
UCHWAŁA NR 530/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 13 października 2020 r. 

w sprawie standardów w zakresie norm udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 77 pkt 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. 

o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952 oraz z 2020 r. poz. 567 i 1493) uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w związku z udzielanymi 

świadczeniami fizjoterapeutycznymi oraz poprawy jakości świadczonych usług i 

bezpieczeństwa pracy fizjoterapeuty Krajowa Rada Fizjoterapeutów ustala standardy w 

zakresie norm udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych, stanowiące załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 

  



Załącznik do uchwały nr 530/I KRF 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

z dnia 13 października 2020 r. 

 

STANDARDY 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

DOTYCZĄCE NORM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ FIZJOTERAPEUTYCZNYCH1   

 

Przed rozpoczęciem każdego dnia pracy fizjoterapeucie przysługuje 10 minut na 

przygotowanie stanowiska pracy. 

Po zakończeniu ostatniego świadczenia fizjoterapeutycznego w danym dniu fizjoterapeucie 

przysługuje 10 minut na uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

Definicje pojęć: 

1) stanowisko – miejsce o określonych wymiarach, oświetleniu i wentylacji w którym 

pracuje jedno urządzenie terapeutyczne; 

2) gabinet – zbiór odpowiednio skonfigurowanych i oddzielonych od siebie stanowisk, 

umożliwiających jednoczesną, bezpieczną pracę wielu urządzeń terapeutycznych. 

Powierzchnia zależy od liczby i rodzaju stanowisk; 

3) pracownia – zbiór gabinetów.   

 

I. ŚWIATŁOLECZNICTWO 

1. IR, UV, światło spolaryzowane: fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 3 

zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego stanowiska. Fizjoterapeuta może 

jednocześnie obsługiwać 3 stanowiska. 

2. Laseroterapia przy użyciu skanera – fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 4 

zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego stanowiska. Fizjoterapeuta może 

jednocześnie obsługiwać 3 stanowiska. 

3. Laseroterapia punktowa – fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 4 zabiegi 

w ciągu godziny w obrębie jednego stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie 

obsługiwać 1 stanowisko. 

 

 

II. TERMOTERAPIA 

 

A. CIEPŁOLECZNICTWO: PARAFINA, BOROWINA, FANGO, OKŁADY  

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 3 zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 3 stanowiska. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Normy opracowano uwzględniając metodyczne przeprowadzenie świadczenia fizjoterapeutycznego, 

zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz mając na 

względzie wymogi w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. Normy opracowano dla stanowisk 

jednorodnych. 

 



 

 

B. KRIOTERAPIA  

 

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA / pary ciekłego Azotu, CO2, Chlorek etylu, zimne 

powietrze / 

  

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 6 zabiegów w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 1 stanowisko. 

 

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA / coldpack, kriożele / 

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 3 zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 3 stanowiska. 

 

KRIOTERAPIA OGÓLNOUSTROJOWA 

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 6 zabiegów w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 1 stanowisko. 

 

 

III. ELEKTROLECZNICTWO 

A. PRĄDY MAŁEJ I ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 3 zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 3 stanowiska. 

 

B. PRĄDY I POLA ELEKTROMAGNETYCZNE WIELKIEJ 

CZĘSTOTLIWOŚCI 

 

DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, MIKROFALOWA, IMPULSOWE POLE 

ELEKTROMAGNETYCZNE 

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 3 zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 4 stanowiska. 

 

KĄPIEL ELEKTRYCZNO-WODNA CZTEROKOMOROWA 

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 2 zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 3 stanowiska.  

 

IV. ZABIEGI Z ZAKRESU FALI MECHANICZNEJ 

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 4 zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 1 stanowisko. 

 

V. MAGNETOTERAPIA 

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 3 zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 4 stanowiska. 

 

 

 

 



 

 

VI. MASAŻ 

 

MASAŻ SUCHY (KLASYCZNY, MEDYCZNY) 

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 2 zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 1 stanowisko. 

 

MASAŻ LIMFATYCZNY/DRENAŻ LIMFATYCZNY 

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 1 zabieg w ciągu godziny w obrębie jednej części 

ciała.  Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 1 stanowisko.  

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 5 zabiegów dziennie. 

 

MASAŻ WIBRACYJNY – AQUAVIBRON 

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 3 zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 1 stanowisko. 

 

MASAŻ LIMFATYCZNY MECHANICZNY 

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 1 zabieg w ciągu godziny.  Fizjoterapeuta może 

jednocześnie obsługiwać 4 stanowiska. 

 

 

MASAŻ PODWODNY 

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 2 zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 1 stanowisko. 

 

MASAŻ PRZYRZĄDOWY 

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 3 zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 4 stanowiska. 

 

 

VII. KĄPIEL PEREŁKOWA, KĄPIELE WIROWE KOŃCZYN, 

HYDROMASAŻ 

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 2 zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 2 stanowiska. 

 

VIII. KĄPIELE LECZNICZE Z ZAKRESU BALNEOTERAPII 

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 2 zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 3 stanowiska. 

 

IX. NATRYSK – STAŁY PŁASZCZOWY 

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 3 zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 4 stanowiska. 

 



 

 

 

X. NATRYSK BICZOWY ZMIENNY 

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 6 zabiegów w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 1 stanowisko. 

 

XI. ZAWIJANIA BOROWINOWE  

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 2 zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 3 stanowiska. 

 

XII. AEROZOLOTERAPIA  

 

Fizjoterapeuta może wykonać maksymalnie 3 zabiegi w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 4 stanowiska. 

 

XIII. ĆWICZENIA W WODZIE /W WODZIE LECZNICZEJ 

 

Fizjoterapeuta może przeprowadzić maksymalnie 2 grupy w ciągu godziny w obrębie jednego 

stanowiska. Fizjoterapeuta może jednocześnie obsługiwać 1 stanowisko. 

 

Uwaga: na basenie podczas zajęć wymagany jest co najmniej fizjoterapeuta oraz ratownik lub 

2 fizjoterapeutów, w tym jeden z uprawnieniami ratownika. 

 

XIV. INNE ZABIEGI SPECJALISTYCZNE 

 

Normy należy dostosować do metodyki zabiegu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. 


