO 

E_KS.3 
Prawidłowo komunikuje się z zespołem realizującym udzielanie 
świadczeń zdrowotnych 

P7S_KO 

E_KS.4 
Potrafi stosować język profesjonalny i dostosowany do poziomu 
uczestnika spotkania 

P7S_KO 

E_KS.5 Stosuje się do zasad etyki zawodowej w swojej działalności P7S_KR 

 

 


