
UCHWAŁA NR 713/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 11 maja 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaświadczenia stwierdzającego, że fizjoterapeuta 

posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami obowiązującymi w Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 

Na podstawie art. 34 i 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.  W uchwale nr 257/I KRF/2018 Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 28 czerwca 

2018 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego, że fizjoterapeuta posiada kwalifikacje 

zgodne z wymaganiami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 1 do uchwały.”, 

b) po ust. 2 dodaje ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wzór zaświadczenia w przypadku zaktualizowania poziomu wykształcenia 

określa załącznik nr 2 do uchwały.”; 

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) dodaje się załącznik nr 2 do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 

 

 



    

  

Załącznik nr 1 do uchwały nr 713/I KRF z dnia 11 maja 2022 r. 

 

ZSKZ-000/2022         Warszawa, dnia 00.01.2022 r. 

o posiadanych kwalifikacjach zawodowych 
do wykonywania zawodu f i z j ot e r ap eu t y  

 

Krajowa Rada Fizjoterapeutów zaświadcza, że: 

Pan/Pani: XXXX XXXXXXXXXXXXX 
Urodzony/Urodzona dnia: 00-00-0000 w (miejscowość): XXXXXXXXXX 
Posiadający/Posiadająca prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty nr: XXXXX przyznane w dniu: 00-00-0000  
z tytułem zawodowym fizjoterapeuta na poziomie1: ……………………………… 

 
 

 

 
 

Prezes 
 Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

                                                           
1 W przypadku tytułu zawodowego fizjoterapeuta na poziomie technika fizjoterapii do zaświadczenia dodawany jest Aneks. 



    

  

 
 

ZSKZ-000/2022           Warszawa,  dnia 00.01.2022 r. 

Aneks 
Informacje udzielane przez rodzime państwo członkowskie na temat “równego traktowania kwalifikacji” na podstawie art. 12 dyrektywy 2005/36/WE 

 
Zawód fizjoterapeuty w Rzeczypospolitej Polskiej jest samodzielnym zawodem medycznym, regulowanym Ustawą z dnia 25 września o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 

2021 r., poz. 553), która dla wykonywania zawodu fizjoterapeuty wymaga uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty w drodze uchwały Krajowej Rady 
Fizjoterapeutów, na podstawie której dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. W związku z powyższym wszystkie osoby uprawnione do wykonywania 
zawodu fizjoterapeuty, wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów są przygotowane do udzielania świadczeń w zakresie fizjoterapii.  

Do zadań zawodowych fizjoterapeutów należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności polegających na: 
1) diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; 
2) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii; 
3) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii; 
4) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu; 
5) zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844); 
6) dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych; 
7) nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi; 
8) prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i 

wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności; 
9) wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii; 
10) nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności. 

Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty na poziomie technika fizjoterapii (której wydano dyplom technika fizjoterapii), jak również na poziomie 
licencjata, (absolwent kierunku fizjoterapia posiadający wykształcenie na poziomie licencjackim) jest uprawniona do udzielania świadczeń w zakresie fizjoterapii, z wyjątkiem: 
a) kwalifikacji do fizykoterapii i kinezyterapii; 
b) zlecania wyrobów medycznych; 
c) wydawania opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.  

Pan/Pani …. posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty nr: … przyznane w dniu: 00-00-0000 z tytułem zawodowym fizjoterapeuta na poziomie technika 
fizjoterapii. 

Uprawnienia zawodowe techników fizjoterapii nie różnią się od uprawnień zawodowych absolwentów kierunku fizjoterapia uzyskanych na poziomie licencjackim, a ich 
kwalifikacje zawodowe uważa się za równorzędne. W obecnym stanie prawnym nie istnieje żadne rozróżnienie, co do zakresu zadań zawodowych pomiędzy technikami 
fizjoterapii oraz absolwentami kierunku fizjoterapia na poziomie licencjackim.  

Kształcenie techników fizjoterapii prowadzone było w szkołach policealnych, po uprzednim zakończeniu kształcenia na poziomie średnim w szkole średniej lub zawodowej 
szkole średniej. Ostatni nabór miał miejsce w 2004 roku. Kształcenie na tym poziomie zostało zakończone.  

Kształcenie w zawodzie technika fizjoterapii zostało przeniesione na poziom szkoły wyższej (poziom “licencjat”- studia pierwszego stopnia). Trzyletnie studia na poziomie 
„licencjat” na kierunku fizjoterapia zapewniają dostęp do dalszego procesu kształcenia, jak również możliwość dalszego rozwoju kwalifikacji zawodowych poprzez dwuletnie 
studia magisterskie na kierunku fizjoterapia.  

W Rzeczypospolitej Polskiej właściwymi organami do wydawania dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych są szkoły wyższe, natomiast do 2007 r. 
uprawnienia do wydawania dokumentów potwierdzających ukończenie publicznej szkoły policealnej lub niepublicznej szkoły policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej, 
miały również szkoły policealne. Krajowa Rada Fizjoterapeutów jest organem właściwym do wydawania zaświadczeń stwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania 
zawodu fizjoterapeuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowa Rada Fizjoterapeutów jest organem właściwym do uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodzie 
fizjoterapeuty nabytych w Państwach Członkowskich UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej. 

  
Prezes 
Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 



    

  

Załącznik nr 2 do uchwały nr 713/I KRF z dnia 11 maja 2022 r. 

ZSKZ-000/2022         Warszawa, dnia 00.01.2022 r. 

o posiadanych kwalifikacjach zawodowych 
do wykonywania zawodu f i z j ot e r ap eu t y  

 

Krajowa Rada Fizjoterapeutów zaświadcza, że: 

Pan/Pani: XXXXXX XXXXXXXXXX 
Urodzony/Urodzona dnia: 00-00-0000 w (miejscowość): XXXXXXXX 
Posiadający/Posiadająca prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty nr: XXXXXX przyznane w dniu: 00-00-0000 
z tytułem zawodowym fizjoterapeuta na poziomie: ……………………… 
Na dzień wydania zaświadczenia posiada tytuł zawodowy na poziomie 1:  …………………… 
 
 

 

 

 
Prezes 

 Krajowej Rady Fizjoterapeutów 
 

                                                           
1 Poziom wykształcenia zaktualizowany w dniu 00-00-0000 r. 


