
Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej  
symbol cyfrowy: 346[02]  

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

Część I - zakres wiadomo ści i umiej ętności wła ściwych dla kwalifikacji w zawodzie  

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, 
wykresów, dokumentacji technicznych i technologiczn ych, a w szczególno ści:  
1.1. stosować podstawową terminologię z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii; 
1.2. stosować przepisy dotyczące osób niepełnosprawnych w zakresie organizowania pomocy osobie 

niepełnosprawnej; 
1.3. rozróżniać i charakteryzować rodzaje i stopnie niepełnosprawności; 
1.4. charakteryzować podstawowe zaburzenia somatyczne i psychiczne współistniejące  

z niepełnosprawnością; 
1.5. rozróżniać formy pomocy osobie niepełnosprawnej; 
1.6. rozróżniać podstawowe czynności pielęgnacyjne wykonywane przez asystenta; 
1.7. określać formy współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych, specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc osobom 
niepełnosprawnym; 

1.8. określać znaczenie zdrowego stylu życia dla osoby niepełnosprawnej. 
2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  

2.1. rozpoznawać sytuację społeczną i warunki życia osoby niepełnosprawnej; 
2.2. rozpoznawać symptomy zaburzeń psychosomatycznych u osoby niepełnosprawnej; 
2.3. określać rolę rodziny w systemie wsparcia dla osoby niepełnosprawnej; 
2.4. określać rolę grupy i środowiska lokalnego w procesie integracji osoby niepełnosprawnej; 
2.5. rozróżniać zadania instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych; 
2.6. wskazywać formy pomocy osobie niepełnosprawnej w zaspokajaniu jej podstawowych potrzeb  

i rozwiązywaniu problemów; 
2.7. określać zasady współpracy z osobą niepełnosprawną, umożliwiające efektywną realizację zadań 

wynikających z przyjętego w ośrodku pomocy społecznej programu pomocy osobie 
niepełnosprawnej. 

3. Bezpiecznie wykonywa ć zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze ństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpo żarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególno ści:  
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska podczas wykonywania czynności przy osobach niepełnosprawnych; 
3.2. wskazywać zasady bezpieczeństwa osoby niepełnosprawnej i własnego; 
3.3. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania czynności przy osobach 

niepełnosprawnych; 
3.4. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia osoby 

niepełnosprawnej. 



Część II - zakres wiadomo ści i umiej ętności zwi ązanych z zatrudnieniem i działalno ścią gospodarcz ą 

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów,  
a w szczególno ści:  
1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, 

prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności 
gospodarczej; 

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności 
gospodarczej; 

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, 
bezrobotnego i klienta. 

2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  
2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem 

oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej; 
2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem  

i wykonywaniem działalności gospodarczej; 
2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego  
z zadania o treści ogólnej - opracowanie projektu realizacji określonych prac z zakresu pomocy 
biopsychospołecznej osobie niepełnosprawnej, w określonych warunkach organizacyjnych, na podstawie 
dokumentacji. 

Absolwent powinien umie ć: 

 1. Analizować dokumentację osoby niepełnosprawnej i jej środowiska niezbędną do zdiagnozowania potrzeb  
i opracowania adekwatnego planu pomocy biopsychospołecznej. 

 2. Dobierać metody i techniki realizacji planu pomocy biopsychospołecznej osobie niepełnosprawnej,  
z uwzględnieniem wyników diagnozy oraz współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc osobom 
niepełnosprawnym. 

 3. Dobierać narzędzia do realizacji planu pomocy osobie niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia 
niepełnosprawności i wieku osoby niepełnosprawnej. 

 4. Dobierać metody i techniki monitorowania efektów pomocy osobie niepełnosprawnej. 
 5. Określać warunki niezbędne do realizacji planu pomocy osobie niepełnosprawnej. 
 6. Wykonywać zadania wynikające z przyjętego w ośrodku pomocy społecznej do realizacji programu pomocy 

osobie niepełnosprawnej, z uwzględnieniem etapów rehabilitacji medycznej, psychicznej i społecznej. 
 7. Opracowywać harmonogram prac z zakresu pomocy osobie niepełnosprawnej, z uwzględnieniem 

współpracy z rodziną, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 
specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc osobom niepełnosprawnym. 

Niezbędne wyposa żenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjneg o:  

Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: 
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji). Materiały potrzebne do realizacji 
treningów psychologicznych. Dokumentacja osoby niepełnosprawnej. Dokumentacja warsztatu pracy asystenta 
osoby niepełnosprawnej. Przepisy dotyczące osób niepełnosprawnych. Apteczka. 


