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H A R M O N O G R A M 

 

I Ogólnopolski Kongres Kół Naukowych Prawa Medycznego 

oraz 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: 

 

Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym 

 

15 – 17 marca 2018 roku 

 

Sala Posiedzeń Rady Wydziału 

Wydział Prawa i Administracji  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

 

ORGANIZATORZY WYDARZENIA: 

SKN Prawa Medycznego Lex Medica Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

 Koło Naukowe Prawa Medycznego Lege Artis z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 oraz Koło Naukowe Prawa Medycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  
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K O N G R E S 
 

15 marca 2018 [czwartek]  

Sala Posiedzeń Rady Wydziału 

  

[9:00] UROCZYSTE OTWARCIE KONGRESU  

Władze Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu 

 

SŁOWO WSTĘPNE  – Dominika Chrostowska (Prezes SKN PM Lex Medica UMK) 

 

[9:10 – 9:40] WYKŁAD INAUGURACYJNY - EKSPERCKI 

 prof. UAM, dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu) Przeszczepy krzyżowe.  

 

[9:40 – 10:15]  PANEL STUDENCKO – DOKTORANCKI – moderuje prof. UAM, dr hab. Joanna Haberko 

 mgr Paulina Chełmowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Wybrane aspekty pobierania 

i przeszczepiania  narządów, tkanek i komórek „post mortem” w Azji na przykładzie Singapuru i Indii.  

 mgr Cezary Pachnik (Uniwersytet w Białymstoku) Prawa człowieka a transplantologia na podstawie 

orzecznictwa ETPC.  

 mgr Ola Kuśmirek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Klauzula „szczególnych względów osobistych”                     

przy przeszczepie od żywego dawcy. 

 

[10:15 – 10:35] WYKŁAD EKSPERCKI  dr Daria Gęsicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 

Wierzbowski Eversheds Sutherland)  Telemedycyna – szanse i zagrożenia. 

 

[10:35 – 11:05]  PANEL STUDENCKO – DOKTORANCKI – moderuje dr Daria Gęsicka 

 Katarzyna Waszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński) Prawo dostępu do dokumentacji medycznej  - analiza 

zmian wprowadzonych przez ustawę z dn. 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.  

 

 

 



 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 Małgorzata Radkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Zdolność restrukturyzacyjna 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.   

 Mariusz Gaweł (Uniwersytet Śląski) Efekt mrożący postępowania karnego na rozwój medycyny. 

 

DYSKUSJA 

[11:05 – 11:20] PRZERWA KAWOWA 

 

[11:20-11:40] WYKŁAD EKSPERCKI  - dr Katarzyna Krupa–Lipińska (Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika) Standard dowodu związku przyczynowego w procesach medycznych.   

[11:40 – 13:20]  PANEL STUDENCKO – DOKTORANCKI – moderuje dr Katarzyna Krupa - Lipińska 

 Karolina Szucka & Bartosz Woźniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Sędzia = biegły? 

Wiadomości specjalne w postępowaniu przed Sądem Lekarskim.  

 mgr Mateusz Imioł (Uniwersytet Śląski) Eksperyment medyczny w ujęciu konstytucyjnym na tle 

porównawczym. 

 Marcin Gizelski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) Internet kontra lekarz 

– siła mitu w gabinecie lekarskim. 

 mgr Agnieszka Wojcieszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Pełnomocnictwo do spraw 

zdrowotnych na wypadek utraty zdolności do wyrażania zgody. Postulaty „de lege ferenda”.  

 Joanna Beśka (Uniwersytet Śląski) Prawna regulacja zabiegów kosmetycznych – wyzwanie prawne czy 

żart ustawodawcy? 

 Katarzyna Pająk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Cywilnoprawne aspekty wykonywania zabiegów 

medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.  

 

DYSKUSJA 

                         [13:20 – 13:50] PRZERWA OBIADOWA 
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[13:50 – 15:00] PANEL STUDENCKO – DOKTORANCKI – moderuje prof. UMK dr hab. Michał Balcerzak 

 

 mgr Aleksandra Dąbek (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi) Kultura represji a kultura 

bezpieczeństwa. Czy zaostrzenie prawnokarnej reakcji na popełnienie błędu medycznego zwiększa 

bezpieczeństwo pacjenta?   

 Amalia Habib (Uniwersytet Łódzki) Odpowiedzialność lekarza psychiatry za ujawnienie tajemnicy 

zawodowej  w świetle norm prawnych i etycznych.  

 Bartosz Laber (Uniwersytet Śląski) Uprawnienia i obowiązki lekarza wchodzącego w skład personelu izby 

wytrzeźwień.  

 mgr Magdalena Gąska (Uniwersytet Warszawski) Zadośćuczynienie za krzywdę poszkodowanego 

znajdującego się w stanie wegetatywnym na skutek zdarzenia szkodzącego.  

