
Zadania asystentów technicznych w części praktycznej egzaminu przeprowadzanej  
z wykorzystaniem stanowisk komputerowych lub stanowisk wyposażonych w maszyny  

i urządzenia lub specjalistyczny sprzęt 
 

Asystentem technicznym jest osoba (lub osoby) wyznaczone przez KOE do przygotowania i obsługi stanowisk 
egzaminacyjnych na część praktyczną egzaminu w  zakresie kwalifikacji, dla których w specyfikacji wyposażenia 
ośrodka egzaminacyjnego zostało ustalone wykorzystanie na egzaminie stanowisk komputerowych, maszyn 
i urządzeń lub specjalistycznego sprzętu. 
Asystent techniczny nie wchodzi w skład ZNCP. 
Asystent techniczny przed egzaminem: 

 bierze udział w szkoleniu z zakresu procedur przeprowadzania części praktycznej egzaminu prowadzonym 
przez OKE lub KOE oraz w szkoleniu w zakresie postępowania z materiałami egzaminacyjnymi oraz ochrony 
danych osobowych i podpisuje odpowiednie oświadczenie,  

 przygotowuje wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych / miejsca egzaminowania zgodnie ze specyfikacją 
wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego ustaloną przez CKE dla części praktycznej egzaminu przeprowadzanej 
z zakresu danej kwalifikacji, 

 odbiera od KOE materiały niezbędne do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do wykonania zadania, w 
tym Wytyczne CKE i odpowiada za ochronę informacji w nich zawartych, 

 przygotowuje stanowiska komputerowe, maszyny, urządzenia i specjalistyczny sprzęt oraz surowce i 
materiały, zgodnie z Wytycznymi CKE dla przygotowania stanowisk do wykonania zadania egzaminacyjnego, 

 zapewnia w sali egzaminacyjnej/miejscu egzaminowania wymagane do wykonania zadania egzaminacyjnego 
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy zdających – na polecenie PZNCP. 
Asystent techniczny w czasie egzaminu pozostaje w sali egzaminacyjnej / miejscu egzaminowania do dyspozycji 
PZNCP, w tym w szczególności: 

 nadzoruje prawidłową pracę komputerów, maszyn, urządzeń i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanych 
przez zdających w czasie wykonywania zadań egzaminacyjnych, 

 usuwa ewentualne awarie sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń,  

 zgłasza przewodniczącemu ZNCP przypadki naruszania przez zdających przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w tym w szczególności przypadki zachowania zdających prowadzące do wystąpienia zagrożenia 
zdrowia i życia osób znajdujących się w sali egzaminacyjnej / miejscu przeprowadzania egzaminu, 

 wykonuje inne zadania wynikające z Wytycznych CKE określonych dla egzaminu w zakresie danej kwalifikacji. 
W czasie wykonywania swych obowiązków asystent techniczny w żaden sposób nie kontaktuje się indywidualnie ze 
zdającymi i nie współpracuje z nimi, jeżeli nie wynika to z Wytycznych CKE dla danego egzaminu/zadania.  
Po zakończeniu egzaminu, po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZNCP asystent techniczny w obecności ZNCP 
usuwa ze stanowisk egzaminacyjnych pozostawione przez zdających rezultaty wykonania zadania. 
 

Instruktaż obejmuje:  

- omówienie warunków występujących w sali egzaminacyjnej / miejscu przeprowadzania egzaminu, 
które mogą wpłynąć na wykonanie zadania egzaminacyjnego, 

- zwrócenie uwagi na te elementy stanowiska egzaminacyjnego, które mają wpływ na bezpieczeństwo 
i higienę pracy, 

- określenie zagrożeń występujących przy wykonywaniu poszczególnych czynności na stanowisku i 
sposobów ochrony przed zagrożeniami, 

- omówienie wyposażenia i przygotowanie stanowiska egzaminacyjnego do wykonania określonych 
zadań z uwzględnieniem specyfiki kwalifikacji, 

- omówienie i ewentualne przeprowadzenie próbnego uruchomienia oraz obsługi maszyn i sprzętu,  

 


