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1.Imię i nazwisko. 

Jolanta Agnieszka Pacian 

2.Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne – z podaniem podmiotu 

nadającego stopień, roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 

2000 r. Dyplom potwierdzający ukończenie studiów prawniczych na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i uzyskanie tytułu 

zawodowego magistra prawa na podstawie rozprawy dyplomowej pt. Prawne podstawy 

zatrudnienia osadzonych, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Liszcz (UMCS w 

Lublinie). 

2006 r. Dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych w 

zakresie prawa, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27.06.2006 r. na podstawie 

obronionej w dniu 21.06.2006 r. rozprawy doktorskiej pt. Istota korupcji funkcjonariuszy 

publicznych oraz publiczno-prawne instrumenty służące jej zapobieganiu. Studium 

teoretyczno-prawne. Promotorem rozprawy był prof. zw. dr hab. Marian Zdyb, a 

recenzentami prof. dr hab. Mirosław Granat z UKSW oraz prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski z 

UMCS w Lublinie.  

 W roku 2008-2009 r. ukończyłam dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu 

organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości 

w Ostrowcu Świętokrzyskim, a w latach 2011-2012 ukończyłam dwusemestralne studia 

podyplomowe z zakresu ochrony własności intelektualnej, zorganizowane przez Wydział 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych lub 

artystycznych. 
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 Od 2007 r. – Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

 Od 2 listopada 2007 r. do 30 września 2012 r. byłam zatrudniona na stanowisku 

asystenta w Katedrze Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 Od 1 października 2012 r. do 31 października 2018 r. byłam zatrudniona na 

stanowisku adiunkta, zaś od 1 listopada 2018 r. do chwili obecnej – na stanowisku starszego 

wykładowcy.  

 Po uzyskaniu stopnia doktora współpracowałam na podstawie umowy o dzieło i 

umowy zlecenie z kilkoma wyższymi szkołami: Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości 

w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Lublinie.  

 Jako nauczyciel akademicki w ramach stosunku pracy na Uniwersytecie Medycznym 

w Lublinie oraz współpracy z innymi szkołami wyższymi prowadziłam wykłady, ćwiczenia, 

seminaria m.in. z zakresu: prawa medycznego, prawa w ochronie zdrowia, prawa 

administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawnej ochrony konsumenta, polskiego 

i europejskiego ustawodawstwa żywnościowo-żywieniowego, prawa gospodarczego, ochrony 

własności intelektualnej, prawa pracy, podstaw prawa, prawa, elementów prawa w 

technologiach informacyjnych, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawa 

wyznaniowego. Ponadto prowadziłam zajęcia z prawa medycznego na studiach doktoranckich 

na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz na studiach podyplomowych z zakresu: 

odpowiedzialności prawnej pracowników ochrony zdrowia, prawa pracy w podmiotach 

leczniczych, prawa administracyjnego oraz podstaw systemowych rehabilitacji.  

 

4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.  

a) tytuł osiągnięcia naukowego:  

Administracyjnoprawny status zawodów pielęgniarki i położnej w świetle obowiązującego 

prawa, Lublin 2019.  

b) autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 

wydawniczy: 

Jolanta Pacian, Administracyjnoprawny status zawodów pielęgniarki i położnej w świetle 

obowiązującego prawa, Lublin 2019, Wydawnictwo KUL, ss. 352, ISBN 978-83-8061-667-7. 

Recenzenci wydawniczy: 

- prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS w Lublinie) 

- ks. dr hab. Sławomir Fundowicz (KUL) 
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c) omówienie celu naukowego/ artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.  

Przedmiot i cel oraz uzasadnienie tematu 

 Przedstawiona monografia jest pierwszą pozycją na rynku wydawniczym zawierającą 

szczegółowe omówienie unormowań prawnych dotyczących administracyjnoprawnego 

statusu zawodów pielęgniarki i położnej w świetle obowiązującego prawa. Ponadto wypełnia 

istniejącą lukę w literaturze przedmiotu, stanowiąc wkład do dorobku nauki prawa 

administracyjnego i prawa medycznego. Brakuje bowiem całościowych pozycji 

omawiających tę tematykę, a tym bardziej monografii, dlatego też przedłożona monografia 

stanowi pierwsze i usystematyzowane oraz kompleksowe opracowanie w piśmiennictwie 

prawniczym. 

 Szczególny charakter i znaczenie administracyjnoprawnego statusu zawodów 

pielęgniarki i położnej uwidacznia się poprzez kilka ważnych argumentów. Po pierwsze 

zawody pielęgniarki i położnej to zawody regulowane, medyczne i samodzielne, zawody 

zaufania publicznego oraz wolne zawody, a ponadto wymagające ciągłego, ustawicznego 

kształcenia i doskonalenia, a także polegające na wykonywaniu ról zawodowych 

wyznaczonych funkcjami zawodowymi, które wynikają z misji i celów tych zawodów. Po 

drugie podstawowym obowiązkiem pielęgniarki i położnej jest profesjonalne sprawowanie 

opieki w poszanowaniu indywidualności, integralności i praw pacjentów. Przepisy prawa 

stanowią o tym, co można, a czego nie wolno wykonywać pielęgniarce lub położnej, 

natomiast etyka zawodowa wskazuje powinności wobec podmiotu profesjonalnej opieki 

pielęgniarskiej i położniczej. Po trzecie wzrost prestiżu zawodów pielęgniarki i położnej 

sprawia, że zawody te nabierają coraz bardziej istotnego znaczenia i wymagają nowego 

spojrzenia, zwłaszcza administratywistów. Kwestie administracyjnoprawnego statusu 

zawodów pielęgniarki i położnej ujęte są w konglomerat licznych regulacji, zawartych w 

różnych aktach prawnych krajowych i międzynarodowych. Po czwarte pielęgniarki i położne 

wykonują zawody o szczególnym charakterze i znaczeniu dla interesu publicznego, tj. 

służenia ogółowi. Dlatego też tak niezwykle ważne jest właściwe definiowanie i realizowanie 

służby – ochrony życia i zdrowia – w ramach interesu publicznego. Tylko wówczas interes 

publiczny, dla którego został powołany samorząd zawodowy, zachowa swoje podstawowe i 

priorytetowe znaczenie oraz zdefiniuje obowiązki publicznoprawne ciążące na członkach tej 

korporacji zawodowej, jeżeli do cech charakteryzujących go zawsze będą należeć przede 
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wszystkim: piecza nad zgodnym z regułami właściwymi dla danego zawodu jego 

wykonywaniem, misyjność oraz fachowość, solidność, rzetelność. 

Celem rozprawy jest przedstawienie administracyjnoprawnego statusu zawodów 

pielęgniarki i położnej w kontekście odpowiedzialności zawodowej, z perspektywy 

administracyjnoprawnej – historii oraz aktualnego stanu prawnego. W związku z tym można 

postawić pytanie: jak przedstawia się administracyjnoprawny status zawodów pielęgniarki i 

położnej w świetle obowiązującego prawa? Rozwiązanie tak sformułowanego głównego 

problemu badawczego wymaga udzielenia odpowiedzi na szczegółowe problemy badawcze, 

zawarte w kolejnych pytaniach: czy obowiązujące rozwiązania prawne dotyczące 

administracyjnoprawnego charakteru zawodów pielęgniarki i położnej są kompletne, 

kompatybilne i komplementarne? Jakie konsekwencje powoduje obowiązkowa przynależność 

do samorządu zawodowego? W jaki sposób administracyjnoprawna kontrola nad samorządem 

zawodowym pielęgniarek i położnych definiuje odpowiedzialność administracyjną  

samorządu zawodowego? Jakie kwalifikacje i uprawnienia przysługują pielęgniarkom i 

położnym w zakresie publicznoprawnych desygnatów określających wymagania dotyczące 

pielęgniarek i położnych? Jakie instytucje administracyjnoprawne określają status zawodów 

pielęgniarki i położnej? Jakie elementy administracyjnoprawne są wyznacznikami statusu 

zawodów pielęgniarki i położnej? W jaki sposób skuteczność rozwiązań prawnych 

dotyczących odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych zależy od poprawności 

legislacyjnej? Czy naruszenie zasady postępowania z należytą starannością stanowi 

przewinienie zawodowe? Czy obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie 

odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych gwarantują efektywne wykonywanie 

zadań przez organy samorządu zawodowego? 