 Lena Issa-Darwich (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Klauzula sumienia w świetle nadużyć – aspekty 

etyczno- prawne.  

 WYKŁAD GOŚCINNY - Klaudia Czarnik (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, uczestnik Projektu 

Narodowego Centrum Nauki Struktura pojęciowo- definicyjna analiz bioetycznych dotyczących medycyny 

reprodukcyjnej i terminalnej oraz diagnostyki śmierci i jej wpływ na jakość i kierunki argumentacji.) 

Medycyna końca życia – wnioski z porównania badań a temat wiedzy oraz postaw prezentowanych przez 

profesjonalistów i społeczeństwo. 

 

DYSKUSJA 

 

[15:00 – 15:30] Obrady Zarządów Kół Naukowych Prawa Medycznego 

 

ZAKOŃCZENIE KONGRESU 
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K O N F E R E N C J A 
[DZIEŃ  I]  

16 marca 2018 [piątek]  

Sala Posiedzeń Rady Wydziału 

  

[9:00] UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI  

Władze Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu  

 

 

 [9:10 – 9:40] WYKŁAD INAUGURACYJNY  - EKSPERCKI 

dr hab. Maria Boratyńska (Uniwersytet Warszawski)  

Protezowanie kończyn a wskazania medyczne i odpowiedzialność  odszkodowawcza.  

 

 [9:40 – 10:00] WYKŁAD EKSPERCKI  - prof. UMK, dr hab. Małgorzata Świderska 

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Odpowiedzialność cywilna przy zabiegach medycyny 

estetycznej. 

 [10:20 – 10:40] WYKŁAD EKSPERCKI  - dr hab. Monika Wałachowska (Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika) Zmiany w przepisach w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. 

 [10:40 – 11:00] WYKŁAD EKSPERCKI  - dr hab. Mariusz Fras (Uniwersytet Śląski)                         

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza – w ujęciu kolizyjnoprawnym.  

 [11:00 – 11:20] WYKŁAD EKSPERCKI  - dr Michał Piotr Ziemiak (Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika) Pozasądowy system kompensacji szkód medycznych w Polsce – stan obecny 

i perspektywy rozwoju.  

 

DYSKUSJA 

                          [11:30 – 11:45] PRZERWA KAWOWA 
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[11:45 – 13:40]  PANEL STUDENCKO – DOKTORANCKI – moderuje  prof. UMK, dr hab. Małgorzata Świderska 

  

 Rafał Suchodolski (Gdański Uniwersytet Medyczny) Powikłania chemioterapii oporne na standardowe                 

leczenie – dylematy terapeutyczne u dzieci. 

 mgr Piotr Zieliński (Uniwersytet Gdański) Czy pacjentowi przysługuje prawo do godnej śmierci?  

 Konrad Gądek (Gdański Uniwersytet Medyczny) Jakość życia jako cel terapeutyczny.  

 mgr Katarzyna Maria Zoń (Uniwersytet Wrocławski) Udzielanie świadczeń zdrowotnych za 

pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – kilka uwag o modelu telemedycyny 

w prawie polskim. 

 Szymon Zdanowski (Gdański Uniwersytet Medyczny) Wyciąć czy zostawić? Zarys ewolucji założeń                      

chirurgii onkologicznej.  

 mgr Magdalena Debita (Uniwersytet Wrocławski) „In vitro” jako problem naukowo- społeczny                                   

–   wybrane aspekty. 

 mgr Katarzyna Smyk (Uniwersytet Wrocławski)  Zdolność do wyrażenia zgody na zabieg a zdolność do 

czynności prawnych. 

 Bartosz Gonsior (Gdański Uniwersytet Medyczny)  Modele komunikacyjne relacji lekarz – pacjent.  

 

  DYSKUSJA 

[13:40 – 14:00] PRZERWA OBIADOWA 

 

[14:00-14:20] WYKŁAD EKSPERCKI  - dr Natalia Karczewska – Kamińska  (Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika) Odpowiedzialność cywilna lekarza (szpitala) za przekroczenie zakresu zgody 

pacjenta na zabieg medyczny. 
 

[14.20 – 16:00]  WYSTĄPIENIA STUDENCKO – DOKTORANCKIE - moderuje dr Natalia Karczewska-Kamińska 

 

 mgr Karolina Góralczyk (Uniwersytet w Białymstoku) „Dzieci i ryby głosu nie mają” – praktyczne 

aspekty zgody zastępczej na udzielenie świadczenia małoletniemu pacjentowi.  

