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Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami dotyczącymi ochrony 

praw pacjenta. Student pozna najważniejsze prawa pacjenta oraz cywilnoprawne narzędzia służące ich ochronie. 

Przedmiot umożliwi studentom także pogłębienie wiedzy z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej ex 
delicto oraz ex contractu za szkody wyrządzone w toku szeroko pojętego procesu leczniczego. Celem przedmiotu 

jest również zaznajomienie studenta z praktycznymi problemami dochodzenia roszczenia o naprawienie szkody 

w procesie cywilnym oraz w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach 
medycznych. 

Wymagania wstępne:  
 

Znajomość ogólnej części prawa cywilnego oraz prawa zobowiązań. Wiedza z zakresu postępowania cywilnego. 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Kategoria L.p. Opis efektu 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

wiedza 

1 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zależności między prawem 

cywilnym materialnym i procesowym na gruncie problematyki ochrony praw 

pacjenta 

K_W07 

2 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody badawcze i strategie 
argumentacyjne dotyczące problematyki cywilnoprawnej ochrony praw pacjenta 

K_W09 

3 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody interpretacji i wykładni 

przepisów kodeksowych i pozakodeksowych regulujących problematykę 
cywilnoprawnej ochrony praw pacjenta 

K_W19 

umiejętności 

4 Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa 

i postępowania cywilnego oraz zasad wykonywania zawodów medycznych w 

celu analizy złożonych problemów prawnych i społecznych dotyczących 
naruszenia praw pacjenta 

K_U02 

5 Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w 

mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych 
i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące praw pacjenta, narzędzi prawnych 

służących ich ochronie oraz odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody 

wyrządzone w związku z leczeniem 

K_U04 

6 Student potrafi sprawnie analizować przepisy regulujące zasady 
odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta w celu doboru właściwych 

narzędzi służących ich ochronie 

K_U07 

7 Student potrafi sprawnie posługiwać się przepisami prawa regulującymi 
problematykę cywilnoprawnej ochrony praw pacjenta i regułami wykonywania 

zawodów medycznych 

K_U17 

kompetencje społeczne 8 Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest 
gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 

K_K01 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć: np.: wykład 

 



L.p. Treści semestr 
liczba 
godzin 

1. Prawa pacjenta - uwagi wprowadzające. Miejsce regulacji w systemie prawnym. 9 1 

2. Wybrane prawa pacjenta (prawo do świadczeń zdrowotnych, prawo do tajemnicy informacji związanej z leczeniem, 
prawo do informacji i wyrażenia zgody na leczenia, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia 

lekarza, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawo do opieki duszpasterskiej). 

9 3 

3. Ograniczenia w korzystaniu z praw pacjenta (art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta, przymusy leczenia w tym problematyka szczepień ochronnych, leczenia uzależnień i 

leczenia chorób zakaźnych). 

9 1 

4. Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta. 9 2 

5. Odpowiedzialność za błąd medyczny i zakażenia szpitalne. Definicje, podstawy prawne odpowiedzialności 

deliktowej i kontraktowej. Zbieg podstaw prawnych odpowiedzialności. 
9 4 

6. Szczególne zasady postępowania dowodowego w postępowaniu cywilnym w sprawach dotyczących tzw. „szkód 
medycznych” (w szczególności rola domniemań faktycznych, dowodu prima facie, obniżonego standardu dowodu). 

9 2 

7. Dochodzenie żądania ustalenia zdarzenia medycznego w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami do spraw 

orzekania o zdarzeniach medycznych. 
9 2 

Forma zajęć: np.: ćwiczenia 

    

    

 
Metody kształcenia: 

 

Wykład informacyjny z analizą stanów faktycznych z dyskusją. 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się  

Egzamin pisemny Nr efektu uczenia 
się z sylabusa 

 
EP 1, EP 2, EP 3, EP 4, EP 5, EP 6, EP 7, EP 8 

 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Egzamin pisemny składający się z 2 pytań otwartych. Student może otrzymać maksymalnie 5 
punktów za każde pytanie. 
Warunki zaliczenia: 
Ocena dostateczna: 6 pkt (praca spełnia minimalne kryteria), 
Ocena dostateczna plus: 7 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami), 
Ocena dobra: 8 pkt (generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami), 
Ocena dobra plus: 9 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami), 

Ocena bardzo dobra: 10 pkt (wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów). 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 
Ocena z egzaminu jest oceną końcową z przedmiotu. 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  

Semestr Przedmiot / forma  Rodzaj zaliczenia 
Metoda 

obliczania oceny 
Waga do średniej 

9 Cywilnoprawna ochrona praw 

pacjenta 
 Nieobliczana  

9 Cywilnoprawna ochrona praw 

pacjenta 
zaliczenie z 

oceną 
  

Literatura podstawowa K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, wyd. 2, Toruń 
2014 

 

 M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. XI, Toruń 2016 

  

Literatura 
uzupełniająca 

M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, wyd. 3, Warszawa 2017 

  

  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

  
Liczba godzin 

 

Zajęcia dydaktyczne 15 

Udział w egzaminie/zaliczeniu 2 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Studiowanie literatury 15 

Udział w konsultacjach 10 

Przygotowanie projektu / eseju / 0 



itp. 

Przygotowanie się do egzaminu 
/ zaliczenia 

23 

Łączny nakład pracy studenta w 
godz.  

75 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


