
 

Załącznik nr 5b 

    do Uchwały nr 21/2016 Senatu 

 

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu  

Kierunek PIELĘGNIARSTWO 

Profil kształcenia  □  ogólnoakademicki    □  praktyczny   X inny jaki… kierunkowy………………………………………. 

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 
Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej 

Kontakt (tel./email): tel. (85) 686 50 55         fax (85) 686 50 56              e-mail: zzp@umb.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. n. med. Adam Górski 

Osoba(y) prowadząca(e) Dr nauk prawnych Michał Łuksza 

Przedmioty wprowadzające wraz z 

wymaganiami wstępnymi 

Brak wymagań wstępnych 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie)  X   II stopnia (magisterskie) □ 

 

Rodzaj studiów:  stacjonarne  X   niestacjonarne □ 

Rok studiów I  X     II   □   III  □          Semestr studiów: 1      X   2  □     3   □   4  □  5  □   6  □ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  Prawo ECTS 1 Kod modułu PLG-1-S-B-PRAWO 

Typ modułu/ przedmiotu:  Obowiązkowy X    fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  Kształcenia ogólnego  □     podstawowy    □       kierunkowy/profilowy X   NAUKI  SPOŁECZNE (B)    

□ inny………………………………… 

Język wykładowy:  polski   X     obcy   □ 

Miejsce realizacji : 

 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  

PRAKTYK ZAWODOWYCH  

FORMA KSZTAŁCENIA 
 

Liczba godzin  

Wykład  15 



 

Seminarium   

Ćwiczenia   

Samokształcenie  10 

Laboratorium   

E-learning   

Zajęcia praktyczne   

Praktyki zawodowe   

Przygotowanie do zaliczenia……………  

RAZEM  25 

 

 

 

 

Opis 

przedmiotu: 

 
 

 

Założenia i cel 

przedmiotu: 

 

 

Założenia: 

 - dostarczenie wiedzy z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki, ponoszonej odpowiedzialności (karnej, cywilnej, pracowniczej, zawodowej), prawa pracy, 

 - wyposażenie w umiejętności posługiwania się przepisami prawnymi w organizowaniu i wykonywaniu pracy 

pielęgniarki w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

Cele: 

 - zapoznanie z zasadami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, działalnością samorządu zawodowego, 

 - przekazanie wiedzy dotyczącej prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu oraz praktyk pielęgniarskich, 

 - nauczenie podstaw i przesłanek prawnych odpowiedzialności: cywilnej, karnej, zawodowej oraz pracowniczej, 

 - przybliżenie problematyki z zakresu prawa pracy, 

 - przygotowanie do respektowania praw pacjenta w podmiotach leczniczych, 

 - kształtowanie umiejętności interpretacji przepisów prawnych, 

 - uświadomienie znaczenia prawa, jego roli w życiu społecznym, korzyści ze znajomości przepisów prawa. 

Metody dydaktyczne 

 

Wykład informacyjny, praca z tekstem, dyskusja, pogadanka, samodzielne poszukiwanie informacji 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Rzutnik multimedialny, akty prawne 

 

MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,  

METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ. 

 

Symbol i numer 

przedmiotowego 

efektu 

kształcenia  

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:  Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Metody weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

kształcenia:  

Forma zajęć 

dydaktycznych* 

wpisz symbol 

   Formujące 

*** 

Podsumowujące

** 

 

WIEDZA 



 

 

B.W19. zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa i jego miejsce w życiu 

społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i 

prawa pracy 

M1B-W19. Informacja 

zwrotna 

Zaliczenie w 

formie ustnej 

W 

B.W20. zna na poziomie podstawowym problematykę ubezpieczeń 

zdrowotnych i ich systemu w Polsce i w Unii Europejskiej, 

charakteryzuje ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne oraz 

wybrane kierunki polityki ochrony zdrowia w Polsce oraz w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej 

M1B-W20. Informacja 

zwrotna 

 W, SM 

B.W21. zna podstawy prawne wykonywania zawodów medycznych: 

prawa i obowiązki pielęgniarki, strukturę organizacyjną i zasady 

funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek i 

położnych, zadania samorządu w zakresie przyznawania prawa 

wykonywania zawodu i wydawania pozwolenia na wykonywanie 

indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarskiej 

M1B-W21. Informacja 

zwrotna 

 W, SM 

B.W22. różnicuje odpowiedzialność karną, cywilną i pracowniczą 

związaną z wykonywaniem zawodu pielęgniarki 

M1B-W22. Informacja 

zwrotna 

 W, SM 

B.W23. zna Kartę Praw Pacjenta, Kartę Praw Człowieka i Kartę Praw 

Dziecka 

M1B-W23. Informacja 

zwrotna 

 W, SM 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

B.U17. zna przepisy prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki 

i udzielania świadczeń zdrowotnych 

M1B-U17. 

