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1. Adresaci studiów:  

Studia podyplomowe „Prawo medyczne i ochrona zdrowia” przy Katedrze Prawa 

Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przeznaczone są 

przede wszystkim dla osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych na stanowiskach 

zarządczych, kierowniczych oraz administracyjno-kadrowych, w NFZ, biurach Rzecznika 

Prawa Pacjenta, samodzielnych praktykach lekarskich, zakładach ubezpieczeniowych i innych 

podmiotach działających w obszarze ochrony zdrowia, a także dla osób wykonujący zawód 

lekarza, pielęgniarki, położnej i fizjoterapeuty w ramach dzielności leczniczej w formie 

jednoosobowej dzielności gospodarczej, jako praktyka jednoosobowa lub grupowa.      

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest tytuł zawodowy licencjata, 

inżyniera lub magistra. 

 

2. Cel studiów podyplomowych: 

Studia podyplomowe Prawo medyczne i ochrona zdrowia mają na celu zdobycie 

specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce w tym 

zasad jego finansowania, prawa medycznego, ochrony praw pacjenta, zasad prowadzenia, 

przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej w tym ochrony danych o zdrowiu w 

aspekcie RODO, odpowiedzialności za szkody medyczne i sposobów dochodzenia roszczeń    

 Dodatkowo – z uwagi na szybki postęp w dziedzinie nauk medycznych poruszane są 

zagadnienia telemedyczne i nowych technologii wykorzystywanych w ochronie zdrowia oraz 

prawnych konsekwencji ich stosowania oraz znaczenia etyki i bioetyki w ochronie zdrowia.  

 

3. Program studiów: 

MODUŁ    NAZWA PRZEDMIOTU   LICZBA 

GODZIN      

PUNKTY 

ECTS 

I System ochrony zdrowia   24 9 

  Zarys systemu ochrony zdrowia w RP i UE 5 2 

  Zdrowie publiczne – pojęcie i zasady ochrony 

zdrowia 

4 1 

  Działalność lecznicza i podmioty wykonujące 

działalność leczniczą 

5 2 

  Prawo administracyjne w ochronie zdrowia 5 2 

  Prawo cywilne w ochronie zdrowia 5 2 

II Formy wykonywania działalności leczniczej 

przez podmioty lecznicze i osoby wykonujące 

działalność leczniczą 

15 6 

 Zasady wykonywania dzielności gospodarczej w 

RP i UE 

5 2 

 Rynek usług medycznych w Polsce i UE 3 1 

 POZ – zasady funkcjonowania 2 1 

 Formy, warunki i zasady wykonywania 

działalności leczniczej 

5 2 

  



III Finansowanie systemu ochrony zdrowia 15 6 

  Publiczne i niepubliczne źródła finansowania 

systemu ochrony zdrowia z uwzględnieniem 

struktury wydatków  

5 2 

  NFZ jako płatnik publiczny – zarys systemu 

finansowania i rozliczania udzielanych 

świadczeń opieki zdrowotnej  

5 2 

  Ubezpieczenia zdrowotne (obowiązkowe i 

dobrowolne) – zasady podlegania ubezpieczeniu  

5 2 

IV Zatrudnienie w podmiotach medycznych   22 8 

  Zagadnienia ogólne prawa pracy 5 2 

  Rodzaje stanowisk pracowniczych w 

podmiotach leczniczych – charakterystyka 

2 1 

    

 Formy oraz warunki zatrudniania pracowników 

podmiotów leczniczych 

3 1 

 Czas pracy pracowników podmiotów 

leczniczych i zasady rozliczania 

4 1 

 Umowy o świadczenie usług medycznych  5 2 

 Pracownik podmiotu leczniczego jako 

funkcjonariusz publiczny  

3 1 

V Ochrona praw pacjenta  23 9 

 Pacjent jako podmiot stosunku 

prawnomedycznego 

3 1 

 Prawa i obowiązki pacjenta – charakter prawny 5 2 

 Prawa pacjenta na gruncie ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego 

5 2 

 Prawa pacjenta w zakresie eksperymentów 

medycznych  

5 2 

 Skargi pacjentów i procedury odwoławcze 5 2 

VI Ochrona informacji o zdrowiu i 

dokumentacja medyczna  

20 8 

 Ochrona informacji o zdrowiu w świetle ustawy 

o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta 

oraz RODO  

5 2 

 System informacji medycznej i zarządzanie 

informacjami o zdrowiu  

5 2 

 Dokumentacja medyczna – rodzaje, zasady 

prowadzenia 

5 2 

 Standaryzacja i akredytacja w ochronie zdrowia 5 2 

VII Odpowiedzialność w ochronie zdrowia 35 14 

 Odpowiedzialność podmiotów leczniczych oraz 

system ubezpieczeń obowiązkowych w tym 

zakresie  

5 2 

 Przesłanki odpowiedzialności lekarskiej(błąd 

medyczny, klasyfikacja błędu medycznego, 

należyta staranność i jej granice  

5 2 



 Rodzaje szkody i zasady jej wynagradzania 

(pozostawienie ciała obcego, szkody związane 

ze znieczuleniem, zakażenia szpitalne) 