 Monika Wilanowska (Uniwersytet Rzeszowski) Czy małoletni pacjent może decydować o przebiegu 

leczenia? Pozycja dziecka w polskim prawie medycznym.  
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 Agnieszka Kwiecień-Madej (Uniwersytet Wrocławski) Swoboda prokreacyjna mężczyzny w świetle 

ustawy o leczeniu niepłodności. 

 mgr Adrian Malicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Odpowiedzialność cywilna szpitala 

psychiatrycznego  za przyjęcie pacjenta bez jego zgody. 

 Jan Trapszyc (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Dowód z opinii biegłego lekarza w procesie cywilnym.  

 mgr Piotr Ochotny (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Polskie regulacje prawne 

a poszerzanie kręgu potencjalnych dawców. 

 mgr Damian Kaczan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) 

Pielęgniarka i położna jako samodzielne zawody.  

 Aleksandra Gizińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Standardy opieki okołoporodowej „pod lupą”      

- czyli jak rzeczywiście wygląda opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem w Polsce. 

DYSKUSJA 

[16:00 – 16:15] PRZERWA KAWOWA 

 

[16:15 – 17:30]  WYSTĄPIENIA STUDENCKO – DOKTORANCKIE – moderuje  dr hab. Monika  Wałachowska 

 

 Sebastian Czechowicz (Uniwersytet Rzeszowski) Karne aspekty uchylania się od obowiązku 

wykonywania szczepień ochronnych w Polsce.  

 mgr Małgorzata Oroń (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Prawo lekarza do zachowania tajemnicy 

zawodowej przy współdziałaniu z organami ścigania.  

 Sylwia Gręda (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 

Odpowiedzialność karna lekarza za wykonanie zabiegu leczniczego w przypadku złożenia przez pacjenta 

oświadczenia „pro futuro”.  

 Karolina Monika Woźniak (Université Grenoble Alpes, Uniwersytet Mikołaja Kopernika) „Nullum 

crimen sine lege” – karne aspekty macierzyństwa zastępczego.  

 mgr Patryk Piątkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Obowiązkowe ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego a postępowanie likwidacyjne. 

 mgr Patryk Ciok (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Komisje Wojewódzkie – „przesąd” czy realna 

alternatywa dla sądowego dochodzenia roszczeń medycznych? 

ZAKOŃCZENIE I DNIA KONFERENCJI 

 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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K O N F E R E N C J A 
[DZIEŃ  II]                                                                                                                        

 

17 marca 2018 r. [sobota]                                                                                                                 

Sala Posiedzeń Rady Wydziału  

[10:00 – 10:20] WYKŁAD INAUGURACYJNY  - ESKPERCKI 

Opiekun SKN Lex Medica UMK  

dr Kinga Bączyk – Rozwadowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)                                                                                

Wspomagana prokreacja „post mortem” na tle polskiej ustawy o leczeniu niepłodności.  

 

[10:20 – 11:50]  WYSTĄPIENIA STUDENCKO – DOKTORANCKIE – moderuje  dr Kinga  Bączyk – Rozwadowska 

 

 mgr Anna Sporczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)  Prawne aspekty sprzedaży wysyłkowej produktów 

leczniczych.  

 mgr Zbigniew Więckowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Licencje przymusowe                      

w systemie ochrony patentowej produktów leczniczych.  

 Natalia Susłowska (Gdański Uniwersytet Medyczny) Antykoncepcja hormonalna w praktyce aptecznej                            

– konsultacyjna rola farmaceuty.  

 Katarzyna Choińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) „Umbrella branding”. Problematyka 

występowania marek parasolowych na rynku farmaceutycznym.  

 mgr Kamila Opacka (Uniwersytet Gdański) Problematyka fałszowania produktów leczniczych w Polsce.   

 mgr Katarzyna Mróz (Uniwersytet Warszawski) Zwalczanie przestępczości farmaceutycznej w świetle 

zjawiska fałszowania produktów leczniczych.  

 Erazm Dutkiewicz (Uniwersytet Jagielloński) Odpowiedzialność za szkody w badaniach klinicznych 

a ryzyko nowatorstwa. 

                          DYSKUSJA 

[11:50 – 12:10] PRZERWA KAWOWA 
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[12:10 – 12:30] WYKŁAD EKSPERCKI  - dr Julia Kapelańska-Pręgowska (Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika) Surogacja z perspektywy prawa międzynarodowego i porównawczego. 

 

[12:30 – 13:40]  PANEL STUDENCKO – DOKTORANCKI – moderuje  dr Julia Kapelańska-Pręgowska 

 

 Zuzanna Poćwiardowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Prawne aspekty zastosowania medycznej 

marihuany.  

 Anita Waćkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Istota eksperymentu badawczego.  

 Marta Bytner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Błędna diagnoza przyczyną śmiertelnego porodu – 

kwestia zadośćuczynienia w prawie międzynarodowym. 

