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Podpowiadamy, jak założyć własny gabinet 
odpowiedni dla Praktyk Zawodowych.

Każdy fizjoterapeuta, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą 

jako praktyka zawodowa w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą, musi posiadać gabinet spełniający określone wymogi. Mówi o nich 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegó-

łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pod-

miotu wykonującego działalność leczniczą. Przygotowaliśmy zbiór podpowie-

dzi i wskazówek, które pomogą Wam zorganizować miejsce świadczenia usług 

w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla pacjentów. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000595/O/D20190595.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000595/O/D20190595.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000595/O/D20190595.pdf


I. Wymogi lokalu

1. Zgodnie z wymaganiami ogólnoprzestrzennymi, zasadą jest, że pomiesz-

czenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizowane są w 

samodzielnym budynku albo w zespole budynków. W przypadku wyko-

nywania praktyk zawodowych dopuszcza się posiadanie pomieszczenia 

w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego 

pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu (§ 14 ust. 1 i 3 

rozporządzenia). 

2. Kształt i powierzchnia pomieszczeń muszą umożliwiać prawidłowe roz-

mieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, 

stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie (§ 16 rozporzą-

dzenia). Aparatura ta musi posiadać odpowiednie certyfikaty i przeglądy.

3. Rozporządzenie nie narzuca obowiązku posiadania zgody właściwego pań-

stwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (Sanepidu). Wyjątek sta-

nowi sytuacja, gdy chcemy zgłosić działalność w gabinecie znajdującym się 

poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku bądź taka zgoda jest 

nam potrzebna.

4. W zakresie wymagań ogólnobudowlanych przepisy nakazują, aby podłogi 

oraz połączenie ścian z podłogami wykonane były z materiałów umożliwia-

jących ich mycie i dezynfekcję.

5. Lokal musi posiadać: 

• co najmniej jedną umywalkę wraz z baterią z ciepłą i zimną wodą;

• dozownik z mydłem w płynie;

• dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;

• pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte 

ręczniki.



6. Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu 

narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, należy 

wyposażyć w zlew z baterią, chyba że stanowiska mycia rąk personelu oraz 

narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym 

pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych 

pojemnikach oraz w przypadku, gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane 

w innym podmiocie.

7. Wymogi dla Praktyk nie narzucają obowiązku posiadania pomieszczenia sa-

nitarnego, jednak pacjenci muszą mieć do takowego dostęp (przykładowo 

- jeżeli przyjmujemy pacjentów w lokalu mieszkalnym).

8. Instalacje i urządzenia klimatyzacyjne, które posiadamy w lokalu podlegają 

okresowemu przeglądowi, czyszczeniu, dezynfekcji lub wymianie elemen-

tów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 mie-

sięcy.

9. W odniesieniu do pomieszczeń i urządzeń praktyki zawodowej powinniśmy 

spełnić wymagania określone dla ambulatorium (załącznik nr 2 rozporzą-

dzenia). Z punktu widzenia praktyk fizjoterapeutycznych istnieją następu-

jące wymagania:

a) W ambulatoriach wydziela się pomieszczenia, w których są udzielane 

świadczenia zdrowotne dorosłym, dzieciom chorym i dzieciom zdrowym. 

Dopuszcza się wspólne pomieszczenia dla wszystkich grup pacjentów, z 

zachowaniem rozdziału czasowego przyjęć dzieci zdrowych. W ambulato-

riach, w których są wykonywane zabiegi, urządza się gabinet diagnostycz-

no-zabiegowy.

b) W ambulatoriach, w których nie są wykonywane zabiegi, urządza się 

pokój do przyjmowania pacjentów. Gabinet badań ginekologicznych oraz 

ambulatoria, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w dziedzinie 

urologii mają bezpośrednie połączenie z pomieszczeniem higieniczno-sa-

nitarnym wyposażonym dodatkowo w bidet. W przypadku wykonywania 

praktyki zawodowej w pomieszczeniu, gdzie wykonywana jest praktyka 

dopuszcza się możliwość zapewnienia pomieszczenia higieniczno-sanitar-

nego niepołączonego bezpośrednio z gabinetem.

