
Wymagane dokumenty (na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz.U. 2016 poz. 65)) 

• Czytelnie wypełniony wniosek, podpisany przez Wnioskodawcę;  

• Dokument potwierdzający tożsamość Wnioskodawcy wraz z dokumentem poświadczającym zmianę 
imienia/nazwiska, jeśli na którymkolwiek dokumencie załączonym do wniosku widnieją inne 
imiona/nazwiska niż obecnie używane;  

• Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania zawodu 
fizjoterapeuty z kraju UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej, lub spoza UE/EOG/Konfederacji 
Szwajcarskiej, w drugim przypadku z dołączoną decyzją o uznaniu kwalifikacji w państwie 
UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej, oraz dowodem przepracowania co najmniej 3 lat w zawodzie 
fizjoterapeuty w tym kraju;  

• Dokumenty potwierdzające odbyte programy kształcenia, uzyskane w kraju UE/EOG/Konfederacji 
Szwajcarskiej, lub poza UE/EOG/Konfederacją Szwajcarską zawierające szczegółowe programy 
studiów, w tym suplementy do dyplomu, wypisy z indeksu (przedmioty i oceny), opisy praktyk 
zawodowych odbytych w ramach kształcenia, itp. Im bardziej szczegółowe dane będą przedstawione, 
tym KIF lepiej oceni kwalifikacje Wnioskodawcy;  

• Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu 
regulowanego, wydany przez uprawniony organ w państwie Wnioskodawcy (UE/EOG/Konfederacja 
Szwajcarska, lub/i poza UE/EOG/Konfederacją Szwajcarską), w przypadku gdy w państwie 
Wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty;  

• Dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe Wnioskodawcy do wykonywania zawodu 
regulowanego - fizjoterapeuty wydane przez uprawniony organ o ile taki dokument jest wydawany w 
kraju pochodzenia Wnioskodawcy, lub/i w kraju UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej, który uznał 
kwalifikacje Wnioskodawcy;  

• Świadectwa potwierdzające doświadczenie zawodowe Wnioskodawcy. Dokumenty te powinny 
zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego 
Wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania umowy, 
wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych 
obowiązkach wykonywanych w ramach umowy. Im bardziej szczegółowe dane będą przedstawione, 
tym KIF lepiej oceni kwalifikacje Wnioskodawcy;  

• Dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty z odbytych szkoleń i kursów zawodowych 
wskazujące ich program. Uwaga, Wnioskodawca załącza ważniejsze z nich. Ich zakres pozwala KIF 
lepiej ocenić kwalifikacje Wnioskodawcy;  

• Dokument potwierdzający brak zakazu wykonywania zawodu z UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej 
lub/i spoza UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej. Dokument ważny 3 miesiące od daty wystawienia;  

• Dokument potwierdzający brak zawieszenia prawa wykonywania zawodu z UE/EOG/Konfederacji 
Szwajcarskiej lub/i spoza UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej. Dokument ważny 3 miesiące od daty 
wystawienia;  

• Dowód uiszczenia opłaty za uznanie kwalifikacji zawodowych Wnioskodawcy;  

• Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;  

• Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii (dowód zapłaty może mieć formę wydruku 
potwierdzającego dokonanie operacji bankowej). 


