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Organizujemy profesjonalne i inspirujące szkolenia online, 
szkolenia stacjonarne oraz warsztaty. Naszych Trenerów 
cechuje umiejętność przekazywania bogatej wiedzy  
i wieloletnie doświadczenie zawodowe.  

W skład zespołu szkoleniowców wchodzą pracownicy 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz współpracownicy uczelni. 
Wiedza i doświadczenie osób prowadzących szkolenia oraz 
nowoczesna infrastruktura uczelni wyróżniają Fundację 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego spośród innych 
podmiotów i umożliwiają dostosowanie oferty do 
indywidualnych potrzeb naszych partnerów.   

 

Tematyka szkolenia: Odpowiedzialność za zdarzenia 

medyczne 

Błąd medyczny, błąd lekarski, a może zdarzenie medyczne? Jeżeli 
zastanawiasz się nad pojęciem błędu medycznego i ich rodzajami oraz 
odpowiedzialnością cywilną na zasadzie winy, to szkolenie jest dla Ciebie!   
 
Będziesz potrafił rozróżnić błędy medyczne i określ ić odpowiedzialność 
cywilną za zdarzenie. Będziesz potrafił umiejętnie określić potrzeby 
ubezpieczeniowe swojej jednostki oraz zidentyfikować rodzaje roszczeń.  
 
Zajęcia poprzedzone będą krótkim wykładem wprowadzającym, po czym 
nastąpią zajęcia warsztatowe. Szczególny nacisk będzie położony na 
kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania 
zdobytych wiadomości. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem technik 
audiowizualnych, uczestnicy dostaną podczas zajęć materiały dydaktyczne 
opracowane przez doświadczonych ekspertów w obszarze zarządzania  
i kontroli w podmiotach leczniczych.  

 
Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!  

 

 
 

O CENTRUM 



  

   

 
 

Trener: Piotr Juchniewicz 

Wiceprezes Zarządu Largo Business Solutions Sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar 
rozwoju i polityki ubezpieczeniowej oraz kierownik ds. komunikacji  
w Pelplińskim Centrum Zdrowia. Członek International Engineering and Technology 
Institute, Hong Kong i Sekretarz Generalny tej Organizacji w Polsce. Absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwent studiów 
doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył 
studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych  
i oceny ryzyka oraz dwukrotnie studia podyplomowe z obszaru zamówień publicznych,  
a także uzyskał uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. Biegły sądowy z zakresu 
ubezpieczeń gospodarczych i zamówień publicznych oraz stały mediator przy Sądzie 
Okręgowym w Gdańsku. Wykładowca akademicki (prowadzi zajęcia na studiach 
podyplomowych dedykowanych kadrze medycznej w Wyższej Szkole Bankowej w 
Toruniu i w Bydgoszczy oraz na Gdańskim Uniwersytecie Medycznych w zakresie 
kształtowania i rozwijania umiejętności menedżerskich dla kadry międzynarodowej - 
pracowników, studentów i doktorantów GUMED). Posiada w swoim dorobku liczne 
publikacje naukowe oraz angażuje się w działalność doradczą, szkoleniową  
i dydaktyczną. 

 

Program szkolenia (8 h) 

1. Pojęcie błędu medycznego; 

2. Rodzaje błędów medycznych; 

3. Odpowiedzialność cywilna na zasadzie winy; 

4. Związek przyczynowy między szkodą a zdarzeniem; 

5. Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotów zobowiązanych do naprawienia 

szkody – charakter odpowiedzialności ubezpieczyciela; 

6. Odszkodowanie; 

7. Zadośćuczynienie; 

8. Koszty wynikające z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 

9. Renta i jej rodzaje; 

10. Odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. 

 



 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZDARZENIA MEDYCZNE  

SZKOLENIE 
Ilość uczestników: min. 5 osób  

 
Ilość godzin: 8 

 
Cena: 509 zł netto + vat 

 

Zarejestruj się w witrynie csk.ug.edu.pl 
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