10. Rekomendowane jest posiadanie regulaminu, umieszczonego w widocz-

nym miejscu. Pod poniższym linkiem znajduje się wzór takiego regulaminu: 

Regulamin praktyki. Prócz regulaminu, zaleca się również udostępnienie 

regulaminu przetwarzania danych osobowych (RODO), wzór: Regulamin 

RODO.

https://kif.info.pl/file/2019/04/Uchw_372-I-KRF_regulamin-praktyk.pdf
https://kif.info.pl/file/2018/04/Obowia%CC%A8zek-informacyjny_RODO_przyk%C5%82adowy-wzo%CC%81r.pdf
https://kif.info.pl/file/2018/04/Obowia%CC%A8zek-informacyjny_RODO_przyk%C5%82adowy-wzo%CC%81r.pdf


II. Działalność i ubezpieczenie

1. Gabinet spełniający powyższe wymogi zgłaszany jest do Centralnej Ewi-

dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Działalność wid-

niejącą w niej można zgłosić jako praktyka zawodowa w Rejestrze Podmio-

tów Wykonujących Działalność Leczniczą.

2. Praktyka zawodowa musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie OC (odpo-

wiedzialność cywilna): 

Ubezpieczenie OC zabezpiecza odpowiedzialność cywilną, co oznacza, że 

w przypadku gdy popełnimy błąd przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

(za który ponosić będziemy odpowiedzialność na podstawie odrębnych 

przepisów), wówczas ubezpieczyciel będzie zobowiązany do finansowego 

pokrycia szkody. Pokrycie szkody będzie obejmowało zarówno odszkodo-

wanie (stanowiące rekompensatę w szczególności za koszt operacji, protez, 

ortez czy leków poszkodowanego pacjenta), jak i zadośćuczynienie (rekom-

pensatę za krzywdę, ból i cierpienie pacjenta), a nawet rentę (na opiekę i 

utrzymanie pacjenta, który np. utracił możliwość pracy). Dla praktyk zawo-

dowych wymagane jest obowiązkowe ubezpieczenie OC, odpowiednie dla 

działalności fizjoterapeutycznej. Kwoty określa rozporządzenie Ministra Fi-

nansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpiecze-

nia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność lecz-

niczą. Minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia wynoszą: 30 tysięcy 

euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 150 tysięcy euro w odniesieniu 

do wszystkich zdarzeń. Obowiązek posiadania ubezpieczenia następu-

je najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem działalności/uzyskania wpisu 

jako praktyka zawodowa.

3. Gdy spełnimy wszystkie powyższe wymogi, działalność możemy zgłosić 

jako praktykę zawodową do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działal-

ność Leczniczą. Na naszej stronie znajdziemy instrukcję wypełnienia wnio-

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000866/O/D20190866.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000866/O/D20190866.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000866/O/D20190866.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000866/O/D20190866.pdf


sku o wpis, która krok po kroku w przyjazny sposób poprowadzi przez cały 

proces: https://pomoc.kif.info.pl/rejestr-praktyk-zawodowych-fizjotera-

peutow-jak-dokonac-wpisu/

4. Prowadząc działalność mamy obowiązek stosowania kas fiskalnych (kas 

rejestrujących), z wyjątkiem przypadków określonych w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień 

z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.  

Jednym z takich przypadków jest sytuacja, w której nie przekroczymy kwo-

ty 20 tysięcy złotych (w przypadku klientów indywidualnych). Pamiętajmy 

jednak, że nawet jeżeli jesteśmy zwolnieni z obowiązku posiadania kasy 

fiskalnej, zobowiązani jesteśmy do wydania potwierdzenia wpłaty pa-

cjentowi.

https://pomoc.kif.info.pl/rejestr-praktyk-zawodowych-fizjoterapeutow-jak-dokonac-wpisu/
https://pomoc.kif.info.pl/rejestr-praktyk-zawodowych-fizjoterapeutow-jak-dokonac-wpisu/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160002177/O/D20162177.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160002177/O/D20162177.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160002177/O/D20162177.pdf


III. Dokumentacja medyczna 
i pieczątka

Prowadząc działalność powinniśmy posiadać pieczątkę, na której powinny 

być zawarte co najmniej następujące dane:

• Imię i nazwisko

• Określenie zawodu – fizjoterapeuta (możemy również dodać tytuł zawo-

dowy)

• Numer Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz).

