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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r.
Poz. 756
Rozporządzenie
Ministra Zdrowia 1)
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”
Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r.
poz. 599) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Zdrowia: K. Radziwiłł

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. (poz. ….)
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Poz. 756
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 kwietnia 2017 r. (poz. 756)

WZÓR

Opis
Wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” ma formę karty identyfikacyjnej (układ poziomy)
o wymiarze 85,595 mm (+/– 0,125 mm) x 53,975 mm (+/– 0,055 mm), promieniu zaokrągleń w przedziale od 2,88 do
3,18 mm i grubości od 0,68 do 0,84 mm. Fizyczne cechy dokumentu są zgodne z PN-ISO/IEC 7810 i PN-ISO/IEC 7816-1.
Metody weryfikowania cech dokumentu, w celu potwierdzenia ich zgodności z międzynarodowymi standardami, są zgodne
z PN-ISO/IEC 10373.
Dokument „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” ma formę karty zbudowanej w 100% z wielowarstwowego
poliwęglanu, przy czym warstwy zewnętrzne są przezroczyste, a warstwy środkowe nieprzezroczyste. Pomiędzy warstwami
poliwęglanu technikami druku offsetową i sitodrukową naniesiono elementy graficzne i zabezpieczające. Dokument jest
spersonalizowany przy użyciu wielkich liter i cyfr z wykorzystaniem technologii grawerowania laserowego.
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Awers:
1)

napis „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” wykonany krojem Arial Narrow Bold o wielkości 11 pkt i długości
68 mm, w kolorze białym, umieszczony na pasku przebiegającym poziomo o wymiarach 85 x 4,8 mm w kolorze fioletowym nr Pantone 268, zawierającym mikrotekst negatywowy – na pasku w kolorze fioletowym o brzmieniu: „KRAJOWA RADA FIZJOTERAPEUTÓW”. Pod paskiem zbudowanym z mikrotekstu negatywowego pasek mikrotekstu
pozytywowego o brzmieniu: „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY”. Po prawej stronie napisu
„Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” pole w otoku białym, przeznaczone na napis w systemie znaków Braille’a
o treści „PWZFz”;

2)

napis „Nazwisko” wykonany krojem ARIAL BOLD o wielkości 5 pkt, pogrubiony, w kolorze czarnym;

3)

napis „Imię/imiona” wykonany krojem ARIAL BOLD o wielkości 5 pkt, pogrubiony, w kolorze czarnym;

4)

napis „Nr PESEL*” wykonany krojem ARIAL BOLD o wielkości 5 pkt, pogrubiony, w kolorze czarnym;

5)

napis „* w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę, numer dokumentu oraz
kraj wydania” wykonany krojem ARIAL Regular o wielkości 4,5 pkt, bez pogrubienia, w kolorze czarnym;

6)

napis „Seria i nr” będący oznaczeniem blankietu dokumentu jako identyfikator dokumentu. Numer Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest nadawany posiadaczowi dożywotnio, tzn. w przypadku wydania duplikatu dokumentu
na skutek jego zgubienia/zniszczenia numer ten nie ulega zmianie. „Seria i nr” to znacznik blankietu, zapewniający
rozliczalność produkcji, wykonany krojem ARIAL BOLD o wielkości 5 pkt, pogrubiony, w kolorze czarnym;

7)

napis „Numer Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty” wykonany krojem ARIAL BOLD o wielkości 5 pkt, pogrubiony, w kolorze czarnym;

8)

obszar przeznaczony na fotografię posiadacza dokumentu, o wymiarach 25 x 35 mm, umieszczony w odległości 11,4 mm,
licząc od górnej krawędzi, i 2,8 mm, licząc od lewej krawędzi;

9)

w procesie personalizacji dokumentu nanoszone są w sposób zapewniający trwałe i bezpieczne użytkowanie następujące dane:
a)

fotografia posiadacza dokumentu o wymiarach 25 x 35 mm umieszczona w obszarze przeznaczonym na fotografię posiadacza dokumentu, naniesiona w odcieniach szarości, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; w miejscu,
gdzie znajduje się fotografia oraz wzór tła, wzór oraz fotografia nachodzą na siebie,

b)

nazwisko posiadacza dokumentu umieszczone pod napisem „Nazwisko”, wykonane krojem ARIAL wielkimi
literami, o wielkości 8 pkt, maksymalnie 18 liter w wierszu,

c)

imię/imiona posiadacza dokumentu umieszczone pod napisem „Imię/imiona”, wykonane krojem ARIAL wielkimi literami, o wielkości 8 pkt, maksymalnie 18 liter w wierszu,

d)

nr PESEL posiadacza dokumentu umieszczony pod napisem „Nr PESEL”, wykonany krojem ARIAL o wielkości
8 pkt, maksymalnie 24 cyfry,

e)

numer Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty umieszczony pod napisem „Numer Prawa wykonywania
zawodu fizjoterapeuty”, wykonany krojem ARIAL o wielkości 8 pkt, maksymalnie 24 znaki (litery i cyfry),

f)

seria i nr blankietu umieszczone obok napisu „Seria i nr”, wykonane krojem ARIAL o wielkości 8 pkt, maksymalnie 7 znaków;