Metoda badawcza 

Zastosowaną metodą jest metoda dogmatyczna, która pozwala na badanie materiału 

normatywnego, stosowaną do interpretacji nie zawsze zrozumiałych, jednoznacznych i 

budzących wątpliwości przepisów prawnych. Metoda dogmatyczna polegała na badaniu 

przepisów dotyczących administracyjnoprawnego statusu zawodów pielęgniarki i położnej w 

celu analizy i syntezy w zakresie ich obowiązywania. Jednak analiza dogmatyczna nie została 

ograniczona wyłącznie do materiału normatywnego, lecz jej przedmiotem uczyniono także w 

szerokim zakresie orzecznictwo sądów administracyjnych. Rozprawa niniejsza nie ma 

charakteru prawno-porównawczego i z tego względu przepisy obcych procedur 

administracyjnych, tj. rozwiązań obowiązujących w Republice Litewskiej i Republice 
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Słowackiej oraz Republice Czeskiej zostały zaprezentowane jedynie w zakresie, w jakim jest 

to konieczne do przedstawienia modelowych konstrukcji prawnych, dotyczących 

administracyjnoprawnego statusu zawodów pielęgniarki i położnej. Także metoda historyczna 

została zastosowana w zakresie niezbędnym do omówienia ewolucji konstrukcji prawnych.  

Teza badawcza 

Na podstawie powyższych rozważań przyjęłam następującą tezę badawczą, którą 

weryfikowałam w opracowaniu. Spójny system prawny i system nadzoru gwarantowany jest 

przez środki stosowane przez samorząd pielęgniarek i położnych.   

Niewątpliwie organy samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych wykonujące 

powierzone im ustawowo funkcje publiczne, w tym funkcje związane z odpowiedzialnością 

zawodową, mają w tym zakresie status organów władzy publicznej. Zatem organy samorządu 

zawodowego mają charakter administracyjny i wykonują zadania z zakresu władzy 

publicznej. Odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie zadań w tej sferze skutkuje 

sankcjami, które także mają konsekwencje administracyjne. Od poprawności legislacyjnej 

prawa korporacyjnego oraz odpowiedniego nadzoru zależy prawidłowe funkcjonowanie 

zarówno samorządu zawodowego, jak i poprawne wykonywanie zawodów przez pielęgniarki 

i położne. Tylko spójny system prawny i system nadzoru stanowią taką gwarancję. Z kolei od 

prawidłowego działania organów samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych zależy 

racjonalność stosowania prawa. Brak racjonalności w stosowaniu prawa utrudnia 

realizowanie wartości i zasad wynikających z Konstytucji. Utworzenie samorządu 

zawodowego danej grupy jest wyróżnieniem i wyrazem uznania dla wykonywanego zawodu 

zaufania publicznego. Obecnie nie można wykonywać zawodu zaufania publicznego bez 

przynależności do korporacji zawodowej. Przynależność do wspólnoty samorządowej osób 

wykonujących dany zawód wynika z mocy prawa. Nie można zatem nie należeć do 

odpowiedniej wspólnoty, jeśli wykonuje się taki zawód, a wykonywanie zawodu poza 

wspólnotą jest prawnie niedopuszczalne. Zawodowa wspólnota samorządowa powołana jest 

w celu reprezentowania wykonawców danego zawodu wobec władz publicznych. Utworzenie 

samorządów zawodowych świadczy o tym, iż społeczeństwo jest na tyle dojrzałe, aby zaufać 

osobom wykonującym dany zawód. Dlatego też system organów samorządu zawodowego 

powinien być tak ukształtowany, aby nie prowadziło to do paraliżu ich działania, a właściwe 

określenie kompetencji determinowało kwestię odpowiedzialności za prawidłową realizację 

zadań.  
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Struktura pracy 

Realizacja celów badawczych i weryfikacja tez autorskich wymaga formalnego 

uporządkowania problematyki badawczej. Zmaterializowało się ono w koncepcji podziału 

materiału na wstęp, dziewięć rozdziałów oraz zakończenie.  

Punktem wyjścia szczegółowej analizy administracyjnoprawnego statusu zawodów 

pielęgniarki i położnej jest rozdział I. W rozdziale tym pt. „Charakter zawodów pielęgniarki i 

położnej”, który ma charakter wprowadzający do problematyki prezentowanej w monografii, 

przedstawiłam zawód pielęgniarki i położnej jako wolny zawód, zawód medyczny i zawód 

zaufania publicznego. W dalszej części omówiłam reglamentację wolnych zawodów 

pielęgniarki i położnej oraz inne desygnaty określające specyfikę zawodów pielęgniarki i 

położnej.  

W rozdziale II pt. „Status członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych” 

omówiłam specyfikę samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, również w ujęciu 

historycznym, oraz formy kształtowania statusu pielęgniarek i położnych w perspektywie 

działania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Ponadto zwróciłam uwagę na 

zasady i wymogi etyki zawodowej pielęgniarek i położnych i ochronę praw pacjenta w 

praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych. Rozdział III pt. „Administracyjnoprawna 

kontrola nad samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych” podejmuje próbę 

omówienia administracyjnoprawnej kontroli nad samorządem zawodowym pielęgniarek i 

położnych. Szczególnego znaczenia nabierają rozważania prowadzone w kontekście 

samorządu zawodowego jako organizacji społecznej, administracyjnoprawnych konsekwencji 

zaliczenia samorządów zawodowych do podmiotów regulujących administracyjnoprawną 

pozycję pielęgniarek i położnych. W powyższym rozdziale przedmiotem rozważań uczyniłam 

także odpowiedzialność administracyjną samorządu zawodowego za nieprawidłowe 

wykonanie powierzonych zadań oraz nadzór nad legislacją samorządu zawodowego 

pielęgniarek i położnych. 

Rozdział IV pt. „Publicznoprawne desygnaty określające wymagania dotyczące 

pielęgniarek i położnych” koncentruje się na kwalifikacjach zawodowych oraz uprawnieniach 

i obowiązkach pielęgniarek i położnych. Ponadto omówiłam prawne formy wykonywania 

zawodów pielęgniarek i położnych oraz podstawowe wymagania w zakresie reglamentowanej 

działalności gospodarczej pielęgniarki i położnej. W rozdziale V pt. „Instytucje 

administracyjnoprawne definiujące status zawodów pielęgniarki i położnej” przedstawiłam 

charakter rozstrzygnięć dotyczących osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej oraz 
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dokonałam analizy stosunku administracyjnoprawnego w administracyjnych sprawach 

pielęgniarek i położnych, sankcji administracyjnoprawnej jako konsekwencji 

odpowiedzialności zawodowej, a także naruszenia materialnego prawa administracyjnego i 

charakteru postępowań w tym zakresie. 

Kolejny problem badawczy, podjęty w rozdziale VI, stanowią elementy 

administracyjnoprawne jako wyznaczniki statusu zawodów pielęgniarki i położnej. 

Określenie konstrukcji i charakteru tych elementów ma na celu odniesienie się do 

postępowania przed komisją – quasi administracyjnym organem kolegialnym w sprawie 

całkowitej lub znacznej niezdolności do pracy pielęgniarek i położnych, czynności 

postępowania o charakterze administracyjnym w sprawie indywidualnej, orzekania przez 

rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sąd pielęgniarek i położnych w sprawie 

indywidualnej oraz skargi do sądu administracyjnego, skargi na bezczynność organu i 

przewlekłość postępowania oraz alternatywnego rozstrzygania sporów w postępowaniu w 

przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. W konkluzjach wskazałam funkcje, jakie 

wyznaczane są przez elementy administracyjnoprawne statusu zawodów pielęgniarki i 

położnej. 

Przyjęcie w rozdziale VII pt. „Podstawowe problemy w zakresie dotyczącym 

odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych. Istota odpowiedzialności zawodowej 

w analizowanej płaszczyźnie odniesienia”, iż odpowiedzialność zawodowa zawiera się w 

obszarze administracyjnoprawnego statusu zawodów pielęgniarki i położnej, zdeterminowało 

konieczność odniesienia się do odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych w 

świetle prawa polskiego i poglądów doktryny oraz w świetle orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka. Ponadto podjęłam próbę definiowania podstawowych standardów 

odpowiedzialności zawodowej. Przyjęcie w rozdziale VIII pt. „Przewinienie zawodowe, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasady postępowania z należytą starannością” zdeterminowało 

konieczność odniesienia się do przewinienia zawodowego w ujęciu administracyjnoprawnym, 

na podstawie Kodeksu pracy, na podstawie Kodeksu karnego oraz w aspekcie 

odpowiedzialności cywilnoprawnej.  

W rozdziale IX pt. „Przebieg postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 

pielęgniarek i położnych w kontekście regulacji dotyczących funkcjonowania samorządu 

zawodowego” zwróciłam uwagę na czynności sprawdzające, postępowanie wyjaśniające, 

postępowanie przed sądem pielęgniarek i położnych I instancji oraz II instancji, postępowanie 
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wykonawcze, nadzwyczajne środki orzekania oraz prawo do sądu w sprawach 

dyscyplinarnych. Rezultatem prowadzonych rozważań są sformułowane wnioski de lege 

ferenda dotyczące propozycji teoretycznoprawnej konstrukcji postępowania w przedmiocie 

odpowiedzialności zawodowej. Zakończenie formułuje i porządkuje wnioski wynikające z 

przeprowadzonych badań, podsumowując w ten sposób całość rozważań.  

