
 

UCHWAŁA NR 430/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 19 listopada 2019 r. 

w sprawie apelu o dokonanie zmian w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty  

Na podstawie art. 77 pkt 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 952) oraz § 16 pkt 1 uchwały nr 1/ KRF/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. 

w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów zmienionej uchwałą nr 81/1 KRF oraz 

uchwałą nr 404/1 KRF uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmuje apel o dokonanie zmian w ustawie z dnia 

25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, który stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów przekaże uchwałę Ministrowi Zdrowia oraz do 

wiadomości Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisji Zdrowia Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Prezesa 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

  

  

  

Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

Ernest Wiśniewski 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały Nr 430/I KRF  

Krajowej Rady Fizjoterapeutów  

z dnia 19 listopada 2019 r. 

 

APEL 

 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów  

o dokonanie zmian w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty 

 

Obowiązująca od dnia 31 maja 2016 roku, czyli od ponad 4 lat, ustawa z dnia 25 września 

2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952) ustanowiła nowy samodzielny 

zawód medyczny – zawód fizjoterapeuty. Dziś nasza grupa zawodowa stanowi trzeci pod 

względem wielkości zawód medyczny i jest nas 65 tysięcy osób.  

 

Ustawa, jak pokazuje doświadczenie przyniosła wiele pozytywnych efektów: szczególnie 

poprawiła poziom bezpieczeństwa pacjentów, wspomogła lepsze i efektywniejsze zaspokajanie 

potrzeb w zakresie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie fizjoterapii oraz przyczyniła się do 

podniesienia poziomu świadczonych usług. Działanie samorządu przyśpieszyło proces 

profesjonalizacji zawodu fizjoterapeuty. To niekwestionowane jej zalety. 

 

Codzienne funkcjonowanie naszego samorządu oraz praktyka wykonywania zawodu pokazuje 

konieczność wprowadzenia korekt do obowiązujących przepisów ustawy. W naszej ocenie 

należy dokonać zmian w systemie kształcenia. Dziś fizjoterapeuta jest partnerem dla lekarza, a 

fizjoterapia jest częścią leczenia. Pacjenci oczekują od nas coraz większej specjalizacji i 

podnoszenia kompetencji. W praktyce mamy do czynienia z procesem nieformalnego 

„specjalizowania” się w konkretnych obszarach, np. ortopedii, neurologii, czy pediatrii.  

 

W celu dalszego podnoszenia poziomu usług fizjoterapeutycznych oraz związanego z tym 

poziomu bezpieczeństwa pacjentów przez profesjonalizację zawodu i podnoszenie kwalifikacji 

przez fizjoterapeutów konieczne jest wprowadzenie specjalizacji kierunkowych. Rozwiązania 

te są oczekiwane przez środowisko fizjoterapeutów. 

W dobie starzejącego się społeczeństwa i oczekiwań pacjentów  oraz faktu  niedoboru kadr 

medycznych, przeniesienie części kompetencji na specjalistów fizjoterapii i odciążenie innych 

zawodów medycznych jest spójne z prezentowanym przez decydentów kierunkiem rozwoju 

polityki  zdrowotnej w Polsce.  

 



 

Największe zmiany merytoryczne powinny dotyczyć kształcenia podyplomowego 

fizjoterapeutów, za czym idzie wprowadzenie kompleksowego systemu, obejmującego 

szkolenie specjalizacyjne, kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny, kurs dokształcający.  

W konsekwencji wprowadzenia specjalizacji kierunkowych w poszczególnych dziedzinach 

fizjoterapii, należałoby wprowadzić również specjalistyczne praktyki fizjoterapeutyczne.  

 

Postulowane zmiany będą miały pozytywne skutki społeczne i gospodarcze. Przede wszystkim 

zwiększą bezpieczeństwo pacjentów i korzystnie wpłyną na poziom świadczeń zdrowotnych.    

 

Wzywamy do podjęcia inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie. Jako samorząd zawodu 

zaufania publicznego deklarujemy pełną wolę współpracy w wypracowaniu merytorycznych 

rozwiązań.  

 

  

 

 

 

 

 