Zobowiązani jesteśmy również do prowadzenia dokumentacji medycznej Pa-

cjenta. Z dniem 15 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 

Zdrowa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów do-

kumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Wprowadza ono obo-

wiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, zaś 

w postaci papierowej wyłącznie w sytuacji, gdy przepis rozporządzenia tak 

stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie 

dokumentacji w postaci elektronicznej. Okres przejściowy do którego musi-

my przygotować się na prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznnej, 

trwa do 31 grudnia 2020 r. Oto kilka praktycznych zaleceń dotyczących prowa-

dzenia dokumentacji medycznej:

1. Udzielając świadczeń zdrowotnych prowadzimy dokumentację indywidual-

ną:

• wewnętrzną - w formie karty indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej;

• zewnętrzną - w formie zaświadczenia, orzeczenia lub opinii fizjotera-

peutycznej oraz innych dokumentów sporządzanych na wniosek pa-

cjenta lub innych uprawnionych podmiotów.

2. Wpisu w dokumentacji dokonujemy niezwłocznie po udzieleniu świadcze-

nia zdrowotnego.



3. Karta indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej musi zawierać następujące 

informacje:

1) numer kolejny pacjenta w wykazie;

2) imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta – jeżeli został nada-

ny, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku braku 

numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsa-

mość;

3) datę zabiegu leczniczego;

4) rodzaj wykonanego zabiegu leczniczego;

5) informacje dotyczące stanu zdrowia, stanu funkcjonowania oraz postę-

powania fizjoterapeutycznego, w tym:

• rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego, urazu lub rozpoznanie 

ciąży oraz informacje o chorobach przebytych i współistniejących oraz 

opis stanu funkcjonowania,

• dane o postępowaniu fizjoterapeutycznym i jego wykonaniu,

• opis udzielonych świadczeń zdrowotnych,

• zalecenia,

• informacje o wydanych orzeczeniach, opiniach lub zaświadczeniach,

• informacje o zleconych przez fizjoterapeutę wyrobach medycznych;

6) datę dokonania wpisu;

7) oznaczenie fizjoterapeuty udzielającego świadczenia zdrowotnego: imię 

(imiona) i nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu, 

podpis.

4. Do karty opieki fizjoterapeutycznej (którą zakładamy przy udzielaniu 

świadczenia po raz pierwszy) dołączamy skierowanie, jeżeli pacjent takowe 

posiada.

WAŻNE! Pamiętajmy, że dokumentację musimy trzymać  
w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. Najlepiej, gdy bę-
dzie to specjalnie wydzielona szafka zamykana na klucz, kod 
lub inne zabezpieczenie.



Przydatne linki

• Zachęcamy do korzystania z nowoczesnej i bezpłatnej aplikacji Finezjo, 

stworzonej przez ekspertów KIF z myślą o fizjoterapeutach prowadzących 

indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną. 

Dowiedz się więcej: https://finezjo.pl/

• Więcej niezbędnych informacji na temat dokumentacji znajdziemy w in-

strukcjach dostępnych na stronie: 

https://pomoc.kif.info.pl/dokumentacja-medyczna-fizjoterapeuty-rozpo-

rzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-6-kwietnia-2020-r/.

• Zachęcamy do zapoznania się z całą kategorią dotyczącą działalności lecz-

niczej i praktyk zawodowych, dostępną na naszej stronie:

https://pomoc.kif.info.pl/category/dzialalnosc-lecznicza-praktyki-zawodo-

we/

https://finezjo.pl/
https://pomoc.kif.info.pl/dokumentacja-medyczna-fizjoterapeuty-rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-6-kwietnia-2020-r/.
https://pomoc.kif.info.pl/dokumentacja-medyczna-fizjoterapeuty-rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-6-kwietnia-2020-r/.
https://pomoc.kif.info.pl/category/dzialalnosc-lecznicza-praktyki-zawodowe/
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