 Poczynione w pracy ustalenia, zawarte w niej konkluzje oraz dokonana ocena 

materiału badawczego pozwoliły na sformułowanie wniosków de lege ferenda. Prezentuję je 

szczegółowo w treści pracy oraz uwypuklam w zakończeniu. Mają one charakter zarówno 

postulatów natury ogólnej, jak i szczegółowych sugestii.  

 

Wnioski (Wyniki badań) 

Przeprowadzone przeze mnie badania wykazały, że analiza administracyjnoprawnego 

statusu zawodów pielęgniarek i położnych w świetle obowiązującego prawa pozwala na 

wyprowadzenie następujących wniosków. Natomiast sformułowana teza, że spójny system 

prawny i system nadzoru nad wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej 

gwarantowany jest przez środki stosowane przez samorząd zawodowy, znajduje swoje 

uzasadnienie w odniesieniu do dokonanej oceny poszczególnych celów szczegółowych, 

zawartych w monografii.  

Po pierwsze analiza regulacji prawnych, jak i przegląd poglądów doktryny i 

orzecznictwa wskazują, że unormowania prawne w kwestii zawodów pielęgniarki i położnej 

są przykładowym rozwiązaniem zabezpieczenia na poziomie ustawowym interesów jednostki 

oraz interesu publicznego. Rozwiązania prawne dotyczące administracyjnoprawnego 

charakteru zawodów pielęgniarki i położnej są zasadniczo kompletne, chociaż nie zawsze 

komplementarne i kompatybilne. Zasadny jest bowiem postulat, że im większy zakres 

regulacji, tym mniej autonomii w imię ochrony interesu publicznego. Jednocześnie 

uzasadnione jest, że to właśnie od przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, w tym 

przede wszystkim pielęgniarek i położnych, wymaga się podejmowania misji społecznych w 

interesie publicznym. Zawody pielęgniarki i położnej to zawody medyczne, które należą 

również do zawodów reglamentowanych prawnie. Państwo, reglamentując wykonywanie 

zawodu, czyni to w drodze przepisów prawnych, które najczęściej upoważniają różne organy 

do dokonywania regulacji szczegółowych i egzekwowania podlegających reglamentacji 

zachowań osób zamierzających lub już wykonujących zawód. Co więcej, pielęgniarki i 

położne w ramach praktyk zawodowych wykonują reglamentowaną działalność gospodarczą. 
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I chociaż brak ustawowej definicji wolnego zawodu, to nie ulega żadnej wątpliwości, że 

zawód pielęgniarki i położnej należy do wolnych zawodów. Bowiem do elementów 

wyróżniających te osoby spośród innych podmiotów wykonujących różne zawody i 

posiadających odpowiednie do tego kwalifikacje należą: 1) kwalifikowane, szczególne 

wykształcenie; 2) specyficzne zasady wykonywania zawodu; 3) niezależność zawodowa; 4) 

etos i misja wykonywania zawodu; 5) sposób i stan zorganizowania; 6) etyka zawodowa; 7) 

charakter wynagrodzenia odmienny od typowej zapłaty; 8) tajemnica zawodowa; 9) 

specyficzna odpowiedzialność cywilna, a także porządkowa czy też korporacyjna; 10) 

obowiązkowa przynależność do samorządu zawodowego.  

Po drugie, zgodnie z przyjętym założeniem, z przynależnością do samorządów 

zawodowych wiąże się odpowiedzialność za naruszenie zasad etyki i deontologii zawodowej. 

Należy podkreślić, że dla powstania odpowiedzialności zawodowej nie jest niezbędne 

naruszenie przepisów prawa związanych z wykonywanym zawodem. Wystarczy już bowiem 

samo naruszenie zasad etyki, aby pielęgniarka lub położna mogły zostać pociągnięte do 

odpowiedzialności zawodowej. Zbiór tych deontologicznych zasad zawiera Kodeks Etyki 

Pielęgniarek i Położnych, do których przestrzegania zobligowane są pielęgniarki oraz 

położne. Co więcej przeważa pogląd, że tenże Kodeks zalicza się do pozakonstytucyjnego 

porządku prawnego. 

Po trzecie administracyjnoprawna kontrola nad samorządem zawodowym pielęgniarek 

i położnych, definiuje odpowiedzialność administracyjną samorządu zawodowego. Analizując 

tę kontrolę i wskazując na brak systemowych rozwiązań, podkreślono w szczególności, że 

przedstawiciele wyżej wymienionych zawodów medycznych dodatkowo muszą posiadać 

prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu, aby 

wykonywać zawód, a samorząd zawodowy poprzez wydanie prawa wykonywania zawodu 

potwierdza swoją kontrolną rolę nad tymi zawodami. I chociaż sposób tworzenia w drodze 

ustawy samorządów zawodowych pielęgniarek i położnych jest odmienny od sposobu 

zakładania organizacji społecznych, to jednak skoncentrowanie się wokół prawa zrzeszania 

wydaje się przesądzać o cechach charakterystycznych dla organizacji społecznych. Stanowią 

one z kolei o istocie organizacji społecznych. Samorząd zawodowy nie ma zdolności prawnej 

i nie może być traktowany jako samodzielny byt prawny, a tym bardziej jako organizacja 

społeczna. Organy samorządu zawodowego mogą pełnić funkcję przy tworzeniu zasad etyki 

zawodowej oraz deontologii, jak i rolę kodyfikatora już obowiązujących uregulowań. 

Dostrzegając racje leżące u podstaw tego stanowiska, należy stwierdzić, że zaliczenie 
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organów samorządów zawodowych pielęgniarek i położnych do organizacji społecznych 

wymusza sprawowanie przez nich władztwa administracyjnego i niepodważalny prymat 

prawa publicznego nad regulacjami wewnętrznymi. Trafność tego twierdzenia potwierdza, że 

samorząd zawodowy jako organizacja społeczna – reprezentowana przez rzecznika 

odpowiedzialności zawodowej, występuje w toczącym się postępowaniu na rzecz interesu 

społecznego. 

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych jako osób wykonujących 

zawody zaufania publicznego jest elementem odpowiedzialności wewnątrzadministracyjnej. 

W rezultacie nadzór bezpośredni polega na sprawowaniu przez organy samorządu 

zawodowego nadzoru zwierzchniego w odniesieniu do prawotwórczej działalności organów 

podległych. Natomiast nadzór weryfikacyjny dotyczy czynności już dokonanych. Ma na celu 

sprawdzanie prawidłowości aktu legislacji administracyjnej za pomocą przewidzianych 

prawem środków. Przy takim nadzorze podmiot dokonujący nadzoru ma kompetencje do 

wyciągania konsekwencji w stosunku do podmiotów podległych, które w sposób 

nieprawidłowy realizują swoje działania. Co więcej, w takim postępowaniu wyróżnić należy 

następujące środki nadzoru rzeczowego: środki polegające na zaopiniowaniu, zatwierdzeniu i 

uzgodnieniu, środki sygnalizacyjne.  

Po czwarte publicznoprawne desygnaty, na które składają się kwalifikacje zawodowe 

oraz uprawnienia i obowiązki pielęgniarek i położnych określają wymagania dotyczące 

pielęgniarek i położnych. Wymiar i intensywność tych desygnatów zostały zdeterminowane 

przez wskazanie, że prawo wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej przysługuje 

osobie: po pierwsze posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły 

pielęgniarek lub położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej 

Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarek lub położnych lub 

dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia 

określone w przepisach prawa Unii Europejskiej. Po drugie posiadającej pełną zdolność do 

czynności prawnych, oraz po trzecie, której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu 

pielęgniarki i położnej, które wykazują się nienaganną postawą etyczną. Niezależnie od 

umiejscowienia analizowanych przepisów w systemie aktów prawnych, w doktrynie i 

orzecznictwie przyjmuje się jednolicie, że pierwszym warunkiem jest posiadanie 

odpowiedniego wykształcenia, drugim warunkiem jednak o charakterze publicznoprawnym 

jest wymóg posiadania zdolności do czynności prawnych. Zaś trzecim są normy pozaprawne, 
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determinujące wykonywanie zawodów pielęgniarki i położnej, do których należą 

niewątpliwie stan zdrowia oraz zasady etyki zawodowej.  

Po piąte instytucje administracyjnoprawne definiujące status zawodów pielęgniarki i 

położnej określane są także przez cechy charakterystyczne dla administracyjnoprawnej strony 

tejże odpowiedzialności. I tak stwierdzić należy, że logiczną konsekwencją przyjęcia, iż 

charakter odpowiedzialności zawodowej determinowany jest również przez cechy 

administracyjnoprawne, jest objęcie jej ochroną administracyjnoprawną. Odpowiedzialność 

zawodowa pielęgniarek i położnych zawiera się w perspektywie m.in. również 

odpowiedzialności administracyjnoprawnej.  

