
Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty 

- od samodzielności do odpowiedzialności 



 

Ustawa z dnia 25 września 

2015 r.  

o zawodzie fizjoterapeuty 
 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1994) 

 

u.z.f. 



Zawód fizjoterapeuty  

jest samodzielnym zawodem 

medycznym 

 

Art. 2 u.z.f. 



Samodzielność w systemie 

zdrowotnym 
 

 



Wykonywanie zawodu 

fizjoterapeuty 

Diagnostyka funkcjonalna pacjenta  

Kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie: fizykoterapii, kinezyterapii i masażu 

Zlecanie wyrobów medycznych 

Dobieranie wyrobów medycznych do potrzeb pacjenta  

Nauczanie pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi 

Działalność fizjoprofilaktyczna (popularyzowanie zachowa n prozdrowotnych, kształtowanie i podtrzymywanie 
sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności 

Wydawania opinii i orzeczeń odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu 
fizjoterapii 

Nauczanie pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i 
aktywności 



Wykonywanie zawodu 

fizjoterapeuty 

Nauczanie zawodu 

Prowadzenie prac naukowo-badawczych 

Kierowanie pracą zawodową osób wykonujących zawód fizjoterapeuty 

Zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z 
przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych 



Kompetencje fizjoterapeuty 

technik 

licencjat 

magister 

specjalista 



Zasady wykonywania zawodu 

Należyta 
staranność 

Etyka 
zawodowa 

Poszanowanie 
praw pacjenta 

Dbałość  
o 

bezpieczeństwo 
pacjenta 

Wykorzystanie 
wskazań 

aktualnej wiedzy 
medycznej 



Fizjoterapeuta w zespole 

Prawo domagania się od lekarza wydającego zlecenie uzasadnienia 
potrzeby jego wykonania  

Prawo odmowy wykonania określonego świadczenia – obowiązek 
uzasadnienia w dokumentacji i poinformowania pacjenta 

Prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta 

Uzyskanie od pomiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych pełnej 
informacji o stanie zdrowia pacjenta 



Fizjoterapeuta w zespole 

Osoba wykonująca 
zawód medyczny 

stwierdza naruszenie 
zasad wykonywania 

zawodu 
fizjoterapeuty 

Niezwłoczne 
przekazanie uwag 

fizjoterapeucie 

Brak skuteczności 
oraz zagrożenie 
życia lub zdrowia 

pacjenta 

Zawiadomienie 
bezpośredniego 

przełożonego oraz 
Rzecznika 

Dyscyplinarnego 



Odpowiedzialność zawodowa 

PRZEWINIENIE ZAWODOWE 

naruszenie zasad etyki zawodowej 

  

lub  

 

przepisów dotyczących wykonywania zawodu 



Odpowiedzialność zawodowa 

Czynności 
sprawdzające 

• Czy istnieją 
podstawy do 
wszczęcia 
postępowania 
wyjaśniającego? 

Postępowanie 
wyjaśniające 

• Czy został 
popełniony czyn 
mogący stanowić 
przewinienie 
zawodowe? 

• Wyjaśnienie 
okoliczności 
sprawy 

• Ustalenie osoby 
obwinionej 

• Zabezpieczenie i 
utrwalenie dowód 
dla sądu 
dyscyplinarnego 

Postępowanie 
przed sądem 

dyscyplinarnym 

• Pociągniecie do 
odpowiedzialności 
sprawcy 

• Ujawnienie 
okoliczności 
sprzyjających 
popełnianiu 
przewinień 

• Umacnianie 
poszanowania 
prawa  

Postępowanie 
wykonawcze 

• Wykonanie 
orzeczeń 



Strony przed sądem 

Pokrzywdzony  

Osoba fizyczna lub 
prawna lub 
jednostka 

nieposiadająca 
osobowości 

prawnej, której 
dobro zostało 
bezpośrednio 
naruszone lub 

zagrożone przez 
przewinienie 
zawodowe 

Osoba obwiniona 

Fizjoterapeuta, 
wobec którego 
Rzecznik wydał 
postanowienie o 
przedstawieniu 
zarzutów  lub 

przeciwko któremu 
skierował do sądu 

wniosek o ukaranie 

Rzecznik 
Odpowiedzialności 

Dyscyplinarnej 



Postępowanie wyjaśniające  

Rzecznik otrzymuje 

informację o możliwości 

popełnienia przewinienia 

zawodowego  Postanowienie o wszczęciu 

postepowania wyjaśniającego 

Postanowienie o odmowie wszczęcia 

postepowania wyjaśniającego 

Z
a
ż
a
le

n
ie

  

Uprawnienia Rzecznika: 

 

 Przesłuchanie pokrzywdzonego i innych osób w charakterze świadków 

 Powołanie i przesłuchanie biegłych lub specjalistów 

 Przeprowadzenie innych dowodów 



Postępowanie wyjaśniające  

Podstawy do 
sporządzenia 

wniosku o 
ukaranie 

Końcowe 
zaznajomienie 

się z materiałem 
postępowania 

wyjaśniającego 
(możliwość 

przejrzenia akt) 

Postanowienie o 
zamknięciu 

postępowania 
wyjaśniającego 

Wniosek  
o ukaranie  



Zawieszenie prawa 

wykonywania zawodu  

Dowody wskazują na duże 
prawdopodobieństwo, że 

osoba obwiniona popełniła 
przewinienie zawodowe 

Rodzaj przewinienia 
wskazuje, że wykonywanie 

zawodu zagraża 
bezpieczeństwu pacjentów 

lub grozi popełnieniem 
kolejnego przewinienia 

Postanowienie 
sądu 

dyscyplinarnego 



Kary  

Upomnienie Nagana  

Kara pieniężna 

Zakaz pełnienia funkcji 
kierowniczych w 
podmiotach leczniczych 
na okres od 1 roku do 5 lat 

Zakaz pełnienia funkcji z 
wyboru w organach 
samorządu na okres od 1 
roku do 5 lat 

Ograniczenie zakresu 
czynności w wykonywaniu 
zawodu na okres od 6 
miesięcy do 2 lat 

Zawieszenie prawa 
wykonywania zawodu na 
okres od 1 roku do 5 lat 

Pozbawienie prawa 
wykonywania zawodu 



Odwołanie i kasacja 

Wyższy Sąd 
Dyscyplinarny 

Odwołanie 
co do winy 

Odwołanie 
co do kary 

KASACJA  

SĄD 

NAJWYŻSZY 



Zatarcie ukarania  

Rodzaj kary  Okres, po którym następuje 

zatarcie ukarania 

Upomnienie  Rok 

Nagana  3 lata od uprawomocnienia się 

orzeczenia 

Kara pieniężna 

Zakaz pełnienia funkcji kierowniczych 

Zakaz pełnienia funkcji z wyboru 

Ograniczenie zakresu czynności 

3 lata od wykonania orzeczenia 

Zawieszenie prawa wykonywania zawodu 5 lat od wykonania orzeczenia 

Pozbawienie prawa wykonywania zawodu 15 lat od uprawomocnienia się 

orzeczenia  



Odpowiedzialność zawodowa 

Nie można pociągnąć do odpowiedzialności zawodowej 

osoby obwinionej, dopóki popełnienie przewinienia 

zawodowego nie zostało udowodnione i stwierdzone 

prawomocnym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego 
 

art. 93 ust. 1 u.z.f 
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emilia.sarnacka@umb.edu.pl  


