
UCHWAŁA NR 399/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 13 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej znajomości języka 

polskiego 

 

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 952) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr 126/ I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 10 stycznia 2018 r. 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej znajomości języka polskiego po § 1 dodaje się  

§ 1a w brzmieniu: 

,,§ 1a. 1. Ustala się rezerwową listę członków komisji egzaminacyjnej w celu 

przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Krajową Radę 

Fizjoterapeutów w składzie: 

1) Wojciech Komosa; 

2) Renata Skalska-Izdebska; 

3) Sebastian Szyper. 

2. W przypadku zaistnienia obiektywnej przesłanki skutkującej niemożnością uczestniczenia 

członka komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w § 1, w egzaminie z języka polskiego 

organizowanym przez Krajową Radę Fizjoterapeutów, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

wyznacza osobę do udziału w składzie komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia 

egzaminu spośród osób wymienionych w ust. 1.  

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 

  



 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu 

znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu 

ze znajomości języka polskiego (Dz. U. poz. 1224) Krajowa Rada Fizjoterapeutów organizuje 

egzamin z języka polskiego w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania prawidłowego 

wniosku. 

Egzamin przeprowadzany jest przez 6-osobową komisję egzaminacyjną w wyznaczonym 

terminie. Uchwałą nr 126/ I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 10 stycznia 2018 r. w 

sprawie powołania komisji egzaminacyjnej znajomości języka polskiego Krajowa Rada 

Fizjoterapeutów powołała komisję do przeprowadzenia egzaminu ze znajomości z języka 

polskiego. W czasie obowiązywania ww. uchwały okazało się, że obecnie w przypadku 

niemożności udziału w posiedzeniu jednego z członków komisji egzaminacyjnej nie ma 

możliwości przeprowadzenia tego egzaminu i może powstać zagrożenie przekroczenia ww. 

dwumiesięcznego terminu. W związku z powyższym zasadnym jest wprowadzenie 

mechanizmu umożliwiającego powołanie osoby, która jednorazowo – na potrzeby danej 

sprawy – pełniłaby funkcję członka komisji egzaminacyjnej na wypadek zaistnienia 

obiektywnej przesłanki skutkującej niemożnością uczestniczenia członka komisji 

egzaminacyjnej w egzaminie w wyznaczonym terminie. 


