
Prawo medyczne 

dla studentów III roku analityki medycznej 

Rok akademicki 2022/2023, semestr zimowy 

 
Wykłady: online 

Czas: Piątek, 07.10-16.12.2022, godz.  9:00-10:30  

Lp. Data  Temat wykładu Prowadzący 

1 07.10.2022 Podstawowe instytucje prawne. Źródła prawa w Polsce i ich 

hierarchia. Umowy międzynarodowe związane ze zdrowiem 

i prawami człowieka i ich implementacja do prawa krajowego. 

Pojęcie prawa medycznego i zawodu medycznego. Formy 

prawne wykonywania zawodów medycznych. Organizacja 

i funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi zdrowotne. 

Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych. 

Dr Agnieszka Sapa-

Wojciechowska 

2 14.10.2022 Rodzaje odpowiedzialności prawnej. Odpowie-dzialność karna i 

cywilna diagnosty laboratoryjnego. 

Dr Agnieszka Sapa-

Wojciechowska 

3 21.10.2022 Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Dobro 

pacjenta w wykonywaniu zawodu diagnosty laboratoryjnego. 

Problematyka praw pacjenta i konsekwencje prawne, z jakimi 

mogą się spotkać diagności w razie ich naruszenia. Zachowanie 

tajemnicy zawodowej. 

Dr Agnieszka Sapa-
Wojciechowska 

4 28.10.2022 Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy. 

Odpowiedzialność pracownicza.  

Dr Agnieszka Sapa-
Wojciechowska 

5 04.11.2022 Patenty i prawa autorskie – zasady ochrony własności 

intelektualnej.  

Dr Agnieszka Sapa-

Wojciechowska 

6 18.11.2022 Czynności diagnostyki laboratoryjnej – analiza i definicje. 

Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej. Obowiązki i prawa 

diagnostów laboratoryjnych. Odpowiedzialność zawodowa 

diagnosty laboratoryjnego. Kodeks Etyki Diagnosty 

Laboratoryjnego. Podstawowe regulacje wynikające z 

rozporządzeń dotyczących diagnostyki laboratoryjnej. 

Dr Anna Krzywonos-

Zawadzka 

7 25.11.2022 Regulacje prawne dotyczące eksperymentów medycznych. 

Zasady prowadzenia badań klinicznych. Regulacje prawne 

prowadzenia badań z użyciem zwierząt. 

Dr Anna Krzywonos-

Zawadzka 

8 02.12.2022 Aspekty prawne i etyczne badań w medycynie sądowej. Zasady 

współpracy z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. 

Opiniowanie i rola biegłych. Wykorzystanie badań 

laboratoryjnych dla celów karnych, cywilnych i 

ubezpieczeniowych. Aspekty prawne ustalania ojcostwa i 

pokrewieństwa. 

Dr Karolina Nowak 

9 09.12.2022 Odmienności metodyczne i organizacyjne (w tym zasady 

dokumentacji, a także pobierania i zabezpieczania materiału) 

badań toksykologicznych, histologicznych, genetycznych, 

bakteriologicznych, wirusologicznych, entomologicznych i 

kryminalisty-cznych.  

Dr Karolina Nowak 



Osoba odpowiedzialna za przedmiot: 
dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska; tel. 71 784 06 24; e-mail: agnieszka.sapa-
wojciechowska@umw.edu.pl  

 

dr Anna Krzywonos-Zawadzka – adiunkt dydaktyczny: tel. 71 784 06 24; e-mail: anna.krzywonos-
zawadzka@umw.edu.pl 

 

Sekretariat Katedry Analityki Medycznej; tel. 71 784 06 28 

 
 

Przygotował:     Sprawdził:     Zatwierdził: 

Agnieszka Sapa-Wojciechowska         Mariola Śliwińska-Mossoń            Iwona Bil-Lula 
 

10 16.12.2022 Kolokwium zaliczeniowe – pisemne, I termin Dr Agnieszka Sapa-

Wojciechowska 