Ponadto zauważyć należy, że decyzjami administracyjnymi są niewątpliwie te 

uchwały, które podejmowane są przez organy samorządu zawodowego pielęgniarek i 

położnych w zakresie wykonywania zawodu. Konstrukcja prawna uchwały stanowi również 

kryterium umożliwiające wyodrębnienie jej jako decyzji administracyjnej. Układ stosunków 

prawnych w postępowaniu przed okręgowym/naczelnym sądem pielęgniarek i położnych 

przypomina boki trójkąta. Z jednej strony są to bowiem stosunki między stronami – 

obwinionym i pokrzywdzonym, a z drugiej między pokrzywdzonym a quasi organem 

administracyjnym. Ramionami zaś są stosunki między każdą ze stron a sądem. I chociaż brak 

ustawowej definicji sankcji administracyjnej oraz warunków odpowiedzialności i wymiaru w 

szczególności kar pieniężnych za delikt administracyjny, to jednak w prawie 

administracyjnym zawsze kara administracyjna sankcjonuje naruszenie norm o charakterze 

nierzadko technicznym. Ponadto jest środkiem służącym do realizacji – określonych w 

ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych zadań oraz niejednokrotnie stanowi środek 

przymusu, który zapewnia realizację konkretnych zadań samorządów zawodowych.  

Po szóste elementy administracyjnoprawne wyznaczają status zawodów pielęgniarki i 

położnej. Obowiązujące przepisy prawne są wyrazem obowiązywania zasady, że podmioty, 

którym powierzono uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych, nie stając się 

nawet organami administracji publicznej, w zakresie rozstrzygania spraw w formie decyzji 

administracyjnych, niewątpliwie pełnią funkcje tych organów. W konsekwencji zatem organy 

samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jako quasi- organy administracji, w 

zakresie wydawanych decyzji administracyjnych, pełnią funkcje organów administracji 

publicznej. Analiza przepisów prawnych wskazuje, że sądy pielęgniarek i położnych w 

zakresie orzekania o karach lub uniewinnieniu od zarzucanego czynu, na podstawie norm 

prawa administracyjnego, przyznają bądź odmawiają przyznania uprawnień jednostce. Czyli 
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zasadny jest wniosek, że sądy te działają jak quasi -organy administracji publicznej, bowiem 

wydają orzeczenia, które w rozumieniu prawa administracyjnego powinny być uznane za 

decyzje. Przykładem quasi- administracyjnego organu jest niewątpliwie komisja powoływana 

w sprawie orzekania o całkowitej lub znacznej niezdolności do pracy pielęgniarek i 

położnych. Co więcej, w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 

pielęgniarek i położnych występują postanowienia procesowe. Zawierają one rozstrzygnięcia, 

które zmierzają do rozpoznania spraw poprzez uregulowanie procesowych praw i 

obowiązków stron postępowania.  

W takim postępowaniu może dojść również do stwierdzenia nieważności 

postanowienia w formie postanowienia, na podstawie jednej z przesłanek z art. 156 k.p.a. 

Należy podzielić stanowisko, że postępowanie prowadzone przez rzecznika 

odpowiedzialności, to inaczej postępowanie przed quasi- organem administracji. Także sądy 

pielęgniarek i położnych w zakresie orzekania o karach lub uniewinnieniu od zarzucanego 

czynu, na podstawie norm prawa administracyjnego, przyznają bądź odmawiają przyznania 

uprawnień jednostce. Uwagi te prowadzą do wniosku, że zasadne jest, że sądy te działają jak 

quasi -organy administracji publicznej, bowiem wydają orzeczenia, które w rozumieniu 

prawa administracyjnego mogą być uznane za decyzje. I chociaż do tych orzeczeń stosuje się 

przepisy k.p.k., to jednak zawierają one elementy charakterystyczne dla decyzji 

administracyjnych. 

Analizując regulacje prawne dotyczące obowiązku stosowania prawa, niezależnie od 

ewentualnych podstaw zawartych w przepisach materialnych i ustrojowych, można zauważyć, 

że zawsze znajdują swoje oparcie w przepisach proceduralnych. Ze względu na to, że 

przepisy prawa materialnego dopuszczają wszczęcie postępowania na podstawie skargi, tak 

jak w przypadku pielęgniarek i położnych, bądź na podstawie wniosku lub żądania, 

szczegółowa konstrukcja prawna tej skargi oparta jest na przepisach Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Pomocne wydaje się zwrócenie uwagi, że jednak przysługujące stronom 

kompetencje do stosowania prawa w postępowaniu administracyjnym nie mają charakteru 

jednolitego. W konsekwencji uznanie z jednej strony, że skarga do sądu jest 

najefektywniejszym środkiem zaskarżenia, a z drugiej konstatacja o małej skuteczności, 

prowadzić powinny do wniosku likwidacji środków zaskarżenia, takich jak zażalenie. 

Zjawisko bezczynności organu administracji publicznej może także wiązać się z 

niepodejmowaniem innych, niż czynności orzecznicze, czynności procesowych na podstawie 

określonych prawem kompetencji proceduralnych. Co do zasady są to czynności organu 
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prowadzącego postępowanie, ale w pewnych przypadkach czynności związane z 

postępowaniem administracyjnym mogą być dokonywane przez inne upoważnione organy 

administracji publicznej. W obu sytuacjach z niewykonaniem czynności może wiązać się 

powstanie stanu bezczynności. Niepodejmowanie czynności procesowych może w 

zróżnicowany sposób przekładać się na kwestię realizacji kompetencji do załatwienia sprawy, 

w pewnych sytuacjach może prowadzić do bezczynności w załatwieniu sprawy, a w innych ją 

wykluczyć. Także w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych brak obecnie regulacji 

prawnych w zakresie alternatywnych rozstrzygnięć sporów, ale obowiązują one już chociażby 

na gruncie ustawy o izbach lekarskich, zgodnie z art. 113 ust. 1 tej ustawy. Tak więc z całą 

odpowiedzialnością należy postulować de lege ferenda wprowadzenie tych unormowań 

prawnych również do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 

pielęgniarek i położnych. Niemniej jednak uzasadnione byłoby, z uwagi na występujące 

również cechy administracyjnoprawne tego postepowania, przeniesienie rozwiązań prawnych 

dotyczących mediacji w sprawach administracyjnych, zgodnie z Kodeksem postępowania 

administracyjnego. 

Od poprawności legislacyjnej zależy sprawność działania, trafność podejmowanych 

decyzji i umiejętnego wprowadzania ich w życie, a także sumiennego i konsekwentnego 

wywiązywania się organów samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych z nałożonych 

obowiązków. Niedookreśloność, niejasność, wieloznaczność i brak spójności w stosowaniu 

podstawowych pojęć, łamią zasady przyzwoitej legislacji, zasady pewności i bezpieczeństwa 

prawnego, a także zasady zaufania do państwa prawa. Z kolei od prawidłowego działania 

organów samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych zależy racjonalność stosowania 

prawa. Brak racjonalności w stosowaniu prawa utrudnia realizowanie wartości i zasad 

wynikających z Konstytucji. Istotny jest również charakter instytucji prawnych. System 

organów powinien być tak ukształtowany, aby nie prowadziło to do paraliżu działania 

organów. Ponadto właściwe określenie kompetencji determinuje kwestię odpowiedzialności 

za właściwą realizację zadań.  

Po siódme naruszenie zasady postępowania z należytą starannością jest przewinieniem 

zawodowym. Odpowiedzialność zawodowa nie może być uzależniona ani od rozmiarów czy 

charakteru skutku, ani od samego skutku. Jeszcze raz należy podkreślić, że na gruncie 

omawianej problematyki zwykle odpowiedzialność zawodowa wyprzedza odpowiedzialność 

karną, porządkową czy materialną. Występuje już bowiem tam, gdzie prawo karne czy prawo 

pracy nie przewidują jeszcze żadnych sankcji. Zatem należy opowiedzieć się za 
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stanowiskiem, że pielęgniarki i położne mogą być pociągnięte do odpowiedzialności 

zawodowej, a niekoniecznie muszą ponieść odpowiedzialność karną. Niekiedy również 

zakresy przedmiotowe tych trybów odpowiedzialności mogą częściowo się pokrywać. 

Niemniej jednak są to niezależne tryby odpowiedzialności prawnej, a odpowiedzialność 

zawodowa z uwagi na swój również administracyjnoprawny charakter, częściej wyprzedza i 

można stwierdzić, że już prewencyjnie przeciwdziała popełnieniu przewinienia zawodowego. 

