
 

Program 

szkolenia z zakresu orzecznictwa lekarskiego i świadczeń  

z ubezpieczenia społecznego 

 

20 stycznia 2021 r. 

1. Rodzaje świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz warunki nabywania do niech uprawnień 

Wykładowca: mgr Barbara Balon 8.00-11.00 

2. Zasady i tryb przyznawania oraz ustalania wysokości i wypłaty świadczeń  

Wykładowca: mgr Grzegorz Dadej 11.00-14.00 

3. Zasady orzekania o niepełnosprawności dla celów pozaubezpieczeniowych  

Wykładowca: dr med. Tadeusz Augustyn 14.00 – 16.00 

 

21 stycznia 2021 r. 

 

1. Zasady i tryb orzekania o niezdolności do pracy zarobkowej oraz orzekanie  

o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z orzekaniem. 

Wykładowca: lek. med. Maria Rydzy– Sodo 8.00- 11.00 

2. Zasady orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. 

Wykładowca: lek. med. Jerzy Podhorecki 11.00-14.00 

 

22 stycznia 2021 r. 

 

1. Zasady i tryb orzekania o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym 

Wykładowca: Paweł Zygucki  8.00 - 10.00 

2. Zasady orzekania o procentowym uszczerbku na zdrowiu. Orzekanie o potrzebie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. 

Wykładowca: Paweł Zygucki  10.00 - 12.00 

3. Zasady orzekania o okolicznościach  uzasadniających przyznanie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego.Orzekanie o celowości 

przekwalifikowania zawodowego 

Wykładowca: Paweł Zygucki  12.00 - 14.00 

 

TEST ZALICZENIOWY 



 

 
PLAN WYKŁADÓW Z BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO- 25-30 STYCZEŃ 2021 

 

poniedziałek 

25 styczeń 2021r. 

wtorek 

26 styczeń 2021 

środa 

27 styczeń 2021 

czwartek 

28 styczeń 2021 

piątek 

29 styczeń 2021 

sobota 

30 styczeń 2021 

8.30- 11.00 – mgr Dariusz 

Dziubina 

"Wstęp do prawoznawstwa, 

uregulowania dotycz. 

postępowania lekarza w innych 

ustawach w szczególności: 

sztucznej prokreacji, 

przeszczepów, przerywania ciąży 

itp” 

 

11.00-13.45- dr n.med. Jan 

Ciećkiewicz  

„Godność zawodu lekarza, 

problematyka związana z 

reanimacją, przysięga i 

przykazanie Hipokratesa, etyczne 

aspekty walki z bólem”, 

samorząd lekarski" 

 

13.45-15.30- dr n med. Stefan 

Bednarz 

„Kodeks etyki lekarskiej, etyczne 

aspekty eksperymentów 

medycznych, godność pacjenta, 

tajemnica lekarska, lojalność 

wobec pacjenta” 

 

 

 

 

 

 

8.30-11.00 - dr Mariusz 

Janikowski „Eksperyment 

Medyczny, Komisje 

Bioetyczne, Recepty” 

 

11.00-13.00- mgr Dariusz 

Dziubina 

„Ochrona danych 

medycznych. Tajemnica 

lekarska, dokumentacja 

medyczna” 

 

 

 

13.00- 15.00- mec. Anna 

Gut 

„Zasady organizacji i 

działania podmiotów 

leczniczych" 

 

8.30- 13.00-  Sędzia 

Agnieszka Nawara-

Dubiel  

„Odpowiedzialność 

cywilna lekarza” 

 „Zasady wykonywania 

zawodu lekarza-wybrane 

zagadnienia” 

 

13.00- 14.30-  Sędzia 

Agnieszka Nawara-

Dubiel  

 

„Lekarz a prawa 

pacjenta, karta zgonu, 

zasady wykonywania 

zawodu, ustawa o 

zawodach lekarza i 

lekarza dentysty" 

 

10.00-12.00- mec. Tomasz 

Pęcherz 

„Zasady powszechnego 

ubezpieczenia 

zdrowotnego” 

 

 

12.15-14.15- mec. Tomasz 

Huber 

„Postępowanie przed 

sądem lekarskim” 

 

10.00-12.00 dr Anna Kot 

„Odpowiedzialność 

zawodowa lekarza-

postępowanie przed 

rzecznikiem 

odpowiedzialności 

zawodowej”  "Etyczne 

aspekty problemu 

umierania" 

 

 

12.00-14.00 – mec. 

Michał Mastej 

„Odpowiedzialność karna 

lekarza” 

 

 

 

 

 

 

9.00 -10.00 

  

TEST 

ZALICZENIOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


