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Załącznik do zaświadczenia Nr-000/0000 w sprawie   
tymczasowego i okazjonalnego wykonywania  

zawodu fizjoterapeuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

 

Warszawa, dnia 00.00.0000 r. 

Informacja dotycząca tytułu zawodowego jakim posługuje się usługodawca, który złożył oświadczenie o 
zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terenie RP 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 25 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej przypominamy, że w trakcie świadczenia usługi 
transgranicznej usługodawca posługuje się tytułem ustalonym dla danego zawodu albo danej działalności w 
państwie usługodawcy.  

Tytuł podaje się w oryginalnym brzmieniu, w sposób uniemożliwiający pomylenie go z tytułem ustalonym dla 
tego zawodu albo tej działalności w Rzeczypospolitej Polskiej.  

W przypadku braku takiego tytułu w państwie usługodawcy, podaje się informacje o kwalifikacjach zawodowych 
usługodawcy oraz o nazwie i siedzibie uprawnionej instytucji w oryginalnym brzmieniu.  

Ponadto w przypadku istotnej zmiany informacji zawartych w dokumentach załączanych do oświadczenia, należy 
ponownie złożyć oświadczenie o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z kompletem dokumentów.  

Ponadto oświadczenie należy złożyć ponownie w każdym roku, w którym fizjoterapeuta zamierza wykonywać 
zawód w sposób tymczasowy i okazjonalny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jednocześnie Krajowa Izba Fizjoterapeutów zwraca się o każdorazowe poinformowanie o miejscu, okresie, formie 
i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu 
fizjoterapeuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje  te powinny zostać zawarte w rejestrze osób 
uprawnionych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty tymczasowo i okazjonalnie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Informacje dotyczące podstawy prawnej wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terytorium RP  

Zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa ustawa z dnia 25 
września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553), zwana dalej „ustawą”.  

Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty dostępne są na stronie internetowej 
Krajowej Izby Fizjoterapeutów pod adresem www.kif.info.pl 

Zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty 

Zgodnie z art. 4. ustawy fizjoterapeuta wykonuje zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania 
aktualnej wiedzy medycznej.  

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:  

1) diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;  

2) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;  

3) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii; 

http://www.kif.info.pl/
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 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 2021 r. poz. 523); 

 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.  

Za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty uważa się również: 

 1) nauczanie zawodu fizjoterapeuty oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego 
fizjoterapeutów; 

 2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii; 

 3) kierowanie pracą zawodową osób wykonujących zawód fizjoterapeuty;  

 4) zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z 
przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;  

 5) wykonywanie czynności zawodowych określonych w ww. pkt 1 - 10 niebędących świadczeniami zdrowotnymi 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
295, z późn. zm.) w podmiocie, który nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą.  

Fizjoterapeuta może wykonywać zawód: 

 1) na podstawie umowy o pracę; 

 2) w ramach stosunku służbowego; 

 3) na podstawie umowy cywilnoprawnej; 

 4) w ramach wolontariatu; 

 5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej.  

W przypadku wykonywania zawodu w ramach praktyk zawodowych wymagane jest ubezpieczanie od  
odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo 
niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.  

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 9 ustawy Fizjoterapeuta jest obowiązany:  

 1) informować pacjenta o jego prawach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 
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 2) udzielać informacji pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie bliskiej lub opiekunowi 
faktycznemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta, w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych;  

3) zachowywać w tajemnicy informacje związane z pacjentem, uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;  

 4) prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 
r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Na podstawie art. 28 ustawy przypominamy, że fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań 
zawodowych na podstawie umowy o pracę, w ramach stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej, jest 
obowiązany przedłożyć podmiotowi, na rzecz którego wykonuje te zadania, dokument potwierdzający prawo 
wykonywania zawodu. 

Podmiot, na rzecz którego fizjoterapeuta ma wykonywać zadania zawodowe, przed zatrudnieniem fizjoterapeuty 
na podstawie umowy o pracę, w ramach stosunku służbowego albo umowy cywilnoprawnej, jest obowiązany  
żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu. 

Odpowiedzialność zawodowa 

Podkreślenia wymaga, że obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujący tymczasowo i 
okazjonalnie zawód fizjoterapeuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają odpowiedzialności 
zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu. 

Zasady etyki zawodowej zostały przyjęte uchwałą nr 20/I KZF/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ,,Zasad 
etyki zawodowej fizjoterapeuty”.  

Zasady są dostępne również na stronie internetowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów pod adresem: 
https://kif.info.pl/zasady-etyki-zawodowej/  

Sądownictwo dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. Karami dyscyplinarnymi są następujące kary:  

1) upomnienie; 

2) naganę; 

3) karę pieniężną; 

4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych na okres od 1 roku do 5 lat;  

5) zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na okres od 1 roku do 5 lat;  

6) ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat;  

7) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku do 5 lat;  

8) pozbawienie prawa wykonywania zawodu. 

Sąd dyscyplinarny, orzekając karę przewidzianą w pkt 6 albo 7, może dodatkowo orzec karę wymienioną w pkt 4 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 