5 2 

 Odpowiedzialność cywilna osób wykonujących 

zawody medyczne  

5 2 

 Odpowiedzialność karna osób wykonujących 

zawody medyczne 

5 2 

 Ubezpieczenia OC lekarzy i zakładów 

leczniczych oraz ubezpieczenia pacjentów 

5 2 

 Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych  

5 2 

VIII Przedmioty dodatkowe 26 10 

 Prawo farmaceutyczne, refundacja leków i 

środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia  

5 2 

 Dylematy prawne początku i końca życia 3 1 

 Tajemnica lekarska 3 1 

 Etyka i bioetyka w ochronie zdrowia 5 2 

 Telemedycyna i zdalna opieka medyczna 5 2 

 Nowe technologie wykorzystywane w ochronie 

zdrowia i ich prawne konskwencje 

5 2 

 Seminarium   

 RAZEM 180 70 

 

 

4. Czas trwania studiów oraz liczba godzin: 

 

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty oraz 

w piątki lub niedziele). Wymiar godzin studiów podyplomowych to 180 godzin. Czas trwania 

studiów podyplomowych to dwa semestry. 

 

5. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów: 

 

W ramach studiów podyplomowych realizowanych będą moduły, w ramach których 

prezentowane będą treści teoretyczne oraz przykłady praktyczne. Warunkiem uzyskania 

dyplomu jest zaliczenie wszystkich objętych programem studiów przedmiotów oraz 

przygotowanie pracy końcowej i jej obrona.   

 

 

6. Efekty uczenia się: 
 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

Kierunek na którym prowadzone są studia 

podyplomowe 
Prawo medyczne i ochrona zdrowia 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, z którymi 

związany jest kierunek studiów 
Dziedzina: nauki społeczne 



Dyscyplina: nauki prawne 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7 

Poziom studiów Studia podyplomowe 

Liczba semestrów 2 

Symbol efektu 

uczenia się 
dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

 Odniesienie do 

charakterystyk 

efektów 

uczenia się 
Charakterystyki 

drugiego stopnia 

P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie: 

PMIOZ_W01 
w pogłębionym stopniu dogmatykę i uwarunkowania prawa 
medycznego ze szczególnym uwzględnieniem jego 
praktycznego zastosowań w ramach systemu ochrony zdrowia. 

P7S_WG 
 

PMIOZ _W02 
w pogłębionym stopniu regulacje z zakresu prawa 
medycznego, cywilnego, karnego, administracyjnego oraz 
prawa ubezpieczeniowego. 

P7S_WG 

PMIOZ _W03 

w pogłębionym stopniu metody i narzędzia opisu, w tym 
techniki zbierania informacji odnoszących się do interpretacji i 
stosowania norm prawa medycznego oraz identyfikowania 
rządzących nimi prawidłowości. 

P7S_WG 
 

PMIOZ _W04 
w pogłębionym stopniu zasady prowadzenia dokumentacji 
medycznej, system informacji medycznej oraz zasady ochrony 
danych osobowych pacjenta. 

P7S_WG 
 

PMIOZ _W05 
w pogłębionym stopniu zasady i przesłanki odpowiedzialności 
za szkody medyczne oraz zasady dochodzenia roszczeń na 
drodze sądowej. 

P7S_WG 
 

PMIOZ _W06 
w pogłębionym stopniu metodykę wykonywania zawodów 
medycznych, ochrony praw pacjenta, tajemnicy lekarskiej, w 
tym zasady etyki zawodowej.  

P7S_WK 
 

PMIOZ _W07 
 

ekonomiczno-finansowe uwarunkowania sytemu ochrony 
zdrowia , źródła finansowania systemu ochrony zdrowia, 
zasady finansowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej 
przez NFZ. 

P7S_WK 
 

PMIOZ _W08 
 

zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości w zakresie usług i świadczeń medycznych 
oraz zawodowego wykonywania zadań w obszarze ochrony 
zdrowia. 

P7S_WK 
 

P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: 

PMIOZ _U01 
 

prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska w obszarze 
prawa medycznego i ochrony zdrowia. 

P7S_UW 

PMIOZ _U02 
 

wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu prawa 
medycznego do praktycznego rozwiązywania konkretnych 
problemów objętych zakresem spraw wchodzących w zakres 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia przy uwzględnieniu 
kryterium ekonomiczno-finansowej racjonalności 
podejmowanych działań. 