Niewątpliwie odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych jest niezależnym trybem 

postępowania, bowiem może toczyć się niezależnie od postępowania w przedmiocie 

odpowiedzialności karnej albo cywilnej. Chociaż wiele kwestii dotyczących 

odpowiedzialności zawodowej wymaga jeszcze wyjaśnienia, to jednak z aprobatą należy 

przyjąć występujący w doktrynie i judykaturze kierunek, że odpowiedzialność zawodowa 

zawiera się również w obrębie odpowiedzialności administracyjnej, z uwagi na jej 

synonimiczny charakter i związaną z nim obowiązkową przynależność do korporacji 

zawodowej.  

Po ósme nie zawsze obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie odpowiedzialności 

zawodowej gwarantują efektywne wykonywanie zadań przez organy samorządu zawodowego 

pielęgniarek i położnych. Ogólne rozwiązania prawne dotyczące odpowiedzialności 

zawodowej są odbierane niejednokrotnie jako remedium nieskuteczne i nieadekwatne do 

wyzwań wiążących się z takim reżimem odpowiedzialności. Podsumowując przebieg 

postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, należy wskazać na obszary, 

które wymagają pilnej interwencji Zatem przedstawione rozważania prowadzą do 

następujących konkluzji. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące odpowiedzialności 

zawodowej są dalekie od jednoznaczności. Niejednokrotnie brakuje bowiem utrwalonej 

praktyki orzeczniczej oraz samodzielnej szczególnej i precyzyjnie określonej podstawy 

prawnej. Nie budzi wątpliwości, że chociaż zmiany przepisów w zakresie postępowania w 

przedmiocie odpowiedzialności zawodowej należy uznać za korzystne przede wszystkim dla 

pokrzywdzonych‒pacjentów, to jednak w dalszym ciągu duże wątpliwości wzbudzają nie 

zawsze jasne i przejrzyste uregulowania prawne. Doprecyzowanie przepisów prawnych w 

tym zakresie z pewnością byłoby bardzo korzystne zarówno dla pokrzywdzonych, jak i 

obwinionych. Katalog zachowań skutkujących odpowiedzialnością zawodową w odniesieniu 

do pielęgniarek oraz położnych jest bardzo nieprecyzyjny. To niewątpliwie sprzyja 

dowolności w interpretacji dokonywanej przez organy dyscyplinarne. Dookreślenie czynów 

wyczerpujących zakresy przedmiotowe przewinień zawodowych, jak i naruszeń zasad etyki, 
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niewątpliwie skutkowałoby zwiększoną starannością w ich kwalifikowaniu. Obecnie brak jest 

również elementu zawinienia przy naruszeniu norm prawnych, co w rezultacie poszerza 

możliwości ponoszenia odpowiedzialności zawodowej. Wprowadzenie elementu zawinienia, 

jako obligatoryjnej przesłanki, mogłoby przyczynić się do dokonywania bardziej rzetelnej 

oceny przez organy orzekające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. 

Analiza obowiązujących uregulowań prawnych prowadzi do wniosku, że nie ma 

również żadnych wskazówek dotyczących wymierzania kar, szczególnie brak określonych 

granic zagrożenia za poszczególne przewinienia. Co więcej, wprowadzenie obowiązku 

publikacji orzeczeń o ukaraniu w organach prasowych samorządu z pewnością mogłoby 

przyczynić się do większej staranności w wykonywaniu czynności zawodowych. 

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych w II 

instancji powinno toczyć się już przed sądem powszechnym, a nie przed sądem pielęgniarek i 

położnych, zważywszy na złożony charakter takiego postępowania i konieczność skutecznej 

ochrony interesu pokrzywdzonego oraz obwinionego. Odnosząc się do przedstawionej 

argumentacji, zasadne jest zwrócenie uwagi na to, że należy podjąć próbę dostosowania 

odpowiedzialności zawodowej w zawodach medycznych, adekwatnie do jej celów i funkcji. 

Wydaje się, że niezależnie od przyjętych założeń, uregulowania prawne dotyczące 

odpowiedzialności zawodowej wymagają rzetelnej oceny i zasadnych zmian na gruncie 

legislacyjnym.  

Wykorzystanie praktyczne wyników badań  

Praktyczny wymiar podjętych rozważań sprowadza się do tego, że w wyniku 

poczynionych ustaleń można wskazać na obszary, w których należy podjąć działania 

zmierzające do poprawy uregulowań prawnych dotyczących administracyjnoprawnego 

statusu zawodów pielęgniarki i położnej, co z kolei powinno przyczynić się do zwiększenia 

efektywności działań przedstawicieli tych zawodów, a przede wszystkim zwiększenia 

gwarancji zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Ponadto wyniki badań mogą 

stanowić wytyczne dla dalszych rozważań w nauce prawa administracyjnego i medycznego 

oraz stanowić fundament do dokonania stosownych zmian przez ustawodawcę.  

 

5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo artystyczną 

realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w 

szczególności zagranicznej.  
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 Mój dotychczasowy dorobek naukowo-dydaktyczny obejmuje 60 publikacji 

naukowych. Obszar prawa medycznego i prawa administracyjnego pozostaje główną 

płaszczyzną mojej działalności naukowo-badawczej. Należy wyróżnić w mojej 

dotychczasowej pracy naukowej kilka obszarów zainteresowań, obejmujących: 

administracyjnoprawne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego, ochronę praw 

człowieka i pacjenta, ochronę życia i zdrowia w świetle obowiązujących przepisów prawa, 

aktualne wyzwania w ochronie zdrowia w kontekście realizacji zadań publicznych, 

odpowiedzialność w ochronie zdrowia, ochronę własności intelektualnej i przemysłowej. 

Administracyjnoprawne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego  

Istotną część moich zainteresowań naukowych związanych z prawem ochrony 

zdrowia stanowiły badania nad administracyjnoprawną ochroną dziecka w kontekście 

ochrony dobrostanu psycho-somatycznego. W tym kontekście przygotowałam monografię 

(współautor K. Mełgieś, K. Miaskowska-Daszkiewicz) Administracyjnoprawna ochrona 

dziecka: ochrona dobrostanu psycho-somatycznego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i 

Kierownictwa; Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora” 2018, ss. 264. 

Publikacja stanowi głos w dyskusji nad aktualnym stanem ochrony zdrowia dziecka, 

ukształtowanej przez normy prawa administracyjnego i w jego ramach realizowanej. 

Proponowane ujęcie problematyki zostało podyktowane zamiarem przeprowadzenia analizy 

przepisów prawa administracyjnego, będącego odpowiedzią na konstytucyjny obowiązek 

zapewnienia dzieciom szczególnej opieki zdrowotnej. Implikację dla selekcji tematów 

poddanych analizie stanowiła ich doniosłość i aktualność w perspektywie toczącej się debaty 

społecznej i naukowej. W obu obszarach wskazać można na pewne braki w zakresie realizacji 

przez władze publiczne obowiązku nałożonego przez ustawę zasadniczą. Przeprowadzone 

rozważania ukazały pewien wycinek wieloaspektowej ochrony, realizowanej za pomocą 

środków i form właściwych dla norm prawa administracyjnego.  

Wpisuje się również w tę tematykę moje uczestnictwo jako wykonawcy projektu 

„’Models of Child Health Appraised’” (MOCHA), w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 

grudnia 2017 r., nr Grantu: 634201. Projekt ten był finansowany przez Komisję Europejską w 

ramach programu Horyzont 2020, a czas jego trwania obejmował okres od 1 czerwca 2015 r. 

do 30 listopada 2018 r. Projekt był poświęcony ochronie zdrowia dzieci. MOCHA umożliwia 

współpracę na poziomie międzynarodowych ośrodków naukowych i lokalnych jednostek 

informacyjnych w 30 krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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 Efektem pogłębionych analiz i badań stała się również przygotowana pod moją 

redakcją naukową monografia Prawne aspekty cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia, Difin 2016, 

ss. 189, w której zostało wykazane, że niezwykle ważna jest poprawna legislacja w skutecznej 

walce z zagrożeniami cywilizacyjnymi zdrowia oraz efektywne przeciwdziałanie ich 

powstawaniu. Zasady przyzwoitej legislacji powinny obejmować oprócz aspektów 

proceduralnych także wymagania należytej określoności przepisów. Nakaz przestrzegania 

przez ustawodawcę zasad poprawnej legislacji musi być funkcjonalnie związany z zasadami 

pewności i bezpieczeństwa prawnego, a tym samych z ochroną zaufania do państwa prawa. 

To właśnie od jakości tworzonego prawa zależy bezpieczeństwo pacjentów, a zwłaszcza tych 

pacjentów, którzy korzystają bądź w przyszłości będą korzystać ze świadczeń opieki 

zdrowotnej.  

 W tym obszarze opublikowałam również następujące artykuły naukowe: (współautor 

A. J. Kowalska, A. Pacian), Prawne aspekty komunikacji lekarz-pacjent, „Roczniki Nauk 

Prawnych” 2010, t. 20, nr 2, s. 83-95; (współautor T. B. Kulik, A. Pacian, H. Skórzyńska, A. 

Stefanowicz), Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej, „Studia Prawnicze KUL” 2010, s. 