10) w górnym prawym rogu znak orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony według wzoru, w białym
okręgu o wymiarach 14,6 mm, umieszczony w odległości 10,5 mm, licząc od górnej krawędzi, i 2,6 mm, licząc od prawej
krawędzi.
Rewers:
1)

napis „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” wykonany krojem Arial Narrow Bold o wielkości 11 pkt i długości 68 mm, w kolorze białym, umieszczony na pasku przebiegającym poziomo o wymiarach 85 x 4,8 mm w kolorze
fioletowym nr Pantone 268, zawierającym mikrotekst negatywowy – na pasku w kolorze fioletowym o brzmieniu:
„KRAJOWA RADA FIZJOTERAPEUTÓW”. Pod paskiem zbudowanym z mikrotekstu negatywowego pasek mikrotekstu pozytywowego o brzmieniu: „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY”. Po prawej stronie napisu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” pole w otoku białym, przeznaczone na napis w systemie
znaków Braille’a o treści „PWZFz”;

2)

napis: „jest jedynym dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej” wykonany krojem ARIAL BOLD o wielkości 6 pkt, pogrubiony, w kolorze czarnym, pierwsza
litera mała;


Dziennik Ustaw

–4–

Poz. 756

3)

napis: „Data i nr uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów” wykonany krojem ARIAL Bold o wielkości 5 pkt, pogrubiony, w kolorze czarnym, pierwsza litera wielka;

4)

napis: „Podpis Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów” wykonany krojem ARIAL Bold o wielkości 5 pkt, pogrubiony, w kolorze czarnym, pierwsze litery w każdym wyrazie wielkie;

5)

napis: „Fizjoterapeuta wykonuje zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.” wykonany krojem ARIAL Bold Italic o wielkości 6 pkt, kolor wg wzornika Pantone 268, pierwsza litera wielka;

6)

w lewym dolnym rogu pole zadrukowane farbą zmienną optycznie o wymiarach 20 x 10 mm, umieszczone w odległości
4 mm licząc od lewej krawędzi i 4 mm licząc od dolnej krawędzi;

7)

w procesie personalizacji dokumentu nanoszone są w sposób zapewniający trwałe i bezpieczne użytkowanie następujące dane:
a)

data i nr uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów umieszczone pod napisem „Data i nr uchwały Krajowej Rady
Fizjoterapeutów”, wykonane krojem ARIAL, o wielkości 8 pkt, maksymalnie 24 znaki,

b)

podpis Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów umieszczony pod napisem „Podpis Prezesa Krajowej Rady
Fizjoterapeutów”, naniesiony w rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

Poddruk awersu:
–

pokryty giloszową teksturą w formie stylizowanego, powtarzalnego ornamentu, o zmiennej szerokości linii, szerokość
linii od 45 do 75 mikronów; kolorystyka: irys nr Pantone 270 – nr Pantone 2717 – nr Pantone 270,

–

w centralnej części karty element reliefowy zawierający litery KRF o kolorystyce nr Pantone 271; szerokość linii
100 mikronów.

Poddruk rewersu:
–

pokryty giloszową teksturą w formie stylizowanego, powtarzalnego ornamentu, o zmiennej szerokości linii, szerokość
linii od 45 do 75 mikronów; kolorystyka: irys nr Pantone 270 – nr Pantone 2717 – nr Pantone 270,
Dokument „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” zawiera następujące elementy zabezpieczające dokument
przed sfałszowaniem:
1)

zabezpieczający wzór tła odporny na podrabianie metodą skanowania, drukowania czy kopiowania:
a) tło giloszowe z reliefem,
b) gilosz tła nachodzący na pole fotografii,
c) druk irysowy;

2)

w lewym dolnym rogu rewersu pole zadrukowane farbą zmienną optycznie o wymiarach 20 x 10 mm, umieszczone w odległości 4 mm, licząc od lewej krawędzi, i 4 mm, licząc od dolnej krawędzi;

3)

materiał karty niewykazujący luminescencji w świetle UV;

4)

element graficzny widoczny w VIS (element tła poddruku widoczny w świetle widzialnym VIS – od ang. Visable)
i świecący w świetle UV o długości fali 365 nm;

5)

mikrodruki pozytywowe i negatywowe;

6)

grawerowanie laserowe.