P7S_UW 
 

PMIOZ _U03 
 

dokonywać wykładni przepisów prawnych stanowiących 
podstawę rozstrzygnięcia złożonych i nietypowych problemów 

P7S_UW 



z zakresu prawa medycznego, w tym ochrony praw pacjenta, 
informacji, zgody na zabieg, przymusu leczenia, błędu 
lekarskiego a także analizować literaturę prawniczą oraz 
orzecznictwo sądowe i administracyjne. 

PMIOZ _U04 
 

obliczyć czas pracy pracownika służby zdrowia, wysokość 
przysługującego mu wynagrodzenia zasadniczego, wysokość 
wynagrodzenia dodatkowego oraz ustalić wielkość urlopu. 

P7S_UW 
 

PMIOZ _U05 
 

samodzielnie przygotować wystąpienia ustne, zwłaszcza w 
ramach postępowań prowadzonych przed Rzecznikiem Praw 
Pacjenta oraz postępowań sądowych. 

P7S_UK 

PMIOZ _U06 
 

opracować pisemne analizy zagadnień prawnych powstałych w 
związku ze stosowaniem przepisów prawa medycznego, w tym 
zwłaszcza pisma procesowe. 

P7S_UK 

PMIOZ _U07 

pracować samodzielnie, jak również kierować pracą zespołu, a 
także współdziałać z innymi osobami w ramach prac 
zespołowych związanych ze stosowaniem prawa medycznego; 
potrafi odpowiednio ustalić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania. 

P7S_UO 

PMIOZ _U08 
 

samodzielnie planować i realizować przez całe życie własne 
doskonalenie zawodowe, a także ukierunkowywać innych w 
tym względzie. 

P7S_UU 

P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów do: 

PMIOZ_K01 
 

krytycznej analizy posiadanej wiedzy dla podejmowania 
racjonalnych, z prawnego i ekonomiczno-finansowego punktu 
widzenia, działań z zakresu prawa medycznego i ochrony 
zdrowia. 

P7S_KK 

PMIOZ _K02 
 

uznawania znaczenia wiedzy z obszaru prawa w 
rozwiązywaniu problemów praktycznych powstałych w związku 
pracą w obszarze ochrony zdrowia. 

P7S_KK 
 

PMIOZ _K03 
 

formułowania własnych opinii, krytycznego doboru metod 
analizy oraz samodzielnego rozwiązywania problemów 
praktycznych z zakresu prawa medycznego. 

P7S_KK 
 

PMIOZ _K04 
 

wypełniania zobowiązań społecznych, w tym inspirowania 
działań na rzecz powszechnej znajomości oraz przestrzegania 
przepisów prawa medycznego.  

P7S_KO 

PMIOZ _K05 
 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, zwłaszcza w 
odniesieniu do wyboru optymalnej formy wykonywania 
działalności leczniczej, optymalnej formy ubezpieczenia 
zdrowotnego, optymalnej formy dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych. 

P7S_KO 
 

PMIOZ _K06 
 

odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, w tym 
przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do popularyzacji 
tych zasad. 

P7S_KR 

 

Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku: 

 

 PMIOZ – kierunek studiów podyplomowych „Prawo medyczne i ochrona zdrowia” 

 W – kategoria wiedzy 

 U – kategoria umiejętności 

 K – kategoria kompetencji społecznych 

 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 
 

Objaśnienia oznaczeń w odniesieniach do charakterystyk efektów uczenia się: 



 

 P – poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) 

 P7S – charakterystyka drugiego stopnia poziomu 7 PRK 
 

P7U_W – charakterystyka uniwersalna (WIEDZA): 

P7S_WG – charakterystyka drugiego stopnia (zakres i głębia) 

 P7S_WK – charakterystyka drugiego stopnia (kontekst) 
 

P7U_U – charakterystyka uniwersalna (UMIEJĘTNOŚCI): 

 P7S_UW – charakterystyka drugiego stopnia (wykorzystanie wiedzy) 

 P7S_UK – charakterystyka drugiego stopnia (komunikowanie się) 

 P7S_UO – charakterystyka drugiego stopnia (organizacja pracy) 

 P7S_UU – charakterystyka drugiego stopnia (uczenie się) 
 

P7U_K – charakterystyka uniwersalna (KOMPETENCJE SPOŁECZNE): 

 P7S_KK – charakterystyka drugiego stopnia (oceny/krytyczne podejście) 

 P7S_KO – charakterystyka drugiego stopnia (odpowiedzialność) 

 P7S_KR – charakterystyka drugiego stopnia (rola zawodowa) 
 