79-91; (współautor A. Pacian), Odszkodowanie na rzecz najbliższych członków rodziny 

zmarłego oraz skutki prawne śmierci pracownika, „Roczniki Nauk Prawnych” 2011, t. 21, nr 

1, s. 59-71; (współautor A. Pacian, T. B. Kulik, P. Flieger, K. Kowalczyk), Regulacje prawne 

dotyczące zgody pacjenta na czynność medyczną, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, nr 7/8, 

s. 9-19; (współautor A. Pacian, T. B. Kulik, A. Stefanowicz, H. Skórzyńska, D. Żołnierczuk-

Kieliszek, M. Janiszewska), Ochrona danych medycznych zawartych w dokumentacji 

medycznej a wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, „Zeszyty Naukowe 

Ochrony Zdrowia – Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2012, t. 10, nr 3, s. 189-194; 

(współautor I. Vitkutė Zvezdinienė), Legal regulations concerning unfair competition acts in 

Poland – discussion in the legal context, „Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose” 

2014, nr 10, s. 122-126; (współautor A. Pacian), Bezpieczeństwo pacjentów w systemie 

ochrony zdrowia, [w:] W. Lis (red.), Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 

Wydawnictwo KUL 2015, s. 277-288; Bezpieczeństwo pacjentów z zaburzeniami 

psychicznymi w systemie ochrony zdrowia, [w:] J. Pacian, Prawne aspekty cywilizacyjnych 

zagrożeń zdrowia, Difin 2016; Bezpieczeństwo produktu leczniczego, a stosowanie e-

papierosów i wyrobów tytoniowych. Uwagi na gruncie administracyjnoprawnym, [w:] P. 

Szreniawski (red.), E-papierosy w perspektywie prawa publicznego [online], Think Tank 

Nauk Administracyjnych, s. 122-136; Charakter prawny zgody pacjenta małoletniego na 
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czynność medyczną, „Przegląd Prawa Publicznego 2017, nr 11, s. 33-41; Przeciwdziałanie 

zakażeniom i chorobom zakaźnym w podmiotach leczniczych w kontekście zwolnienia z 

obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 3, s. 91-106; 

Odmowa wykonania obowiązku poddania dziecka szczepieniu ochronnemu, „Studia 

Prawnicze KUL” 2018, nr 4 (artykuł w druku).  

Ochrona prawa człowieka i pacjenta 

 Przygotowywane przez mnie publikacje w ramach drugiego obszaru zainteresowań 

dotyczyły ochrony praw człowieka i pacjenta. Efektem były: Prawne podstawy leczenia osób 

chorych psychicznie oraz uzależnionych, [w:] T. B. Kulik, B. Wolny, A. Pacian (red.), 

Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych: zagrożenia zdrowia – profilaktyka 

– wychowanie zdrowotne. Cz. 1, Wydawnictwo Diecezji Sandomierskiej 2008, s. 249-259; 

(współautor T. B. Kulik, A. Pacian, H. Skórzyńska, K. Kowalczyk, B. Szponar, R. 

Krzyszycha), Prawa osób chorych psychicznie w świetle obowiązujących regulacji prawnych, 

„Problemy Higieny i Epidemiologii 2010, t. 91, nr 3, s. 369-374; (współautor K. Goniewicz, 

M. Goniewicz, Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych w świetle prawa polskiego i 

międzynarodowego, [w:] M. Goniewicz (red.), Medycyna katastrof: problemy organizacyjno-

diagnostyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda 

Lipińskiego 2012, s. 339-351; (współautor K. Goniewicz, M. Goniewicz, Międzynarodowe 

prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, [w:] M. Goniewicz (red.), Medycyna katastrof: 

problemy organizacyjno-diagnostyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa 

im. prof. Edwarda Lipińskiego 2012, s. 353-361; (współautor D. Perkumierě, I. V. 

Zvezdinienė), Protection and regulation of children’s non property rights, „Zeszyty 

Prawnicze” 2016, vol. 16, nr 4, s. 189-204; Prawo do informacji, czyli od paternalizmu do 

autonomii pacjenta, [w:] J. Pacian (red.), Prawna ochrona zdrowia pacjenta, Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL 2017, s. 47-58; Prawa pacjenta, a dostęp do innowacyjnych technologii 

medycznych, [w:] M. Sadowska, K. Kukuryk (red.), Prawo a technologie medyczne, 

Wydawnictwo Międzynarodowego Towarzystwa Wspierania i Rozwoju Technologii 

Medycznej 2017, s. 39-53; Prawo pacjenta małoletniego do informacji medycznej, „Acta 

Universitatis Wratislavensis: Przegląd Prawa i Administracji” 2017, t. 109, s. 215-224.  

Ochrona życia i zdrowia w świetle obowiązujących przepisów prawa 

 Istotność problematyki z zakresu prawnej ochrony zdrowia wpłynęła na to, że 

zdecydowałam się na przygotowanie monografii pod swoją redakcja naukową (red.), Prawna 

ochrona zdrowia pacjenta, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2017, ss. 191. Uczynienie 
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priorytetu ze skutecznego i efektywnego systemu ochrony zdrowia jest niezwykle ważne, ze 

względu na interes publiczny, jak i dobro pacjenta. Pewność, że świadczenia opieki 

zdrowotnej realizowane są zgodnie z zasadą równego dostępu oraz z poszanowaniem praw 

pacjenta, sprzyja prawidłowemu kształtowaniu podstaw właściwej polityki państwa w 

dążeniu do realizacji prawa wszystkich obywateli do ochrony zdrowia. Gwarancje ustawowe 

oraz rozwiązania systemowe nie mogą kolidować z interesem jednostki ani tym bardziej z 

interesem publicznym. Dlatego zasadne de lege ferenda jest wspieranie dążeń i wprowadzanie 

takich rozwiązań prawnych, które będą służyły temu, aby dobro pacjenta zawsze stawiane 

było na pierwszym miejscu i rozumiane przez pryzmat dobra publicznego.  

 W tym obszarze opublikowałam również następujące artykuły: (współautor T. B. 

Kulik, A. Pacian), Prawne aspekty niepełnosprawności, „Zdrowie Publiczne” 2008, t. 118, nr 

3, s. 348-351; (współautor T. B. Kulik, A. Pacian), Prawny obowiązek przeciwdziałania 

mobbingowi, „Medycyna Ogólna 2009, t. 15, nr 4, s. 632-636; (współator A. Pacian, A. 

Daniluk-Jarmoniuk), Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia jako problem prawny i 

społeczny, „Roczniki Nauk Prawnych” 2010, t. 22, nr 3, s. 79-92; (współautor A. Pacian, T. 

B. Kulik), (współautror  A. Pacian),  Stosowanie eutanazji- konieczność czy dowolność. 

Rozważania w kontekście prawnym, „Przegląd Prawa Publicznego”, 2011, nr 12, s. 9-18; 

(współautor M. Jabłońska, P. Frączek, D. Siwczyńska, A. Pacian, H. Skórzyńska), Embrion – 

istota ludzka czy tylko zapłodniona komórka jajowa?, „Hygeia Public Health” 2012, t. 47, nr 

3, s. 277-282; (współautor A. Pacian, I. Vitkutė Zvezdinienė), Eutanazija Lietuvos ir Lenkijos 

teisėje, „Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste. Tarptautinis mokslinis – 

praktinis seminaras. Kaunas” 2013, m. rugsėjo 25 d., s. 117-119; Mobbing – roszczenia 

przysługujące poszkodowanemu, „Acta Universitatis Wratislaviensis: Przegląd Prawa i 

Administracji” 2013, t. 94, nr 3542, s. 81-89; Transplantacja w Kodeksie etyki lekarskiej – 

rozważania prawne, „Medyczna Wokanda” 2014, nr 6, s. 31-38; (współautor A. Pacian, H. 

Skórzyńska, M. Kaczoruk), Eutanazja – zabójstwo człowieka czy uśmierzenie bólu. Regulacje 

prawne wybranych państw świata, „Hygeia Public Health” 2014, t. 49, nr 1, s. 19-25; 

Oświadczenia ‘pro futuro’ – dylematy prawne, „Zeszyty Prawnicze” 2014, vol. 14, nr 4, s. 

171-181; Małoletni jako dawca i biorca przeszczepów – ex vivo i ex mortuo. Regulacje i 

dylematy prawne, „Roczniki Nauk Prawnych” 2015, t. [25], nr 3, s. 69-86; (współautor I. 

Vitkutė Zvezdinienė, G. Ročienė), Psichologinio teroro (mobingo) darbiniuose santykiuose 

teisiniai aspektai, „Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose” 2016, nr 12, s. 62-67; 
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Obowiązek prawnej ochrony życia i zdrowia a eutanazja, kryptanazja i wspomagane 

samobójstwo, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 2, s. 19-30.  

