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Przedmiot: Prawo w terapii zajęciowej 
I. Informacje ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział REHABILITACJI 
Zakład Bioetyki i Problemów Społecznych Medycyny  
Kierownik: dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer, prof. AWF  

Nazwa przedmiotu 
Prawo w terapii zajęciowej   

Kod przedmiotu TZ-I-12 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj przedmiotu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia (np. 
pierwszego lub drugiego stopnia) 

I stopień 

Rok studiów I 

Semestr  2 

Liczba punktów ECTS 1 ECTS 

Imiona i nazwiska wykładowców  dr Joanna Różyńska 
 

Program (programy) studiów, w 
którym realizowany jest przedmiot 

TERAPIA ZAJĘCIOWA  

Sposób realizacji zajęć 
(stacjonarny, uczenie się na 
odległość) 

stacjonarny  

Wymaganie wstępne w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
oraz dodatkowe 

Wymagania wstępne. Przed przystąpieniem do modułu student 
posiada wiedzę wiedzę ogólną na poziomie maturalnym. 

II.  Informacje szczegółowe  
Cele przedmiotu  

C1 Zapoznanie studentów ze statusem prawnym zawodu terapeuty zajęciowego oraz 
podstawowymi zasadami wykonywania tego zawodu w kontekście praw pacjentów, praw 
osób niepełnosprawnych. 

C2  Zapoznanie studentów z miejscem i rolą terapii zajęciowej w systemie ochrony zdrowia, w 
tym ochronie zdrowia psychicznego. 

C3 Zapoznanie studentów z miejscem i rolą terapii zajęciowej w systemie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

C4 Zapoznanie studentów z miejscem i rolą terapii zajęciowej w systemie pomocy społecznej.  

C5 Zapoznanie studentów z podstawowymi zasada odpowiedzialności prawnej terapeuty 
zajęciowego. 

C6 Zapoznanie studentów z  podstawowymi pojęciami, zasadami i instytucjami prawa pracy 
oraz prawa umów w zakresie związanym z wykonywaniem działalności w dziedzinie  terapii 
zajęciowej. 
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C7 Wykształcenie u studentów umiejętności identyfikowania i analizowania sytuacji prawnej 
osób chorych, niepełnosprawnych lub z innych powodów niewydolnych społecznie lub 
zagrożonych wykluczeniem. 

C8 Wykształcenie u studentów umiejętności rozwiązywania prostych problemów prawnych 
pojawiających się w typowych sytuacjach związanych z działalnością terapeuty zajęciowego 

C9 Podniesienie świadomości studentów na temat prawnych uwarunkowań praktyki 
zawodowej terapeuty zajęciowego oraz wyrobienie postawy nakierowanej na 
przestrzeganie prawa w pracy zawodowej oraz odpowiedzialności za własne działania 
zawodowe  

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu 

Efekt 
kształcenia 
kierunkowy 

Treść efektu kształcenia dla przedmiotu Odniesie
nie do 
celów 

Odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

Wiedza 
W14 

 
1. Przedstawia podstawowe zasady organizacji, 

funkcjonowania i finansowania systemu ochrony 
zdrowia w Polsce  

2. Charakteryzuje naczelne zasady i instytucje systemu 
ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 

3. Wymienia i wyjaśnia podstawowe prawa pacjenta,            
w tym prawa osób z zaburzeniami lub chorobami 
psychicznymi  

4. Wymienia i wyjaśnia podstawowe prawa osób 
niepełnosprawnych  

5. Wyjaśnia prawną definicję niepełnosprawności  
6. Zna procedurę orzekania o niepełnosprawności i 

procedurę orzekania o niezdolności do pracy 

7. Charakteryzuje model rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych przyjęty w polskim systemie 
prawa 

8. Definiuje podstawowe pojęcia i instytucje  z zakresu 
prawa pomocy społecznej 

9. Charakteryzuje formy pomocy społecznej dostępne 
dla osób i rodzin, które z powodu 
niepełnosprawności, długiej lub ciężkiej choroby nie 
są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnej 
sytuacji życiowej, oraz takich, które z innych 
powodów są niewydolne społecznie lub zagrożone 
wykluczeniem. 

