
 
UCHWAŁA NR 675/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego obowiązkowych 

szczepień osób wykonujących zawód medyczny 

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 2022 r. poz. 168) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmuje stanowisko dotyczące obowiązkowych 

szczepień osób wykonujących zawód medyczny, stanowiące załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Wiceprezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

Ernest Wiśniewski 
  



 
Załącznik do uchwały nr 675/I KRF 

 Krajowej Rady Fizjoterapeutów 
 z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 

STANOWISKO 
KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ  
OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY 

 
Krajowa Rada Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, że szczepienia ochronne są jednym z 
najważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i jedną z 
najskuteczniejszych form zapobiegania groźnym dla życia i zdrowia chorobom zakaźnym. Są 
oparte na aktualnej wiedzy medycznej, a ich skuteczność i bezpieczeństwo jest poparte 
licznymi badaniami i praktyką stosowania.  
 

W dobie pandemii najwyższą formą troski o pacjentów jest ograniczanie ryzyka ewentualnego 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przy wykonywaniu czynności zawodowych przez 
fizjoterapeutów. Jedną z najlepszych form ochrony nas samych - fizjoterapeutów i naszych 
rodzin oraz pacjentów jest zaszczepienie się przeciw COVID-19. Krajowa Rada 
Fizjoterapeutów z satysfakcją obserwuje wzrost liczby zaszczepionych fizjoterapeutów (73 
procent  w pełni zaszczepionych), natomiast wciąż jest to daleko niewystarczająca liczba. 
  

Dzisiaj jest już znany profil bezpieczeństwa i skuteczność szczepień  w ochronie przed ciężkim 
przebiegiem COVID-19, dlatego Krajowa Rada Fizjoterapeutów nie znajduje żadnych, poza 
indywidualnymi przeciwskazaniami medycznymi wynikającymi ze stanu zdrowia konkretnej 
osoby, przeciwskazań do ich obowiązkowego stosowania dla osób wykonujących zawód 
medyczny. Szczególnie, że w przypadku pojawienia się działań niepożądanych będzie 
możliwość wystąpienia o świadczenie kompensacyjne.  
 

Krajowa Rada Fizjoterapeutów, mając na względzie, że zawód fizjoterapeuty jest 
samodzielnym zawodem medycznym oraz  sprawując pieczę nad należytym wykonywaniem 
tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony podkreśla, że obowiązkiem 
fizjoterapeuty jest wykonywanie zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując 
wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Dodatkowo należy wskazać, że fizjoterapeuci są 
obowiązani poddać się szczepieniu ochronnemu, którego efektem będzie otrzymanie unijnego 
cyfrowego zaświadczenia w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 r. Obowiązek 
ten ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 
miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. 
 

W związku z tym osoby, które publicznie podważają tę wiedzę lub działają niezgodnie z nią, 
nawołują do stosowania praktyk paramedycznych czy wręcz szkodliwych, również w obszarze 
szczepień (negują ich zasadność), naruszają przepisy prawa i zasady etyki zawodowej, muszą 
się liczyć z konsekwencjami wynikającymi z odpowiedzialności zawodowej, w tym z 
ograniczeniem lub pozbawieniem  możliwości wykonywania zawodu.  
 

Z przykrością musimy zauważyć, że działalność takich osób wpływa także na opinię i 
wizerunek całego środowiska fizjoterapeutów. Jesteśmy dumni, że możemy wykonywać zawód 
medyczny, który jest także zawodem zaufania publicznego  związanym bezpośrednio 
z  osobistymi potrzebami ludzkimi, opartym na normach etyki zawodowej i szczególnym 
charakterem wykształcenia. Wykonywanie czynności zawodowych w obszarze fizjoterapii  
wymaga profesjonalnego przygotowania, doświadczenia, dyskrecji, a także taktu i kultury 
osobistej. Dzięki temu możliwe jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na odpowiednim 
poziomie.  


