
Wymagane dokumenty (na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65) 

oraz ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.  z 2021 poz. 553)) 

 

 

DOKUMENTY: 

1. Oświadczenie o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty 

na terytorium RP  

2. Dokument potwierdzający obywatelstwo  

3. Dokument poświadczający zmianę imienia/nazwiska fizjoterapeuty, jeśli na którymkolwiek 

dokumencie załączonym do wniosku widnieją inne imiona/nazwiska niż obecnie używane  

obywatelstwo  

4. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ kraju pochodzenia, stwierdzające, że zgodnie z 

prawem usługodawca wykonuje w tym państwie zawód fizjoterapeuty  

5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zdobyte w zawodzie fizjoterapeuty wydane przez 

organ kraju pochodzenia  

6. Zaświadczenie o niekaralności w zakresie wykonywania zawodu fizjoterapeuty  

7. Zaświadczenie o braku zakazu wykonywania zawodu fizjoterapeuty w kraju 

pochodzenia/uznania kwalifikacji  

8. Zaświadczenie określające charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności, wydanego przez 

państwo usługodawcy  

9. Zaświadczenie o wykonywaniu  zawodu fizjoterapeuty lub inny dokument potwierdzający 

wykonywanie przez fizjoterapeutę danej działalności przez co najmniej rok w okresie ostatnich 

dziesięciu lat albo dokument potwierdzający ukończenie kształcenia regulowanego  – UWAGA: 

dokument wymagany tylko w przypadku gdy zawód fizjoterapeuty nie jest regulowany w 

państwie siedziby usługodawcy  

 

OBJAŚNIENIA: 

ad 1 Oświadczenie do pobrania na stronie https://kif.info.pl/file/2018/01/Wzor-oswiadczenia-F.pdf 

ad 2 Dowód osobisty lub paszport 

ad 3 np. odpis aktu małżeństwa, decyzji właściwego organu o zmianie nazwiska 

ad 4 Zaświadczenie wydawane przez uprawnione organy np. Ministerstwo Zdrowia, izbę zrzeszającą 

osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty, dokumentem tym jest np. prawo wykonywania zawodu    

ad 5 świadectwa lub dyplomy wydane przez szkoły lub uczelnie na terenie kraju pochodzenia 

usługodawcy, potwierdzające posiadane wykształcenie 

ad 6 i 7 Zaświadczenia wydawane przez uprawnione organy np. Ministerstwo Zdrowia, izbę zrzeszającą 

osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty, stwierdzające że usługodawca nie był karany w zakresie  

wykonywania zawodu ani nie zostało mu prawo wykonywania zawodu odebrane/zawieszone  

ad 8 i 9 np. odpowiednik polskiego wyciągu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,  świadectwa 

lub dyplomy wydane przez szkoły lub uczelnie na terenie kraju pochodzenia usługodawcy, 

potwierdzające posiadane wykształcenie. 

https://kif.info.pl/file/2018/01/Wzor-oswiadczenia-F.pdf


 
DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZENIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA:  

• Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;  

• Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii (dowód zapłaty może mieć formę 

wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej)  

UWAGA: 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale, lub poświadczyć je przez uprawnioną do tego osobę 

(uwaga, poświadczenie za zgodność z oryginałem wykonane przez uprawnioną osobę w Polsce, lub w 

UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej nie wymaga klauzuli apostille/pełnej legalizacji. Natomiast 

poświadczenie spoza UE musi zawierać klauzulę apostille lub być w pełni zalegalizowane, aby mogło 

być przyjęte przez KIF). 

Oprócz dokumentu stwierdzającego tożsamość usługodawcy, wszystkie załączone do wniosku 

dokumenty muszą być przetłumaczone przysięgle na język polski.  


