
UCHWAŁA NR 659/I KRF  

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW  

z dnia 15 grudnia 2021 r.  

w sprawie stanowiska dotyczącego aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze 
Fizjoterapeutów w zakresie poziomu wykształcenia 

  
 
  

Na podstawie art. 77 pkt 10 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie 

fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553 i 1559) uchwala się, co następuje: 

 
 
 

§ 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmuje stanowisko dotyczące aktualizacji danych 

w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów w zakresie poziomu wykształcenia, 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 659/I KRF 
Krajowej Rady Fizjoterapeutów  
z dnia 15 grudnia 2021 r. 

 
 

STANOWISKO DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA PEF PRZEZ OSOBY AKTUALIZUJĄCE 
DANE W KRAJOWYM REJESTRZE FIZJOTERAPEUTÓW W ZAKRESIE 

TYTUŁU ZAWODOWEGO 
 
 

Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmuje stanowisko, zgodnie z którym fizjoterapeuta 

posiadający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty na poziomie technika lub licencjata, 

w przypadku uzupełnienia posiadanego wykształcenia i uzyskania dyplomu potwierdzającego 

ukończenie studiów wyższych w zakresie fizjoterapii oraz tytułu zawodowego magistra 

występuje z wnioskiem o aktualizację danych zawartych w Krajowym Rejestrze 

Fizjoterapeutów. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej i dołączyć do niego dokumenty 

potwierdzające zmianę poziomu wykształcenia, w szczególności odpis lub poświadczoną 

notarialnie kopię dyplomu.   

Ponadto, mając na względzie stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki, wyrażone w piśmie z 

dnia 19 października 2021 r. (znak: DSW-WSM.830.1.2021.2.KR), dotyczące uznania efektów 

uczenia się osiągniętych w czasie poprzednich studiów, tj. studiów licencjackich na kierunku 

fizjoterapia, na poczet innych realizowanych studiów, w tym przypadku jednolitych studiów 

magisterskich na kierunku fizjoterapia (zwolnienie z obowiązku zaliczania określonych zajęć), 

Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmuje, co następuje. 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 pkt 1 i pkt 1a ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie 

fizjoterapeuty dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji uprawniającym do 

przyznania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest dyplom wydany osobie, która: 

1) rozpoczęła po dniu 1 października 2017 r. jednolite 5-letnie studia wyższe w zakresie 

fizjoterapii, obejmujące co najmniej 300 punktów ECTS, o których mowa w art. 67 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 

r. poz. 85, z późn. zm.1)), w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii 

oraz odbyła 6-miesięczną praktykę zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra oraz 

złożyła Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF), z wynikiem pozytywnym, albo 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 
159. 



2) rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

oraz złożyła z wynikiem pozytywnym PEF. 

W świetle powyższego w przypadku uzyskania tytułu magistra na jednolitych 5-letnich 

studiach do przyznania prawa wykonywania zawodu wymagane jest złożenie PEF z wynikiem 

pozytywnym. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że w przypadku uzyskania tytułu magistra po ukończeniu 

studiów dwustopniowych, do uzyskania samodzielności zawodowej wymagane jest posiadanie 

określonego doświadczenia zawodowego (art. 4 ust. 4 pkt 2 ustawy). Takiego wymogu nie ma 

w przypadku uzyskania tytułu magistra na jednolitych 5-letnich studiach na kierunku 

fizjoterapia i zdania PEF. 

W konsekwencji w przypadku ewentualnej zmiany danych w KRF po uzyskaniu tytułu 

magistra po ukończeniu studiów jednolitych bez zdanego PEF w stosunku do osób, które 

wcześniej uzyskały prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty na poziomie licencjata, 

należałoby zastosować analogiczne regulacje jak w przypadku osób, o których mowa w art. 13 

ust. 3 pkt 2-7 ustawy. Osoby te, aby samodzielnie realizować czynności fizjoterapeutyczne, 

muszą legitymować się określonym doświadczeniem zawodowym. Tylko osoby, które złożyły 

PEF z wynikiem pozytywnym mogą przystąpić do samodzielnego udzielania świadczeń 

fizjoterapeutycznych w zakresie przypisanym do poziomu magistra niezwłocznie po 

uaktualnieniu wpisu w KRF. 

W związku z powyższym Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmuje, że fizjoterapeuci, którzy 

zdecydowali się na uzupełnienie wykształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich i 

mogą uzyskać zmianę tytułu zawodowego widniejącego w Krajowym Rejestrze 

Fizjoterapeutów na tytuł magistra fizjoterapii, z zastrzeżeniem jednak konieczności uzyskania 

uprawnień do samodzielnego udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych. 

 

 

  

 
  


