
UCHWAŁA NR 387/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 17 maja 2019 r. 

w sprawie kontroli fizjoterapeutów 

 

Na podstawie art. 10 i art. 77 pkt 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie 

fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, 1000, 1669 i 2219) oraz art. 111 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 

492 i 730) uchwala się, co następuje: 

 

1. Uchwała określa sposób wyboru osób wykonujących czynności kontrolne, zwanych 

dalej ,,kontrolerami” oraz sposób prowadzenia kontroli fizjoterapeutów. 

2. Przepisy uchwały stosuje się do kontroli przeprowadzanych: 

1) na podstawie art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 

w celu oceny wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę; 

2) na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności 

wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania 

działalności leczniczej  i art. 111a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej; 

3) na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, na podstawie umowy, 

w przypadku, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej. 

 

1. Powołuje się Krajowy Zespół Kontrolerów, w skład którego wchodzi co najmniej 48 

fizjoterapeutów, jednak nie więcej niż 96, spełniających warunki określone w ust. 2, co najmniej 

po 3 z każdego województwa. 

2. Członkiem Krajowego Zespołu Kontrolerów może być fizjoterapeuta 

posiadający tytuł magistra fizjoterapii i co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie 

fizjoterapeuty lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii, który: 

1) korzysta z pełni praw publicznych; 

2) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

3) nie był skazany przez sąd dyscyplinarny w ramach odpowiedzialności zawodowej; 

4) nie jest członkiem organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów; 



5) regularnie opłaca składkę członkowską; 

6) posiada wiedzę i doświadczenie, która daje rękojmię właściwego prowadzenia 

kontroli. 

  

1. Członków Krajowego Zespołu Kontrolerów powołuje i odwołuje Krajowa Rada 

Fizjoterapeutów. 

2. Członkowie Krajowego Zespołu Kontrolerów wykonują swoje obowiązki do 

czasu powołania nowych członków.  

3. Przewodniczącego Krajowego Zespołu Kontrolerów powołuje i odwołuje 

Krajowa Rada Fizjoterapeutów na wniosek Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

spośród członków Krajowego Zespołu Kontrolerów. 

4. Przewodniczący Krajowego Zespołu Kontrolerów składa na posiedzeniu 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów corocznie, w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie 

z działalności Krajowego Zespołu Kontrolerów za rok poprzedni. 

 

Krajowy Zespół Kontrolerów działa na podstawie regulaminu ustalonego przez 

Krajową Radę Fizjoterapeutów w drodze uchwały. 

 

1. Kontrolę przeprowadza się w szczególności: 

1) w przypadku uzyskania informacji o wykonywaniu zawodu przez fizjoterapeutę 

w sposób sprzeczny z zasadami etyki zawodowej lub naruszający przepisy dotyczące 

wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 

2) na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, w związku z prowadzonym postępowaniem; 

3) na wniosek Sądu Dyscyplinarnego lub Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, w związku 

z prowadzonym postępowaniem;  

4) na uzasadniony wniosek Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów; 

5) w przypadku otrzymania informacji od organu Państwowej Inspekcji 

Farmaceutycznej, o której mowa w art. 111a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej; 

6) na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, na podstawie umowy, 

w przypadku, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej. 

2. Decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli podejmuje Przewodniczący Krajowego 

Zespołu Kontrolerów. 

 



1. Kontrolę prowadzi zespół kontrolny, w skład którego wchodzi nie więcej niż 3 

kontrolerów, wyznaczonych przez Przewodniczącego Krajowego Zespołu Kontrolerów spośród 

fizjoterapeutów będących członkami Krajowego Zespołu Kontrolerów. 

2. Przy wyznaczaniu fizjoterapeutów do zespołu kontrolnego Przewodniczący 

Krajowego Zespołu Kontrolerów uwzględnia dziedzinę fizjoterapii, w zakresie której ma 

być prowadzona kontrola, odległość od miejsca zamieszkania kontrolera do miejsca 

przeprowadzenia kontroli oraz w miarę możliwości równe obciążenie pracą kontrolerów.  

3. W skład zespołu kontrolnego nie może wchodzić fizjoterapeuta, którego miejsce 

pracy lub miejsce zamieszkania jest w tym samym województwie, w którym ma być 

przeprowadzana kontrola. 

4. Do kontrolerów zespołu kontrolnego stosuje się przepisy działu I rozdział 5 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60), dotyczące wyłączenia pracownika. Kontrolerzy 

podpisują oświadczenie o niezachodzeniu wobec nich przesłanek wyłączenia od udziału 

w kontroli. 

5. Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów wystawia kontrolerom zespołu 

kontrolnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Wzór upoważnienia określa 

załącznik do uchwały.  