Aktualne wyzwania w ochronie zdrowia w kontekście realizacji zadań publicznych 

 Czwarty obszar moich zainteresowań związany był z aktualnymi wyzwaniami w 

ochronie zdrowia w kontekście realizacji zadań publicznych. Niewątpliwie z art. 68 ust. 1 

Konstytucji wywodzi się nakaz podejmowania przez władze publiczne takich działań, które są 

konieczne dla należytej ochrony prawa do zdrowia. Władze publiczne mają rzeczywisty 

obowiązek zapewnienia warunków realizacji prawa do ochrony zdrowia. System ochrony 

zdrowia musi być efektywny jako całość, musi gwarantować realizację prawa do ochrony 

zdrowia poszczególnych jednostek. Przeciwdziałanie naruszeniom w systemie ochrony 

zdrowia stanowi aktualne wyzwanie w ochronie zdrowia. Naruszenia te mogą przybierać 

różne formy, a w szczególności polegać na niezrealizowaniu przez władze publiczne celu 

wyznaczonego prawem do ochrony zdrowia. W tym kontekście wymienić należy następujące 

publikacje naukowe: (współautor A. Pacian), Czy dysfunkcjonalność systemu może być 

przyczyną korupcji?, „Problemy Jakości” 2010, R. 42, nr 8, s. 24-27; (współautor A. Pacian), 

Likwidowanie rozwiązań dysfunkcjonalnych w systemie prawnym sposobem walki z korupcją, 

„Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 2/3, s. 91-100; (współautor A. Pacian), Zwalczanie 

przestępstwa prania brudnych pieniędzy, „Zeszyty Prawnicze” 2010, vol. 10, nr 2, s. 257-274; 

(współautor A. Pacian), Zwalczanie korupcji funkcjonariuszy publicznych, „Studia 

Prawnoustrojowe” 2010, nr 11, s. 255-266; (współautor A. Pacian, T. B. Kulik), Prywatne 

ubezpieczenia zdrowotne – konieczność czy ewentualność wprowadzenia nowych rozwiązań 

prawnych?, [w:] E. Nojszewska (red.), System ochrony zdrowia: problemy i możliwości ich 

rozwiązania, Wolters Kluwer Polska 2011, s. 590-598; (współautor A. Pacian), Zmiany w 

prawie ochrony zdrowia na przykładzie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz podmiotów 

leczniczych, [w:] M. Szewczak, B. Drop, R. Śmiech (red.), Prawo w ochronie zdrowia: 

doświadczenia i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KUL 2013, s. 133-140; (współautor P. 

Kaczor), Promocja zdrowia w aspekcie komercjalizacji świadczeń zdrowotnych udzielanych 

przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, [w:] D. Maciąg, M. Cichońska (red.), 

Społeczne i zdrowotne uwarunkowania promocji zdrowia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Biznesu i Przedsiębiorczości 2014, s. 113-120; Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, [w:] T. 

Kulik, A. Pacian (red.), Zdrowie Publiczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2014, s. 233-

245; (współautor M. Piekut, M. Kludacz), Regulacje prawne dotyczące prywatnych 

ubezpieczeń zdrowotnych i wydatki na ochronę zdrowia, [w:] M. Piekut (red.), Regionalne 
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aspekty rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Kolegium Nauk 

Ekonomicznych i Społecznych 2015, s. 57-66; Uwarunkowania innowacyjności w prawie 

ochrony zdrowia [w:] I. Lipowicz, E. Nojszewska, S. Sikorski (red.) Innowacje w ochronie 

zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Wydawnictwo Wolters Kluwer- 

(artykuł przyjęty do publikacji). 

Odpowiedzialność w ochronie zdrowia  

Badania dotyczące odpowiedzialności w ochronie zdrowia obejmowały analizę 

zagadnień z zakresu odpowiedzialności prawnej pracowników ochrony zdrowia, 

odpowiedzialności za otrzymywanie leku w systemie zamkniętym oraz odpowiedzialności za 

przewinienie zawodowe. W tym obszarze opublikowałam następujące artykuły naukowe: 

(współautor T. B. Kulik, A. Kowalska, A. Pacian,  Szkoda jako przesłanka odpowiedzialności 

odszkodowawczej, „Zdrowie Publiczne” 2009, t. 119, nr 4, s. 455-459; (współautor T. B. 

Kulik, A. Pacian), Prawne podstawy odpowiedzialności zawodowej pracowników ochrony 

zdrowia, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia – Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2010, t. 8, 

nr 2, s. 96-100; Tworzenie grup limitowych leków, [w:] H. Kaczmarczyk (red.), Refundacja 

leków w Polsce: wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Difin 2015, s. 139-145; 

Otrzymanie leku w systemie zamkniętym. Prawa, obowiązki i czynności kierowników 

podmiotów leczniczych (szpitale i inne jednostki służby zdrowia), hurtowni farmaceutycznych, 

sytuacja prawna i odpowiedzialność lekarzy, rola NFZ, [w:] H. Kaczmarczyk (red.), 

Refundacja leków w Polsce: wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, Wydawnictwo 

Difin 2015, s. 204-231; (współautor I. Vitkutė Zvezdinienė, A. Pacian), Gydytojų veiksmų 

teisinis vertinimas baudžiamosios teisės aspektu, Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos 

Kolegijose 2015, nr 11, s. 266-270; Przewinienie zawodowe farmaceuty. Uwagi w kontekście 

zawodu farmaceuty i statusu samorządu zawodowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Rzeszowskiego – Seria Prawnicza” 2018, (23), s. 63-78; Kształtowanie się odpowiedzialności 

zawodowej farmaceutów- zasady i podstawowa charakterystyka, „Zeszyty Prawnicze” – 

artykuł przyjęty do publikacji. 

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej 

 Ważne miejsce w mojej pracy naukowo-badawczej stanowiły badania z zakresu 

ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Efektem był artykuł naukowy (współautor 

A. Pacian), Czy opisy diagnoz (rozpoznań) są utworami w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Acta Univertatis Wratislaviensis: 

Przegląd Prawa i Administracji” 2011, t. 87, nr 3368, s. 127-140. Przedmiotowa analiza 
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dotyczyła szeroko pojmowanych diagnoz‒rozpoznań, stawianych przez różnych 

pracowników ochrony zdrowia, w tym również diagnostów laboratoryjnych jako utworów w 

rozumieniu wyłącznie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Kolejne publikacje dotyczyły odpowiednio: (współautor M. Piekut), 

Przestrzenne zróżnicowanie nakładów na działalność badawczo-rozwojową na przełomie 

wieków, „Ekonomia i Zarządzanie” 2013, t. 5, nr 4, s. 205-224 oraz Pojęcie indywidualnego 

charakteru wzoru przemysłowego, „Opolskie Studia Administracyjno- Prawne” 2014, t. 12, nr 

3, s. 125-134; (współautor M. Piekut), Trademarks applying to foodstuffs according to the 

Nice Classification, „Revista Romana de Bioetica” 2014, vol. 12, nr 1 s. 34-43. Ostatnia 

publikacja była próbą odpowiedzi na pytanie: czy opisy diagnoz wyłącznie lekarskich mogą 

stanowić utwory w rozumieniu prawa autorskiego: Czy opisy diagnoz lekarskich są utworami 

w rozumieniu prawa autorskiego?, [w:] W. Lis, G. Tylec (red.), Działalność naukowo-

dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, Wydawnictwo KUL 2015, s. 221-230. 

 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych 

 Z moją aktywnością naukową w ramach przedstawionych obszarów zainteresowań, 

ściśle powiązane było uczestniczenie w konferencjach naukowych, sympozjach i seminariach, 

których tematyka związana była z problematyką: administracyjnoprawnych zagadnień 

dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego, ochrony praw człowieka i pacjenta, ochrony życia 

i zdrowia w świetle obowiązujących przepisów prawa, aktualnych wyzwań w ochronie 

zdrowia w kontekście realizacji zadań publicznych, odpowiedzialności w ochronie zdrowia 

oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Do najważniejszych z nich należy 

zaliczyć: referat z wygłoszeniem w ramach International scientific practical seminar 

„Actualities of modern law in international context”, 25 September 2013 r. – Kowno, 

Lithuania; „Gydytojo civilinės a tsakomybės ypatumai lietuvos ir lenkijos teisėje. (Features of 

doctor’s civil liability in Lithuanian and Polish law)” referat z wygłoszeniem współautorstwo 

z A. Pacian, I. Vitkutė Zvezdinienė w ramach International Scientific Practical Conference – 

„Management, Economics and Law”, Spausdino Kauno kolegijos leidybos centras, Kaunas 17 

