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Przedmiot: WSTĘP DO PRAWA 
 

I. Informacje ogólne 
 

Jednostka organizacyjna Wydział Rehabilitacji 

Zakład Bioetyki i Społecznych Problemów Medycyny 

Kierownik: prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer  

 

Nazwa przedmiotu WSTĘP DO PRAWA  
 

Kod przedmiotu 
 

FI-05 

Język wykładowy 
 

polski  

Rodzaj przedmiotu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 
 

obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia (np. 
pierwszego lub drugiego stopnia) 
 

I stopnia   

Rok studiów 
 

III 

Semestr (zimowy, letni) 
 

zimowy  

Liczba punktów ECTS 
 

1 ECTS 

Imiona i nazwiska, tytuł/stopień 
naukowy, adres e-mailowy  
wykładowców prowadzących 
zajęcia  
 

dr Joanna Różyńska 

rozynska@tlen.pl  

Program (programy) studiów, w 
którym realizowany jest przedmiot 
 

Fizjoterapia  

Sposób realizacji zajęć 
(stacjonarny, uczenie się na 
odległość) 
 

stacjonarny  

Wymaganie wstępne w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
oraz dodatkowe 
 

Brak  
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II. Informacje szczegółowe  
Cele przedmiotu  

C1 Zapoznanie studentów z podstawowym pojęciami polskiego prawa  

C2 Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami organizacji i funkcjonowania podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, w szczególności w zakresie fizjoterapii, oraz miejscem i 

statusem zawodu fizjoterapii oraz rehabilitacji medycznej w  systemie ochrony zdrowia  

C3 Zapoznanie studentów z podstawowymi warunkami i zasadami wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty  

C4 Zapoznanie studentów z podstawowymi prawami pacjenta i mechanizmami ich ochrony  

C5 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i instytucjami prawa 

zobowiązań oraz regulacjami dotyczącymi umów cywilnoprawnych dotyczących 

wykonywania działalności fizjoterapeutycznej  

C6 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i instytucjami prawa pracy 

oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy  

C7 Zapoznanie studentów z podstawowymi prawnymi warunkami i zasadami otwierania i 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie fizjoterapii 

C8 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami z zakresu ochrony praw 

własności intelektualnej i przemysłowej 

C9 Wykształcenie u studentów umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów 

prawnych pojawiających się w typowych sytuacji związanych z wykonywaniem zawodu 

fizjoterapeuty 

C10 Podniesienie świadomości studentów na temat prawnych uwarunkowań praktyki 

zawodowej w dziedzinie fizjoterapii oraz wyrobienie postawy nakierowanej na 

przestrzeganie prawa w pracy zawodowej, w szczególności przestrzeganie praw pacjenta  

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu 

Efekt 

kształcenia 

kierunkowy 

Treść efektu kształcenia dla przedmiotu Odniesienie 

do celów 

Odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

Wiedza  

1. Definiuje podstawowe pojęcia prawa oraz 

podstawowe pojęcia i instytucje dotyczące 

stosunków prawnych i ich podmiotów  
2. Wskazuje podstawowe zasady stanowienia, 

obowiązywania, wykładni i stosowania prawa   

C1 M1P_W08 

3. Przedstawia podstawowe zasady organizacji i  

funkcjonowania podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą, w szczególności w zakresie 

fizjoterapii 

C2 M1P_W08 

4. Identyfikuje akty prawa określające warunki i 

zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty  

5. Wskazuje i wyjaśnia podstawowe prawne warunki i 

zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty  

C3 M1P_W08 

 
K_W18 

6. Identyfikuje akty prawa określające prawa pacjenta 

7. Wymienia i wyjaśnia podstawowe prawa pacjenta 

oraz mechanizmy ich ochrony 

C4 M1P_W08 
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 8. Definiuje podstawowe pojęcia i  instytucje z zakresu 

prawa zobowiązań 
9. Charakteryzuje podstawowe umowy o 

wykonywanie świadczeń z zakresu fizjoterapii za 

wynagrodzeniem 

C5 M1P_W08 

K_W23 1. Identyfikuje akty prawa z zakresu ochrony praw 

własności intelektualnej i przemysłowej  

2. Wymienia i wyjaśnia podstawowe pojęcia i zasady 

ochrony praw własności intelektualnej i 

przemysłowej 

C8 M1P_W11 

K_W24  
 

1. Identyfikuje akty prawa z zakresu prawa pracy 

2. Definiuje podstawowe pojęcie  z zakresu prawa 

pracy 

3. Wymienia i wyjaśnia podstawowe zasady i 

instytucje prawa pracy  

4. Wymienia i wyjaśnia podstawowe prawa i 

obowiązki pracownika i pracodawcy 

5. Charakteryzuje podstawowe zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

6. Różnicuje stosunek pracy i cywilnoprawne formy 

wykonywanie czynności z zakresu fizjoterapii za 

wynagrodzeniem 

C6 M1P_W12, 

M1P_W08 

 

