
UCHWAŁA NR 706/I KRF  

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW  

z dnia 7 kwietnia 2022 r.  

w sprawie Rzecznika Praw Fizjoterapeutów  

    

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:  

  

§ 1. Przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów, zwanej dalej „KRF”, działa Rzecznik Praw 
Fizjoterapeutów, zwany dalej „Rzecznikiem”. 

  
§ 2. 1. Celem działania Rzecznika jest udzielanie pomocy i wsparcie fizjoterapeutów 

w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu, w przypadku powstania sytuacji naruszenia 
ich praw. 

2. Do zadań Rzecznika należy w szczególności:  
1) obrona godności i dobrego imienia fizjoterapeutów; 
2) wspieranie fizjoterapeutów w kontaktach z organami władzy i administracji publicznej, 

pracodawcami, pacjentami i reprezentującymi pacjentów organizacjami; 
3) ochrona w przypadku naruszeń przepisów prawa związanych z zatrudnieniem 

fizjoterapeutów; 
4) monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla godności zawodu fizjoterapeuty. 

 
§ 3. 1. Rzecznika powołuje KRF na okres swojej kadencji. 
2. Kandydata na Rzecznika zgłasza Prezes KRF na wniosek co najmniej pięciu 

członków KRF. 
3. Rzecznikiem może zostać fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra fizjoterapii 

i co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii, 
który: 

1) korzysta z pełni praw publicznych; 
2) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
3) nie był skazany przez sąd dyscyplinarny w ramach odpowiedzialności zawodowej; 
4) nie jest członkiem organu Krajowej Izby Fizjoterapeutów, z wyjątkiem Krajowego 

Zjazdu Fizjoterapeutów; 
5) regularnie opłaca składkę członkowską; 
6) posiada wiedzę i doświadczenie, która daje rękojmię właściwego prowadzenia 

kontroli. 
 
 
§ 4. 1. Rzecznik nie może prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić 

z obowiązkami i godnością jego urzędu. 



 
 
§ 5. KRF odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki został powołany, 

w przypadkach określonych w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 25 wrześni 2015 r. o zawodzie 
fizjoterapeuty. 

 
 
§ 6. 1. Rzecznik podejmuje działania przewidziane w uchwale z własnej inicjatywy, 

biorąc pod uwagę w szczególności informacje pochodzące od fizjoterapeutów lub organizacji 
ich zrzeszających, wskazujące na naruszanie praw lub dobro fizjoterapeuty. 

2. Wspieranie fizjoterapeutów i udzielanie pomocy, o których mowa w § 2 ust. 1, może 
być realizowane w szczególności przez:  

1) udzielanie porad;  
2) organizowanie konsultacji oraz pomocy w przedmiocie ochrony dóbr osobistych, 

których naruszenie nastąpiło w związku z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty;  
3) występowanie o wyjaśnienia w przypadku uzyskania informacji o możliwym 

naruszeniu praw fizjoterapeutów, w szczególności przez pracodawców; 
3) występowanie z inicjatywą podjęcia przez KRF uchwał oraz stanowisk;  
6) przygotowanie propozycji szkoleń i konferencji dla fizjoterapeutów. 
 
§ 7. Rzecznik składa KRF corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie z działalności za 

rok poprzedni. 
 
§ 8. Obsługę Rzecznika zapewnia Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów. 
  
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  

  

  

Prezes  

Krajowej Rady Fizjoterapeutów  

  

  

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk  

  