10. Definiuje naczelne pojęcia i instytucje z zakresu 
prawa ubezpieczeń społecznych, w szczególności 
ubezpieczeń rentowych i chorobowych 

C1, C2, 
C3, C4 

 

P6U_W, 
P6S_WK, 
P6S_WG, 
P6SM_WK01, 
P6SM_WG01 
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K_W37  
 

11. Przedstawia miejsce i rolę terapii zajęciowej w 
systemie ochrony zdrowia. 

12. Przedstawia miejsce i rolę terapii zajęciowej w 
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych. 

13. Przedstawia miejsce i rolę terapii zajęciowej w 
systemie pomocy społecznej na rzecz osób chorych, 
niepełnosprawnych oraz takich, które z innych 
powodów są niewydolne społecznie lub zagrożone 
wykluczeniem. 

C2, C3, 
C4 

P6U_W, 

P6S_WK, 

P6SM_WK01, 

P6SM_WK03 

 

K_W38  
 

14. Identyfikuje akty prawa definiujące status prawny 
zawodu terapeuty zajęciowego  

15. Wskazuje i wyjaśnia podstawowe wymagania prawne 
dotyczące kształcenia terapeutów zajęciowych.  

16. Wskazuje i wyjaśnia podstawowe prawne warunki i 
zasady wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego 

17. Wymienia i wyjaśnia podstawowe zasady i przesłanki 
odpowiedzialności cywilnej terapeuty zajęciowego 

18. Wymienia i wyjaśnia podstawowe zasady i przesłanki 
odpowiedzialności karnej terapeuty zajęciowego 

19. Różnicuje reżimy prawnej odpowiedzialności 
terapeuty zajęciowego  

20. Wymienia i wyjaśnia podstawowe pojęcia, zasady i 
instytucje prawa pracy  

21. Wymienia i wyjaśnia podstawowe prawa i obowiązki 
pracownika i pracodawcy 

22. Definiuje podstawowe pojęcia i  instytucje z zakresu 
prawa zobowiązań 

23. Charakteryzuje podstawowe umowy cywilnoprawne o 
wykonywanie czynności z zakresu terapii zajęciowej 
za wynagrodzeniem  

24. Różnicuje stosunek pracy i cywilnoprawne formy 
wykonywanie czynności z zakresu terapii zajęciowej 
za wynagrodzeniem. 

C1, C5, 
C6 

P6U_W, 

P6S_WK, 

P6SM_WK04, 

P6SM_WK05 

 

Umiejętności 

K_U07 
 

25. Dostrzega i analizuje aspekty prawne typowych 
sytuacji związanych z wykonywaniem działalności w 
zakresie terapeuty zajęciowego  

C8 P6U_U, 

P6S_UW, 

P6SM_UW02 

K_U08 
 

26. Dostrzega konsekwencje prawne wynikające z 
ograniczeń w funkcjonowaniu, niepełnosprawności 
lub choroby, wykluczenia społecznego. 

C7 P6U_U, 

P6S_UW, 
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 P6SM_UW02 

K_U25 
 

27. Dostrzega uwarunkowania prawne oddziaływujące na 
aktywność zajęciową osób niepełnosprawnych i 
chorych  

C7 P6U_U, 

P6S_UW, 

P6SM_UW02,

P6SM_UW03 

K_U27 
 

28. Potrafi wskazać rozwiązanie prostych problemów 
prawnych dotyczących osób (pacjentów, klientów), a 
pojawiających w typowych sytuacjach związanych z 
wykonywaniem pracy w zawodzie terapeuty 
zajęciowego 

C8 P6U_U, 

P6S_UO, 

P6SM_UO01 

 

K_U32 
 

29. Potrafi stosować się do  przepisów prawnych 
regulujących działalność zawodową w zakresie terapii 
zajęciowej 

C8 P6U_U, 

P6S_UW, 

P6S_UO, 

P6SM_UW03,

P6SM_UO01 

Kompetencje społeczne 

K_P04 
 

30. Rozumie rolę i prawne zadania terapeuty 
zajęciowego.  

C2-C4 P6U_K, 

P6S_KK, 

P6SM_KK02 

K_P06 
 

31. Docenia znaczenie poufności i wagę obowiązku 

poszanowania prywatności klientów/pacjentów  

C9 P6U_K, 

P6S_KO, 

P6SM_KO01 

K_P10 
 

32 Jest świadomy prawnych granic swoich kompetencji 
zawodowych i  prawnej niedopuszczalności ich 
przekraczania.  

33. Rozumie prawne wymagania i uwarunkowania 
współpracy ze specjalistami o innych kompetencjach 
zawodowych oraz  z przedstawicielami innych 
zawodów, w szczególności innych zawodów 
medycznych. 

