
UCHWAŁA NR 472/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie określenia warunków udzielania pomocy prawnej dla fizjoterapeutów 

Na podstawie art. 77 pkt 10 w zw. z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. 

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

 

§ 1. Uchwała określa zakres i warunki udzielania pomocy prawnej dla członków Krajowej 

Izby Fizjoterapeutów. 

 

§ 2. Niezależnie od pomocy prawnej udzielanej na zasadach i w trybie określonych 

w niniejszej uchwale na stronie internetowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów, zwanej dalej 

„KIF”, są zamieszczane stanowiska i informacje, w szczególności w zakładce Centrum Pomocy 

oraz w postaci stanowisk Krajowej Rady Fizjoterapeutów wprowadzanych w drodze uchwały, 

dotyczące uregulowań prawnych w zakresie warunków wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

 

§ 3. Pomoc prawna przysługuje bezpłatnie fizjoterapeutom, którzy nie zalegają z opłatą 

składek członkowskich powyżej jednego miesiąca. 

 

§ 4. 1. Zakres pomocy prawnej obejmuje uregulowania prawne dotyczące warunków 

wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym prowadzenia praktyki zawodowej, w szczególności 

w zakresie prawa medycznego. 

2. Świadczenie pomocy prawnej polega na: 

1) poinformowaniu fizjoterapeuty o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących 

uprawnieniach lub spoczywających na nim obowiązkach, w tym w związku z toczącym 

się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-

administracyjnym, lub 

2) wskazaniu fizjoterapeucie sposobu rozwiązania jego problemu prawnego. 

3. Pomoc prawna nie obejmuje: 

1) sporządzania projektów pism, umów, wydania opinii prawnych na piśmie;  

2) prowadzenia spraw oraz udzielania porad z innych dziedzin prawa, w tym 

prawa podatkowego, prawa rodzinnego i spadkowego; 

3) zastępstwa procesowego oraz reprezentacji fizjoterapeutów przed sądami, organami 

ścigania, organami administracji publicznej lub organami egzekucyjnymi; 



4) spraw związanych z prowadzeniem podmiotu leczniczego, w szczególności 

w zakresie, w jakim mogłoby dojść do konfliktu interesów między fizjoterapeutą 

prowadzącym podmiot leczniczy, a fizjoterapeutami zatrudnionymi w tym podmiocie; 

5) spraw związanych z toczącym się wobec fizjoterapeuty postępowaniem 

w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających ochrony praw fizjoterapeuty 

Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów, na wniosek osoby udzielającej pomocy prawnej, 

może podjąć decyzję o rozszerzeniu zakresu pomocy prawnej o czynności wskazane w ust. 3 pkt 

1 lub 3. 

 

§ 5. 1. W celu uzyskania pomocy prawnej fizjoterapeuta składa wniosek zawierający 

krótki opis sprawy, za pośrednictwem Portalu Fizjoterapeuty na formularzu dostępnym w tym 

portalu. 

2. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań określonych w ust. 1 Biuro 

KIF zwraca wniosek, informując o stwierdzonych brakach formalnych wniosku.  

3. Wniosek złożony przez osobę niespełniającą warunków określonych w § 3 jest 

pozostawiany bez rozpoznania. 

4. W przypadku, gdy z opisu sprawy wynika, że wniosek nie dotyczy pomocy prawnej, 

podlega załatwieniu w odrębnym trybie.  

5. Wniosek podlega weryfikacji przez Biuro KIF w zakresie charakteru sprawy wskazanej 

we wniosku, a także pod kątem zakresu i sposobu załatwienia sprawy. 

 

§ 6. 1. Pomoc prawna udzielana jest co do zasady w formie informacji bądź stanowiska 

przesyłanego na podany adres mailowy fizjoterapeuty. 

2. Jeżeli sprawa tego wymaga pomoc prawna udzielana jest w formie bezpośrednio przez 

osobę wykonującą zawód prawniczy (adwokata lub radcę prawnego) posiadającą umowę z KIF 

na udzielanie pomocy prawnej członkom KIF w ramach dyżurów prawnych. 

3. O formie udzielenia pomocy prawnej określonej w ust. 1 albo ust. 2 decyduje Biuro KIF, 

biorąc pod uwagę informacje zawarte we wniosku. 

4. Pomoc prawna, o której mowa w ust. 2, udzielana jest po uprzednim wskazaniu przez 

Biuro KIF terminu i miejsca spotkania, a jej czas nie może przekroczyć 30 minut, z 

możliwością przedłużenia do maksymalnie 1 godziny. 

5. Krajowa Izba Fizjoterapeutów nie ponosi kosztów związanych ze stawiennictwem 

fizjoterapeuty w celu udzielenia mu pomocy prawnej w formie określonej w ust. 2. 



6. Pomoc prawna jest udzielana na podstawie przekazanych przez fizjoterapeutę informacji 

dotyczących okoliczności faktycznych oraz w przypadku pomocy prawnej świadczonej 

w formie określonej w ust. 2, przedstawionych dokumentów.  

 

§ 7. 1. W przypadkach zawiłych, obciążonych dużą liczbą dokumentów oraz w sprawach, 

które zostały już rozstrzygnięte, w szczególności poprzez zamieszczenie informacji na stronie 

Krajowej Izby Fizjoterapeutów, w tym w uchwałach Krajowej Rady Fizjoterapeutów lub 

w ramach Centrum Pomocy, albo niedotyczących zakresu świadczonej pomocy prawnej, osoba 

udzielająca pomocy prawnej odmawia jej udzielenia. Informacja w tym zakresie jest 

niezwłocznie przekazywana fizjoterapeucie ze wskazaniem powodów odmowy udzielenia 

pomocy prawnej. 

2. Podstawą odmowy udzielenia pomocy prawnej jest również przypadek, gdy istnieją 

ku temu przeszkody ustawowe lub etyczne wynikające z zasad wykonywania zawodu 

adwokata lub radcy prawnego. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.  

 

 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 

  


