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Zajęcia mają na celu przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu 
roszczeń pacjentów i form ich dochodzenia. Ponadto ich celem jest nabycie przez studentów wiedzy i 
umiejętności z zakresu przebiegu różnych form postępowania sądowego oraz pozasądowego z 
udziałem pacjentów, a także nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających na zastosowanie 
wiedzy z zakresu postępowania z udziałem pacjentów w praktyce zawodowej, w szczególności 
sporządzanie pism i dokonywanie skutecznych czynności w toku tych postępowań. 

Wymagania wstępne:  
 

Student powinien mieć podstawową wiedzę i umiejętności z prawa cywilnego materialnego oraz prawa 
pracy, a także znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa (reguł wykładni, hierarchii 
aktów prawnych etc.). Zasadnicze znaczenie ma znajomość podstawowych pojęć z zakresu 
postępowania cywilnego i postępowań pozasądowych. 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Kategoria L.p. Opis efektu 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

wiedza 

1 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu miejsce i znaczenie 
problematyki dochodzenia roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń medycznych 
w relacji do funkcjonowania sądów powszechnych w sprawach cywilnych 
i organów pozasądowej ochrony prawnej oraz przedmiotową i 
metodologiczną specyfikę postępowań sądowych oraz pozasądowych z 
udziałem pacjentów lub profesjonalistów medycznych. 

K_W02 

2 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu normy regulujące struktury 
i zasady związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń 
medycznych oraz źródła praw pacjenta, ich naturę, zmiany i sposoby 
wpływania na wybór sposobu dochodzenia roszczeń oraz zna i rozumie w 
pogłębionym stopniu źródła praw pacjenta, strukturę poszczególnych 
metod rozwiązywania i rozstrzygania sporów z udziałem pacjentów lub 
profesjonalistów medycznych. 

K_W05 

3 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu różne rodzaje struktur i 
możliwości dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych przez pacjentów lub 
profesjonalistów medycznych. 

K_W08 

umiejętności 

4 Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 
dochodzenia roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń medycznych oraz 
powiązanych z nimi instytucji w celu analizy złożonych problemów 
prawnych i społecznych. 

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 problematyki 
dochodzenia roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń medycznych, z 
wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z 
dorobku nauk prawnych, jak i innych dyscyplin naukowych. 

K_U04 

6 Student potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, 
potrafi przedstawiać rozbudowaną argumentację w kontekście wybranych 

K_U05 



zagadnień związanych z praktycznymi aspektami dochodzenia roszczeń 
cywilnoprawnych przez pacjentów lub profesjonalistów medycznych, a 
także poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami 
związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń 
medycznych. 

7 Student potrafi analizować złożone argumenty prawne, potrafi 
identyfikować składające się na nie tezy i założenia, potrafi ustalać 
zależności logiczne i argumentacyjne między tezami. 

K_U16 

kompetencje społeczne 

8 Student jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; 
jest gotów do aktywnego i wytrwałego podejmowania indywidualnych i 
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie prawa w związku z 
dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń medycznych. 

K_K02 

9 Student jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w 
sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w toku 
dochodzenia roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń medycznych; jest gotów 
do szukania optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania 
nieprawidłowych działań prawników związanych z dochodzeniem 
roszczeń przez pacjentów lub profesjonalistów medycznych. 

K_K05 

   

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć: np.: wykład 

L.p. Treści semestr 
liczba 
godzin 

 
1. Źródła praw pacjentów. Katalog praw pacjentów 9 3 

 
2. Pojęcie, istota i rodzaje błędów medycznych. 9 2 

 
3. Pojęcie i charakterystyka zdarzenia medycznego. 9 2 

 
4. Charakterystyka i rodzaje roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń medycznych. 9 4 

 
5. Roszczenia pacjentów w razie naruszenia dóbr osobistych. 9 2 

 
6. Postępowanie sądowe z udziałem pacjentów. 9 4 

 
7. Mediacja z udziałem pacjentów. 9 2 

 
8. Postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. 9 4 

 
9. Ochrona danych osobowych pacjentów w postępowaniach sądowych i pozasądowych. 9 2 

 
Metody kształcenia: 

 

Wykład uwzględniający Cytowanie I Komentowanie Źródeł, wykorzystanie prezentacji multimedialnej, 
analizy stanów faktycznych i orzecznictwa 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się  

 Nr efektu uczenia 
się z sylabusa 

 
Sprawdzian w formie testu 1-9 

 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę. 
Sprawdzian w formie testu (max. 20 pytań – otwarte, zamknięte, oparte na krótkich stanach faktycznych – 
do wyboru przez prowadzącego), za który student może maksymalnie otrzymać 10 pkt. Ocena ze 
sprawdzianu jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 
10-9,5 pkt - ocena 5,0; 
9-8,5 pkt - ocena 4,5; 
8-7,5 pkt - ocena 4,0; 
7-6,5 pkt - ocena 3,5; 
5 - 6 pkt - ocena 3,0; 
poniżej 5 pkt - ocena 2,0.  
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest zaliczenie w formie ustnej. 

 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 
Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny uzyskanej ze sprawdzianu lub zaliczenia w formie ustnej. 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  

Semestr Przedmiot / forma  Rodzaj zaliczenia 
Metoda 

obliczania oceny 
Waga do średniej 

IX Dochodzenie roszczeń z 
tytułu zdarzeń i błędów 

medycznych 
 

Zaliczenie z 
oceną 

Ocena z 
zaliczenia 

stanowi ocenę z 
przedmiotu 

1,0 
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Literatura 
uzupełniająca 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

  
Liczba godzin 

 

Zajęcia dydaktyczne 25 

Udział w egzaminie/zaliczeniu 1 

Przygotowanie się do zajęć 14 

Studiowanie literatury 13 

Udział w konsultacjach 7 

Przygotowanie projektu / eseju / 
itp. 

0 

Przygotowanie się do egzaminu 
/ zaliczenia 

15 

Łączny nakład pracy studenta w 
godz.  

0 

Liczba punktów ECTS 75 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


