
 UCHWAŁA NR 433/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 19 listopada 2019 r. 

w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego wykraczania poza 

zakres uprawnień zawodowych fizjoterapeuty 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1, 2 i 7 oraz art. 77 pkt 10 ustawy z dnia 25 września 2015 

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

 

§ 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmuje stanowisko dotyczące nakładania na 

fizjoterapeutów obowiązków wykraczających poza zadania zawodowe fizjoterapeuty, 

stanowiące załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

z up. Prezesa 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

  

  

  

Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

Ernest Wiśniewski 

 

  



Załącznik do uchwały nr 433/I KRF 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

z dnia 19 listopada 2019 r. 

 

STANOWISKO  

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW  

DOTYCZĄCE WYKRACZANIA POZA ZAKRES UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH 

FIZJOTERAPEUTY 

 

W związku ze zgłaszanymi przez fizjoterapeutów przypadkami nakładania przez pracodawców 

na fizjoterapeutów obowiązków wykraczających poza zadania zawodowe określone w art. 4 

ust. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952), 

np. karmienia i pielęgnacji  pacjentów, Krajowa Rada Fizjoterapeutów wyraża negatywne 

stanowisko wobec takich praktyk i wzywa do ich zaprzestania. 

 

Z dniem 31 maja 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie 

fizjoterapeuty, zgodnie z którymi zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem 

medycznym. W związku z tym obowiązkiem fizjoterapeutów jest wykonywanie zawodu z 

należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, 

dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 

1)diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; 

2)kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii; 

3)kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii; 

4)kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu; 

5)zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn. 

zm.); 

6)dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych; 

7)nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi; 

8)prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań 

prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w 

różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności; 

9)wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych 

fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii; 

10)nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego 

potencjału funkcji ciała i aktywności. 

Wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty został uszczegółowiony w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności 

zawodowych fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1319) 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(38)ust(4)&cm=DOCUMENT


W ramach swoich uprawnień zawodowych fizjoterapeuta odpowiada za procesy lecznicze 

i stan zdrowia pacjenta. Odpowiedzialność ta łączy się z obowiązkiem prowadzenia 

dokumentacji medycznej. 

Zdaniem Krajowej Rady Fizjoterapeutów oznacza to brak możliwości nakładania na 

fizjoterapeutę zadań wykraczających poza zakres czynności zawodowych, w tym wydawania 

poleceń dotyczących wykonywania innych usług (np. czynności pielęgnacyjnych).  

 