 

1. Kontrolę w celu oceny wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę wszczyna się nie 

wcześniej niż po upływie 7 dni, ale nie później niż przed upływem 30 dni, od dnia doręczenia 

zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli. 

2. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli zawiera: 

1) datę i miejsce wystawienia; 

2) oznaczenie fizjoterapeuty, którego dotyczy kontrola; 

3) zakres prowadzonej kontroli; 

4) wskazanie daty rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany termin jej zakończenia; 

5) podpis Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów. 

3. Kontrola przeprowadzana jest bezzwłocznie (bez zawiadomienia o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli) w przypadku, gdy: 

1) kontrola ma być przeprowadzona po uzyskaniu informacji o zagrożeniu życia 

i zdrowia pacjenta; 

2) doręczanie pism na adres miejsca zamieszkania wpisany do Krajowego Rejestru 

Fizjoterapeutów było bezskuteczne lub utrudnione. 

3. Do doręczeń stosuje się przepisy działu I rozdział 8 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 



 

W przypadku, gdy w chwili wszczęcia kontroli okaże się, że podmiot, w którym 

fizjoterapeuta wykonuje czynności zawodowe albo prowadzona przez niego praktyka 

fizjoterapeutyczna, są już objęte kontrolą innego organu, zespół kontrolny odstępuje od podjęcia 

czynności kontrolnych oraz może ustalić z fizjoterapeutą inny termin przeprowadzenia kontroli. 

 

1. Czynności kontrolne wykonuje się za okazaniem upoważnienia oraz dokumentu 

„Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”. 

2. Czynności kontrolne wykonuje się w sposób sprawny i możliwie niezakłócający 

prowadzenie działalności lub wykonywanie czynności zawodowych. 

3. Kontrola w celu oceny wykonywania zawodu prowadzona jest w obecności 

fizjoterapeuty w miejscu wykonywania zawodu, w godzinach pracy lub w czasie 

faktycznego wykonywania zawodu przez kontrolowanego, a w przypadku 

wykonywania zawodu w podmiocie leczniczym – w porozumieniu z kierownikiem tego 

podmiotu. 

4. Poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być 

przeprowadzone również w siedzibie Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jeżeli może to 

usprawnić przeprowadzenie kontroli. 

 

1. Zespół kontrolny ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych w toku 

wykonywania czynności kontrolnych. 

2. Zakres czynności kontrolnych określa odpowiednio: 

1) art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty – w 

przypadku kontroli w celu oceny wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę; 

2) art.  111 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – w 

przypadku kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki 

wykonywania działalności leczniczej. 

 

1. Po przeprowadzeniu kontroli zespół kontrolny sporządza i przekazuje Prezesowi 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów wystąpienie pokontrolne, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy 

z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, albo protokół, o którym mowa w art. 112 

ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. O wynikach przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny informuje organ, na 

wniosek którego została przeprowadzona kontrola, w przypadkach określonych w § 5 

ust. 1 pkt 3–6. 



3. Jeżeli w wynikach kontroli, o których mowa w ust. 1, stwierdzone zostanie 

postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej lub zawinione naruszenie 

przepisów dotyczących wykonywania zawodu fizjoterapeuty, Prezes Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów zawiadamia Rzecznika Dyscyplinarnego. 

 

1. Członkom zespołów kontrolnych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł 

brutto – 1500 zł brutto za przeprowadzenie kontroli, zwrot kosztów podróży oraz zwrot innych 

kosztów poniesionych w związku z realizacją kontroli; w tym zakresie stosuje się odpowiednio 

uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków organów Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów oraz zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych 

w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Fizjoterapeutów. 

2. Decyzję w sprawie wysokości wynagrodzenia podejmuje Przewodniczący 

Krajowego Zespołu Kontrolerów, uwzględniając stopień zawiłości sprawy i czas 

poświęcony na przeprowadzenie kontroli. 

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 

  



       Załącznik do uchwały  

    nr 387/I KRF z dnia 17 maja 2019 r. 

 

WZÓR 

 

 

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów                                        Warszawa, dnia ………….. r. 

 

 

Upoważnienie nr ………… 

 

Na podstawie art. ………….. 

 

 

Upoważniam Panią/Pana ……………………………………………………………………… 
                                                     (imię i nazwisko, numer Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty) 

 

do dokonania kontroli …………………………………………………………………………. 
                                                                   (zakres kontroli) 

 

w terminie od dnia ………………………………. do dnia …………………………………... 

 

 

w ………………………………………………………………………………………………. 
                                     (imię i nazwisko/nazwa i adres kontrolowanego) 

 

 

 

 

Upoważnienie ważne jest za okazaniem prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

 

Okres ważności upoważnienia upływa z ostatnim dniem przewidywanego terminu zakończenia 

kontroli. 

 

 

…………………………………………. 

Podpis Prezesa Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów 