 

Informacja 

zwrotna 

Realizacja 

zleconego zadania 

W 

B.U18. zna możliwości stosowania odpowiedzialności zawodowej, karnej 

i cywilnej w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i 

udzielania świadczeń zdrowotnych 

M1B-U18. Informacja 

zwrotna 

Realizacja 

zleconego zadania 

W 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

 

 

B.K01. szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece M1D-K01.  Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela, 

samoocena przez 

studenta  

W 

B.K02. systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności, dążąc do profesjonalizmu 

M1D-K02.  Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela, 

samoocena przez 

W, SM 



 

studenta 

B.K03. przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w 

opiece 

M1D-K03.  Przedłużona 

obserwacja przez  

nauczyciela, 

samoocena przez 

studenta 

W 

B.K04. wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka wykonywanie 

zadań zawodowych 

M1D-K04.  Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela, 

samoocena przez 

studenta 

W 

B.K05. przestrzega praw pacjenta M1D-K05.  Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela, 

samoocena przez 

studenta 

W 

B.K06. rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe M1D-K06.  Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela, 

samoocena przez 

studenta 

W 

B.K07. przestrzega tajemnicy zawodowej M1D-K07.  Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela, 

samoocena przez 

studenta 

W 

B.K08. współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w 

rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad 

kodeksu etyki zawodowej 

M1D-K08.  Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela, 

samoocena przez 

studenta 

W 

B.K09. jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta M1D-K09.  Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela, 

samoocena przez 

studenta 

W, SM 

B.K10. przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz M1D-K010.  Przedłużona W 



 

współpracownikami obserwacja przez 

nauczyciela, 

samoocena przez 

studenta 

* FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa;  SM- samokształcenie  

METODY WERYFIKACJI OSIĄGNĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

**przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH  

metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:  
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)  

Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej 

odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi)  

Egzamin z otwartą książką  

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:  
Egzamin praktyczny  

Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, 

z materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/  

Mini-CEX (mini – clinical examination)  

Realizacja zleconego zadania  

Projekt, prezentacja  

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw:  
Esej refleksyjny  

Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego  

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)  

Samoocena ( w tym portfolio) 

***PRZYKŁADY METOD FORMUJĄCYCH 

Obserwacja pracy studenta 

Test wstępny 

Bieżąca informacja zwrotna 

Ocena aktywności studenta w czasie zajęć 

Obserwacja pracy na ćwiczeniach 

Zaliczenie poszczególnych czynności 

Zaliczenie każdego ćwiczenia 

Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym 

Ocena przygotowania do zajęć 

Dyskusja w czasie ćwiczeń 

Wejściówki na ćwiczeniach 

Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń 

Zaliczenia cząstkowe 

Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów 



 

Zaliczenie wstępne 

Opis przypadku 

Próba pracy 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)  

 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)  

Obciążenie studenta (h)  

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)  

Udział w wykładach (wg planu studiów) 15 

Udział w ćwiczeniach(wg planu studiów)  

Udział w seminariach (wg planu studiów)  

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami  

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne) 

(wg planu studiów) 
 

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Samodzielne przygotowanie do seminariów  

Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd………………………………. 10 

Przygotowanie do zajęć praktycznych  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  

Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia i udział w egzaminie   

Sumaryczne obciążenie pracy studenta  

                                                                                                                                                    Godziny ogółem 

25 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu    1 

 

TREŚCI PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: 

 

 Liczba godzin 

 

WYKŁADY 1. Podstawy zagadnień prawnych. Źródła prawa w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym. Procedura 

tworzenia aktów prawnych, ich układ hierarchiczny i struktura wewnętrzna. Wykładnia prawa. Prawo cywilne.  

3 

2. Wybrane kierunki polityki ochrony zdrowia w Polsce i krajach członkowskich UE. Modele organizacji i 

finansowania systemów zdrowotnych (w Polsce i w państwach wspólnotowych). System ubezpieczeń 

zdrowotnych. Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. 

3 



 

3. Wykonywanie zawodu pielęgniarki. Status prawny zawodu, zasady wykonywania zawodu. Prawa i obowiązki 

pielęgniarek. Prawne formy wykonywania zawodu – istota praktyk zawodowych (indywidualnych, grupowych), 

zatrudnienie pracownicze i na umowie cywilno-prawnej.  

3 

4. Struktura organizacyjna, zasady funkcjonowania oraz zadania samorządu zawodowego. Przyznawanie prawa 

do wykonywania zawodu. Sprawowanie nadzoru nad praktykami.  

2 

5. Rodzaje odpowiedzialności. Odpowiedzialność zawodowa, karna, cywilna i pracownicza (porządkowa, 

materialna).  

2 

6. Wybrane przepisy z zakresu prawa pracy – podstawowe obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy. 

Stosunek pracy, rodzaje umów. Urlopy pracownicze. Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. 

Układy zbiorowe pracy. 

2 

SAMOKSZTAŁCE

NIE 

1. Rola prawa w życiu społeczeństwa.   

2. Źródła i katalog praw pacjenta – Karta Praw Pacjenta, Karta Praw Dziecka. Instytucja Rzecznika Praw 

Pacjenta.  

 

3. Pielęgniarska dokumentacja medyczna. Zasady i formy prowadzenia dokumentacji, przetwarzanie danych. 

Przechowywanie, ochrona oraz udostępnianie dokumentacji medycznej. Znaczenie dowodowe i kontrola. 