K_W24 7. Identyfikuje akty prawa dotyczące zakładania i 

prowadzenia działalności gospodarczej  

8. Przedstawia na poziomie podstawowym warunki, 

zasady i formy prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie fizjoterapii 

C7 M1P_W12, 

M1P_W08 

Umiejętności  

K_U17 
 

1. Dostrzega problemy prawne pojawiające się w 

typowych sytuacji związanych z wykonywaniem 

pracy w zawodzie fizjoterapeuty 

2. Rozwiązuje te problemy, kierując się przepisami 

prawnymi regulującymi wykonywanie zawodu 

fizjoterapeuty oraz prawa pacjenta  

C9 M1P_U04 

M1P_K06 

 

 

Kompetencje społeczne  

K_K01 1. Uznaje obowiązek ustawicznego kształcenia się i 

doskonalenia zawodowego i rozumie jego prawne 

podstawy   

C10 M1P_K01 

K_K02 
 

1. Jest świadomy prawnych granic swoich kompetencji 

zawodowych i prawnej niedopuszczalności ich 

przekraczania. 

2. Rozumie prawne wymagania i uwarunkowania 

współpracy ze specjalistami o innych kompetencjach 

zawodowych oraz z przedstawicielami innych 

zawodów, w szczególności innych zawodów 

medycznych 

C10 M1P_K02 

K_K03 1. Ma świadomość obowiązku poszanowania godności 

człowieka oraz poszanowania prawa pacjentów i 

innych ludzi do okazywania im szacunku 

C10 M1P_K03 

M1P_K04 
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2. Jest świadomy prawnego obowiązku przestrzegania 

praw pacjenta 

K_K06 1. Jest świadomy odpowiedzialności prawnej za 

przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje, 

prowadzone działania i ich skutki 

C10 M1P_K04 

 

Treści programowe  
 

Treści 

programowe 

 

Tytuł wykładu 

Odniesienie             

do efektów 

kształcenia 

kierunkowych/ 

przedmiotowych 

Odniesienie             

do celów 

przedmiotu 

WYKŁADY  

TP1  Podstawy wiedzy o prawie  K_W18/1-2 C1 

TP2 Fizjoterapia w systemie ochrony zdrowia  K_W18/3 C2 

TP3 Zasady  wykonywania zawodu fizjoterapeuty a prawa 

pacjenta 

K_W18/4-7 

K_U17/1-2   

K_K01/1 

K_K02/1-2 

K_K03/1-2 

K_K08/1 

C3 

C4 

C09 

C10 

TP4 Cywilnoprawne formy wykonywania działalności 

zawodowej w zakresie fizjoterapii 

K_W18/8-9 

 

C5 

 

TP5 Elementy prawa pracy K_W24/1-6 

K_K08/1 

C6 

C10 

TP6 Działalność gospodarcza w zakresie fizjoterapii K_W24/7-8 

K_K08/1 

C7 

C10 

TP7 Ochrona praw własności intelektualnej  K_W23/1-2 C8 

 

 

 

Planowane formy /działania / metody dydaktyczne 

 

Treści programowe 

 

Metoda dydaktyczna 

Odniesienie do efektów 

kształcenia kierunkowych/ 

przedmiotowych 

TP1-TP7 wykład informacyjny wszystkie, j.w. 

Środki dydaktyczne 
� Komputer 

� Rzutnik multimedialny 

� Prezentacje tematyczne 
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Metody i kryteria oceniania 

Efekt kształcenia 

dla przedmiotu 

Treści programowe (TP) Typy/ Metody oceniające 

D – oceniane diagnostyczne, F- 

ocenianie formujące, P – ocenianie 

podsumowujące * lub wybór z 

załączonej listy walidacji wyników 

 

Wszystkie j.w. 

 

Wszystkie j.w. 

 

• Obecność na wykładach P – 
ocenianie podsumowujące (test 

złożony z pytań zamkniętych 

wielokrotnego wyboru) 

 

 

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa 
1. Wskazane aktualne akty prawne  
2. Materiały wykładowe – prezentacje multimedialne  
Literatura dodatkowa 
Aktualne podręczniki, komentarze, publikacje naukowe, np.:  

1. Kuciński J. (red.) Zarys prawa. Podstawy prawa, Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa 

2012. 

2. Nesterowicz M., Prawo medyczne, Wyd. 10, Toruń 2013. 

3. Kubiak R., Prawo medyczne, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010. 

4. Augustynowicz A., Budziszewska-Makulska A., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta, CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010. 

5. Karkowska D., Prawa pacjenta. Wyd. 2 poprawione, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 

2009 

 

 

Punkty ECTS - 1 pkt - 30 godz. pracy studenta, (kontaktowych + samodzielnych) 
 

RODZAJ ZAJĘĆ GODZINY 

Godziny kontaktowe 15 

Przygotowanie do egzaminu  15 

Razem = 30 godz. = 1 ECTS 

 