April 2014; „Odpowiedzialność prawna pracowników ochrony zdrowia”, wykład na 

zaproszenie z wygłoszeniem w ramach Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ‒ „Onkologia – 

stan aktualny i perspektywy rozwoju”, Biała Podlaska 17 października 2014 r.; „Rozważania 

prawne dotyczące eutanazji, kryptanazji i wspomaganego samobójstwa”, referat z 

wygłoszeniem w ramach Konferencji Naukowej ‒ „Bioetyka wobec śmierci i umierania”, 
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Warszawa, 5 maja 2014 r.; „Prawa małoletniego pacjenta jako dawcy i biorcy przeszczepów 

ex vivo i ex mortuo”, referat z wygłoszeniem w ramach Międzynarodowej Konferencji 

Naukowo-Metodycznej ‒ „Prawa dziecka: realizacja w rodzinie i społeczeństwie”, Stalowa 

Wola – Sandomierz, 9-10 czerwca 2015 r.; „Expenditure on health care in Poland – the legal 

perspective”, referat z wygłoszeniem w ramach International Conference – „Engineering for 

Society – Health Care Economics and Management”, Covilha, Portugal, 2-3 December 2015 

r.; „Bezpieczeństwo pacjentów w kontekście dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej”, 

referat, współautorstwo T. B. Kulik, A. Pacian, A. Stefanowicz, wygłoszony w ramach 

Kongresu Medycyny i Zdrowia Wsi – „Dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego”, 

Lublin, 24-26 maja 2015 r.; referat z wygłoszeniem „Legal issues of Regulations on Nutricon 

in Lithuania and Poland” Current Health Law Issues in Central and Estern Europe, 

współautorstwo z I. Vitkutė Zvezdinienė II, Lublin 3 June 2016; „Postępowanie w 

przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w świetle ustawy z dnia 01.07.2011 r. o 

samorządzie pielęgniarek i położnych”, wygłoszenie wykładu na zaproszenie w ramach VI 

Ostrowieckiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej – „Zawód pielęgniarki i 

położnej w nowej perspektywie”, Ostrowiec Świętokrzyski 24 czerwca 2016 r.; 

„Odpowiedzialność sponsora i badacza za szkodę wyrządzoną uczestnikowi eksperymentu 

medycznego”, referat z wygłoszeniem w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Prawno-

Medycznej, Rzeszów 6 czerwca 2016; „Ochrona prawna lekarza udzielającego pomocy w 

razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia – analiza”, referat z wygłoszeniem w ramach VI 

Międzynarodowego Kongresu Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Lublin 18-21 

października 2017 r.; „Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych a farmaceutów. 

Uwagi de lege lata i de lege ferenda”, referat z wygłoszeniem w ramach Konferencji 

Naukowej ‒ „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia”, Lublin 17 maja 2017 r.; „Kwalifikacje 

zawodowe pracowników ochrony zdrowia”, referat z wygłoszeniem w ramach Konferencji 

Naukowej ‒ „Aktualne wyzwania organizacji ochrony zdrowia w Polsce”, Warszawa 11 

czerwca 2018 r.; Uwarunkowania innowacyjności w prawie ochrony zdrowia, udział w 

dyskusji w ramach Konferencji Naukowej: – „Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i 

prawa w ochronie zdrowia”, Warszawa 21 maja 2019,  „Granice prawnej ochrony lekarza 

jako funkcjonariusza publicznego na kanwie orzeczeń Sądu Najwyższego”, referat z 

wygłoszeniem w ramach Konferencji Naukowej: „Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa 

medycznego”, Lublin 31 maja 2019 r., „Zakres prawnej ochrony lekarza”, referat z 
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wygłoszeniem w ramach VII Konferencji Naukowej Lubelskie Dni Promujące Zdrowie 

Mężczyzn: „Medyczno- społeczne i prawne aspekty zdrowia”, Lublin 4-5 czerwca 2019 r.  

 

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujaych 

naukę lub sztukę. 

a) Działalność organizacyjna 

 Uzupełnieniem mojej aktywności naukowej była działalność organizacyjna na rzecz 

ośrodków naukowych, w których byłam lub do chwili obecnej jestem zatrudniona. W 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jestem koordynatorem kształcenia praktycznego na 

kierunku zdrowie publiczne oraz opiekunem praktyk studenckich i członkiem Zespołu do 

spraw współpracy z Administratorem Ochrony Danych Osobowych. W 2008 r. byłam 

Zastępcą Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a w 2009 r. Sekretarzem. 

Wielokrotnie pełniłam również funkcję opiekuna studentów kierunku zdrowie publiczne, 

członka Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej, członka Zespołu ds. opracowania 

zasad rekrutacji, członka Wydziałowej Komisji Rankingowej do opracowania danych 

dotyczących oceny działalności i aktywności naukowej jednostek UM w Lublinie, członka 

Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej na kierunku Zdrowie Publiczne oraz członka Rady 

Programowej. 

b) Działalność dydaktyczna 

 Działalność naukowo-dydaktyczną łączyłam z działalnością dydaktyczną, mogąc 

przekazywać wiedzę i doświadczenie studentom oraz słuchaczom studiów podyplomowych. 

W ramach zatrudnienia w ośrodkach naukowych prowadziłam następujące zajęcia 

dydaktyczne.  

 W Uniwersytecie Medycznym było to: na studiach doktoranckich na Wydziale Nauk o 

Zdrowiu: prawo medyczne – wykład; na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania 

rehabilitacją: prawo pracy w podmiotach leczniczych – ćwiczenia, prawo administracyjne – 

ćwiczenia oraz podstawy systemowe rehabilitacji – wykład, na kierunku dietetyka: prawo w 

ochronie zdrowia – wykład, prawna ochrona konsumenta – wykład, polskie i europejskie 

ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe – wykład; na kierunku zdrowie publiczne: 

ochrona własności intelektualnej – wykład, prawo pracy – ćwiczenia, podstawy prawa – 

wykład i ćwiczenia, prawo – wykład i ćwiczenia, elementy prawa w technologiach 

informacyjnych – wykład i ćwiczenia; na kierunku pielęgniarstwo: prawo – wykład i 

seminaria; na kierunku położnictwo: prawo – wykład i seminaria. 
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 W Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na 

studiach podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia: 

odpowiedzialność prawna pracowników ochrony zdrowia, prawo pracy w podmiotach 

leczniczych, zamówienia publiczne; na kierunku administracja: prawo administracyjne – 

wykład i ćwiczenia, prawo wyznaniowe – wykład i ćwiczenia; na kierunku politologia: prawo 

i postępowanie administracyjne – wykład i ćwiczenia; na kierunku ekonomia: wstęp do prawa 

– wykład i ćwiczenia, prawo – wykład i ćwiczenia; na kierunku pielęgniarstwo: prawo i 

administracja w ochronie zdrowia – wykład, prawo – wykład; na kierunku zdrowie publiczne: 

prawo w ochronie zdrowia – wykład, prawo gospodarcze – wykład, podstawy prawa – 

wykład, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – wykład i ćwiczenia, ochrona własności 

intelektualnej – wykład i ćwiczenia; na kierunku geodezja i kartografia: ochrona własności 

intelektualnej – wykład i ćwiczenia, podstawy prawa – wykład; na kierunku pedagogika – 

prawo ochrony własności intelektualnej – wykład, metoda projektów z elementami ochrony 

własności intelektualnej. Ponadto prowadziłam wykłady w ramach specjalizacji dla 

pielęgniarek z przedmiotu: etyka, deontologia i prawo.  

 W Wyższej Szkole Nauk Społecznych prowadziłam wykłady i ćwiczenia na 

kierunkach: psychologia, socjologia i praca socjalna: podstawy prawa z elementami prawa 

pracy. 

 Ponadto byłam uczestnikiem stażu naukowego na Uniwersytecie Narodowym 

„Academia Ostrogska”, w okresie 11-31 marca 2012 r. oraz w ramach programu Erasmus 

przeprowadziłam wykłady z prawa medycznego na Wydziale Ekonomii i Prawa Kauno 

Kolegija, University of Applied Sciences, w okresie 9-13 września 2013 r. Ponadto odbyłam 

staż naukowy w zakresie prawa medycznego na Wydziale Medycznym, Kauno Kolegija 

University of Applied Sciences, Lithuania, w okresie od 10-17.06.2019 r. Skutkiem tej 

aktywności było nawiązanie współpracy z naukowcami z Republiki Litewskiej oraz Ukrainy, 

których zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą prawa medycznego.  

c) Działaność popularyzatorska  

 Mój dorobek popularyzatorski dotyczy wystąpień obejmujących tematykę prawa 

medycznego na konferencjach naukowo-szkoleniowych dla personelu medycznego. Do 

najważniejszych należą m.in.: wygłoszenie wykładu pt. „Aspekty prawne teleradiologii” na 

spotkaniu naukowo-szkoleniowym Oddziału Podkarpackiego Polskiego Lekarskiego 

Towarzystwa Radiologicznego w Rzeszowie w dniu 10 marca 2017 r. oraz prowadzenie zajęć 

z prawa medycznego w ramach kursów i specjalizacji dla lekarzy oraz pielęgniarek i 