 

4. Wybrane przepisy wykonawcze do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.  

5. Błąd medyczny w praktyce pielęgniarki. Przykłady przewinień zawodowych.  

6. Zmiany w obowiązujących przepisach prawnych, projekty zmian. Problemy prawne w praktyce pielęgniarki.  

LITERATURA   

 

PODSTAWOWA 1. Karkowska D., z wprowadzeniem Włodarczyka W. C.: Prawo medyczne dla pielęgniarek, Wyd. I, 

Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2013. 

2. Kodeks cywilny. Stan prawny 2015. 

3. Kodeks pracy. Stan prawny 2015. 

4. Molęda S.: Prawo dla lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej. Medicine Todey Poland, Wyd. II, Warszawa 2006. 

5. Poradnik prawny dla pielęgniarek i położnych, Wyd. Wrocławsko-Legnicka OIPiP, Wrocław 1998. 

6. Poździoch S.: Prawo zdrowia publicznego - zarys problematyki, Wyd. I, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2004. 

7. Rogala-Pawelczyk G. (red.): Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych. Postępowanie rzecznika 

odpowiedzialności zawodowej. Prewencja wykroczeń zawodowych. NIPiP, Warszawa 2007. 

8. Sieńko A.: Prawo ochrony zdrowia, Wyd. I, Wolters Kluwer, Kraków 2006. 

9. Skrzydło W. (red.): Prawo konstytucyjne, Wyd. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1998. 

10. Stychlerz A.: Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki, Wyd. Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2009. 

11. Ustawy, akty wykonawcze do ustaw (aktualny stan prawny). 

 

 

UZUPEŁNIAJĄCA 

 

1. Bujny J.: Prawa Pacjenta - między autonomią a paternalizmem. Wyd. I. C. H. Beck, Warszawa 2007. 

2. Karski J. B.: Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Wydanie 

i, Cedetu, Warszawa 2005. 

3. Krowicka A., Pitera Czyżowska E.: Opieka zdrowotna po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Wydanie I, 

Cedetu, Warszawa 2004. 



 

4. Nesterowicz M.: Prawo medyczne, Wyd. VII, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2005. 

5. Siedler G. L. (red.): Wstęp do nauki o państwie i prawie. Wyd. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1994. 

6. Szreniawski J.: Wstęp do prawa administracyjnego. Wyd. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1992. 

 

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

(opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę) 

 

EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 

Zaliczenie przedmiotu 

P-W19-W23 Student odpowiedział na minimum połowę zadanych w formie ustnej pytań sprawdzających wiedzę. 

P-U17-U18 Student uzyskał minimum 6 punktów za wykonanie prezentacji lub zreferowanie wybranego zagadnienia w ramach samokształcenia. 

P-K1-K10 Student potrafi formułować wypowiedzi na poziomie akademickim, posługiwać się odpowiednim słownictwem, używać pojęć z zakresu 

prawa na poziomie podstawowym, wystarczającym do zaliczenia. 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich wykładach i wykonanie prezentacji multimedialnej/lub referatu (tematy samokształcenia) wraz z 

przedstawieniem pracy grupie. W razie nieobecności na zajęciach z ważnych przyczyn student zanim przystąpi do końcowego zaliczenia, odpowiada z zakresu 

tematycznego wykładu, na którym był nieobecny. 

 

Podsumowujące  metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia W19 - W23 (wiedza) oceniono: 

na podstawie ustnej informacji zwrotnej (udzielanych odpowiedzi na zadawane pytania). 

Efekty U17-U18 (umiejętności) oceniano na podstawie realizacji zleconych zadań. 

Elementy oceny prezentacji/referatu: 

• wykorzystanie źródeł informacji do opracowania (0-3 punkty) 

• sposób przedstawienia problematyki (0-3 punkty) 

• techniczne przygotowanie pokazu/lub estetyka wykonania pracy pisemnej (0-2 punkty) 

• przekaz treści prezentacji/referatu (2 punkty) 

• przygotowanie pracy w ustalonym terminie (0-2 punkty) 

Efekty K1- K10 (kompetencje) oceniano zgodnie z opisem zamieszczonym w tabeli (przedłużona obserwacja przez nauczyciela, samoocena przez studenta). 



 

OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I  

□  pozytywny wynik końcowego egzaminu 

□  egzamin teoretyczny pisemny 

□  egzamin teoretyczny ustny 

□  egzamin praktyczny 

X zaliczenie 

Oświadczenie i podpis prowadzącego zajęcia  

Oświadczam, że treści programowe zawarte w niniejszym sylabusie są rezultatem mojej indywidualnej pracy twórczej wykonywanej w ramach stosunku pracy oraz 

że osobom trzecim nie przysługują z tego tytułu autorskie prawa majątkowe 

 

Data……6.05.2017 r.………………………………………                                                                                                               ……dr Michał Łuksza………… 

PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA  

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Data sporządzenia sylabusa 

…6.05.2017 r.…………………………………………………………………. 
 

AKCEPTACJA DZIEKANA WYDZIAŁU 

 

Data……………………………………………                                                             ………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 