C9 P6U_K, 

P6S_KK, 

P6SM_KK01 

 

K_P15 
. 

34. Jest świadomy odpowiedzialności prawnej za 
przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje, 
prowadzone działania i ich skutki  

35. Jest świadomy prawnych uwarunkowań działalności 
zawodowej w zakresie terapii zajęciowej oraz 
obowiązku ich przestrzegania w trakcie 
organizowania i wykonywania zadań zawodowych 

C9 P6U_K, 

P6S_KK, 

P6SM_KK02 
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Treści programowe 
 
 

 
Tytuł wykładu 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

kierunkowych/ 
przedmiotowych 

Odniesienie do 
celów 

przedmiotu 

Wykłady 

TP1 Status prawny i zasady wykonania zawodu 
fizjoterapeuty  

K_W14/3-4 
K_W38/14-16 
K_U07/25 
K_U27/28 
K_U32/29 
K_P06/31 

C1 
C8 
C9 

TP2 Terapia zajęciowa w systemie ochrony 
zdrowia  

K_W14/1-2 
K_W14/3-4 
K_W37/11 
K_U08/26 
K_U25/27 
K_P04/30 
K_P10/32-33 

C2-C4 
C7 
C9 

TP3 Terapia zajęciowa w systemie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych 

K_W14/5-7 
K_W37/12 
K_U08/26 
K_U25/27 
K_P04/30 
K_P10/32-33 

C3 
C2,C4 
C7 
C9 

TP4 Terapia zajęciowa w systemie pomocy 
społecznej  

K_W14/8-10 
K_W37/13 
K_U08/26 
K_U25/27 
K_P04/30 
K_P10/32-33 

C4 
C2-C3 
C7 
C9 

TP5 Odpowiedzialność prawna terapeuty 
zajęciowego 

K_W38/17-19 
K_U07/25 
K_U27/28 
K_U32/29 
K_P15/34-35 

C5 
C8 
C9 

TP6 Prawne formy świadczenia pracy z zakresu 
terapii zajęciowej: elementy prawa pracy  

K_W38/20-21,24 
K_U32/29 

C6 
C8 

TP7 Prawne formy świadczenia pracy z zakresu 
terapii zajęciowej: elementy prawa umów 

K_W38/22-24 
K_U32/29 

C6 
C8 
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Planowane formy /działania / metody dydaktyczne 

 

Treści programowe 
 

Metoda dydaktyczna  
Odniesienie do efektów 

kształcenia kierunkowych/ 
przedmiotowych 

TP1-TP7 Wykład  K_W14, K_W37, K_W38, 
K_U07, K_U08, K_U25, 
K_U27, K_U32, K_P04, 
K_P06, K_P10, K_P15 

Środki dydaktyczne 
 Multimedialne prezentacje wykładowe  
 Analiza aktów prawnych  
 Analiza kazusów prawnych  

 

Metody i kryteria oceniania 

Efekt kształcenia 
dla przedmiotu 

Treści programowe (TP) Typy/  Metody oceniające  
D – oceniane diagnostyczne, F- ocenianie formujące, P – 
ocenianie podsumowujące * lub wybór z załączonej listy 

walidacji wyników 

1-35 TP1 – TP7 Ocena podsumowująca:  
Test pisemny wielokrotnego wyboru 
  

*D – ocena przypadku, rozpoznanie, F – sprawdzian pisemny, dyskusja, obserwacja, P - egzamin pisemny 

lub wybór z załączonej walidacji wyników.  

 

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa: 
- Materiały wykładowe – prezentacje multimedialne  
- Wskazane aktualne akty prawne  

 
Literatura uzupełniająca: 
Aktualne podręczniki i komentarze z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa medycznego, praw pacjenta, 
praw osób niepełnosprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej   

 

 

Punkty ECTS (1 pkt - 25 godz. pracy studenta) 

RODZAJ ZAJĘĆ GODZINY 

Godziny kontaktowe 15 

Przygotowanie do testu 10 

Razem = 25 godz. = 1 ECTS 
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