 Justyna Kałużna (Warszawski Uniwersytet Medyczny) & Michał Maciążek (Uniwersytet Warszawski)                  

Czy osoba całkowicie ubezwłasnowolniona może zostać pracownikiem? Analiza uwarunkowań prawnych 

i medycznych.  

 mgr Paulina Szymańska vel Szymanek (Uniwersytet Warszawski) Pełnomocnictwo do wyrażenia zgody 

na udzielenie świadczenia zdrowotnego w polskim porządku prawnym - uwagi „de lege lata” oraz „de lege 

ferenda”.  

 Joanna Krukowska (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Problematyka postępowania                      

ze zwłokami. 

 

DYSKUSJA 

[13:40 -14:00] PRZERWA OBIADOWA 

 

[14:00 – 15:20]  PANEL STUDENCKO – DOKTORANCKI – moderuje  dr Michał Leciak 

 

 mgr Łukasz Buczek (Uniwersytet Szczeciński) Warunek wykonalności zachowania się człowieka jako 

niezapisana w art. 162 KK podstawa niepociągania do odpowiedzialności karnej za nieudzielenie pomocy.  

 mgr Sylwia Makowska (Uniwersytet Gdański) Prawo lekarza do ograniczenia informacji udzielanych 

pacjentowi w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego. 

 Katarzyna Połajdowicz (Uniwersytet Warszawski) Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku                    

Praw Pacjenta – analiza i próba oceny. 
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 Hanna Matyja (Uniwersytet Śląski) Przeprowadzanie zabiegów medycyny estetycznej przez osoby 

niewykonujące zawodu lekarza a ochrona praw pacjenta. 

 mgr Krystian Ryś (Uniwersytet Opolski) Zabieg medycyny estetycznej – pacjent czy klient? 

 lek. Agata Kierepa & mgr Piotr Kierepa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Krajobraz po bitwie 

a zmiany w systemie ochrony zdrowia w latach 2017/2018. 

 Aleksander Dobrzański (Collegium Medicum UMK) Choroba Parkinsona – co powinniśmy o niej 

wiedzieć? 

 Bartosz Cyman & Michał Błaszczak (Warszawski Uniwersytet Medyczny) Kontrowersje w prawie 

medycznym z praktycznego punktu widzenia. 

 

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE II DNIA KONFERENCJI 

 

 

 

SESJA POSTEROWA 

15-17 MARCA 2018 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
 Ewa Aksamit (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Komórki macierzyste – nadzieja i wyzwanie. 

 Dominika Bajwoluk (Uniwersytet Warszawski) Cywilistyczne uwarunkowania wyrażenia zgody na 

pobranie komórek, tkanek lub narządów od żywego dawcy w celu przeszczepienia. 

 Klaudia Górniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Wirtualna społeczność pro-ana jako forma 

promowania anoreksji psychicznej za pomocą środków masowego przekazu – problem regulacji prawnej 

w polskim ustawodawstwie. 

 Karolina Wierzbicka (Uniwersytet Warszawski) Korzystanie przez Polaków z transgranicznej opieki 

zdrowotnej. 
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WARSZTATY PRAKTYCZNE 

 (zapisy podczas rejestracji) 

 

Techniki samobadania piersi oraz jąder. 

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ze wsparciem merytorycznym przedstawicieli Akademickiego 

Stowarzyszenia Onkologicznego przeprowadzą praktyczne warsztaty z technik samobadania piersi oraz 

jąder. Do szkolenia wykorzystane zostaną profesjonalne fantomy, na których każdy z uczestników będzie 

mógł samodzielnie sprawdzić swoje umiejętności. 

15 marca, czwartek, godz. 12:00 oraz 13:00, limit miejsc: 15 os./grupa, czas trwania: 20 min, sala 219 

16 marca, piątek, godz. 11:00 oraz 15:00, limit miejsc: 15 os./grupa, czas trwania: 20 min, sala 100 

 

Waga TANITA. 

            Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii CM UMK w Toruniu oraz waga TANITA zapraszają na: 

- ważenie  

- analizę składu ciała i interpretację wyników 

- mierzenie ciśnienia tętniczego, 

- badanie siły mięśniowej dynamometrem (badanie nieinwazyjne, krew się nie poleje! ) 

16 marca, piątek, godz. 10:00-16:00, limit miejsc – brak, czas trwania: 10 min, okolice rejestracji 

 

           Pierwsza pomoc. 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Toruniu – ratownicy przeprowadzą pokazy udzielania      

pierwszej pomocy oraz odpowiedzą na wszelkie nurtujące Was w tym temacie pytania! 

16 marca, piątek, godz. 12:00, 13:00, 14:00, limit miejsc: 20 os./grupa, czas trwania: 30 min, sala 100 

 

UWAGA! 

W przypadku większej liczby zainteresowanych Organizatorzy przewidują dodatkowe tury. 




