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Regulacja zawodu fizjoterapeuty 
Światowa Konfederacja Fizjoterapii opowiada się za regulacją zawodu fizjoterapeutów za pomocą uznanych 
i cenionych systemów. Systemy te powinny zapewniać ochronę społeczeństwa poprzez mechanizmy 
obejmujące odpowiedzialną samorządność fizjoterapeutów. 

Modele regulacji zawodowych różnią się w poszczególnych krajach i wiele czynników ma na nie wpływ, w tym 
system rządu, system opieki zdrowotnej i historia zawodu. Aby być skutecznym, każdy system regulacji musi 
uwzględniać kontekst gospodarczy, polityczny i kulturowy, w którym jest wdrażany.  

Światowa Konfederacja Fizjoterapii uznaje, że osoby prowadzące fizjoterapię mogą podlegać przepisom 
prawnym, obejmującym licencjonowanie lub rejestrację przez zawodowy lub zewnętrzny organ regulacyjny. 
Alternatywnie, w niektórych krajach zawód jest regulowany przez spełnienie kryteriów członkostwa 
w organizacji zawodowej dla osoby prowadzącej fizjoterapię . 

Fizjoterapia to uznany na całym świecie zawód medyczny, który mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane 
osoby prowadzące fizjoterapię i fizjoterapeuci. 1 Tam, gdzie jest to wymagane ustawodawstwem stanowym lub 
krajowym, są oni uprawnieni do posiadania ważnej rejestracji / licencji na wykonywanie zawodu i / lub 
posługiwania się tytułem fizjoterapeuty. 2 W razie braku przepisów prawnych osoby prowadzące fizjoterapię są 
uznawane na podstawie uprawnień do członkostwa w organizacji członkowskiej Światowej Konfederacji 
Fizjoterapii w danym kraju, o ile taka istnieje. 

Światowa Konfederacja Fizjoterapii zachęca organizacje członkowskie do pracy nad systemem regulacji 
skupiającym się na interesie publicznym. Taki system będzie promować zaufanie do zawodu. System może 
powyższe osiągnąć dzięki mechanizmom zapewniającym posługiwanie się tytułem osoby prowadzące 
fizjoterapię lub fizjoterapeuty wyłącznie odpowiednio wykształconym i kompetentnym osobom. 2 

Skuteczną regulację charakteryzuje sześć kluczowych elementów:  

• zapewnienie, że kończąc programy edukacyjne zapewniające edukację na wysokim poziomie, 
wykwalifikowane osoby prowadzące fizjoterapię spełniają podstawowe standardy praktyki. 

• zapewnienie standardów ciągłości kompetencji zawodowych lub biegłości 

• obecność standardów etyki zawodowej i postępowania 

• prowadzenie rejestru licencjonowanych / regulowanych / uznanych fizjoterapeutów 

• mechanizmy postępowania w przypadku nieprzestrzegania ustalonych standardów postępowania 

• mechanizmy odnoszące się do nowych lub zaawansowanych zakresów praktyki, które nie są 
porównywane z podstawowymi standardami praktyki 

Te kluczowe elementy są ze sobą powiązane i stanowią filary będące podstawą podejść regulacyjnych 
służących interesowi publicznemu, w szczególności ochronie bezpieczeństwa publicznego. W wielu 
przypadkach skuteczną regulację można osiągnąć poprzez włączenie do systemu regulacji standardów 
kształcenia zawodowego, wyników, postępowania i kompetencji. Te standardy, wraz z mechanizmami 
monitorowania i wspierania przestrzegania regulacji przez praktyków oraz zarządzania brakiem przestrzegania 
regulacji, zapewniają środki, dzięki którym przedstawiciele zawodu mogą chronić społeczeństwo. 

Światowa Konfederacja Fizjoterapii zachęca organizacje członkowskie do zapewnienia mechanizmu, za 
pomocą którego społeczeństwo może do odpowiedniego organu zgłosić lub złożyć skargę na licencjonowanych 
/ regulowanych / uznanych fizjoterapeutów. Współczesne mechanizmy składania skarg obejmują metody 
rozwiązywania sporów, jak mediacja i postępowanie pojednawcze, a nie tylko metody „dowodzenia i kontroli” 
lub bardziej karne metody.  
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Światowa Konfederacja Fizjoterapii zachęca organizacje członkowskie do pracy nad systemami regulacji, 
które: 

• określają kwalifikacje wymagane do uzyskania licencji / regulacji / uznania w celu wykonywania zawodu 
osoby prowadzącej fizjoterapię 

• ograniczą wykorzystywanie tytułów fizjoterapeutka i fizjoterapeuta do wyłącznie licencjonowanych / 
zarejestrowanych / uznanych fizjoterapeutów 2 

• ustalają i monitorują standardy kompetencji w zakresie fizjoterapii 

• ustanawiają procesy zapewniające kompetencje kandydatów ubiegających się o uznanie do 
wykonywania zawodu 

• ustanawiają procesy pozwalające licencjonowanym / zarejestrowanym / uznanym fizjoterapeutom 
zachować kompetencje, jak wymagania dotyczące ciągłego rozwoju zawodowego i utrzymania praktyki 

• ustalają i monitorują standardy praktyki fizjoterapeutycznej przez uznane / zarejestrowane / 
licencjonowane osoby prowadzące fizjoterapię 

• ustanawiają procesy rozpatrywania skarg dotyczących licencjonowanych / zarejestrowanych / uznanych 
fizjoterapeutów 

• ustanawiają procesy postępowania w przypadku ustaleń dochodzeń w sprawie skarg dotyczących 
licencjonowanych / zarejestrowanych / uznanych fizjoterapeutów 

• wspierają dyskusje oparte na współpracy z organem regulacyjnym, zapewniając bezstronność 
i niezależność regulatora, przy jednoczesnym rozwijaniu, zabezpieczaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu 
zaangażowania z wysokimi standardami edukacji, praktyki i profesjonalizmu   

Światowa Konfederacja Fizjoterapii zachęca organizacje członkowskie do wspierania systemów regulacji, 
w których wymagania dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapii są: 

• takie same dla wszystkich kandydatów bez względu na narodowość, rasę, pochodzenie etniczne, 
kulturę, płeć, orientację seksualną, wyznanie czy status społeczny 3 

• oparte na uczciwych, obiektywnych i przejrzystych kryteriach związanych z wykształceniem zawodowym, 
doświadczeniem i / lub oceną kompetencji 

• nie są bardziej uciążliwe niż to konieczne, aby zapewnić, że tylko kompetentne osoby prowadzące 
fizjoterapię  posługują się tytułem i wykonują zawód  fizjoterapeuty 2 

• nie są wykorzystywane wyłącznie w celu ograniczenia podaży fizjoterapeutów w danym kraju 

• przekazywane są prostym językiem 

• zachęcają do odpowiedzialnej samorządności fizjoterapeutów 

Światowa Konfederacja Fizjoterapii zachęca organizacje członkowskie do doradzania swoim członkom 
w zakresie wytycznych Światowej Konfederacji Fizjoterapii dotyczących opracowania systemu ustawodawstwa 
/ regulacji / uznawania kwalifikacji. 
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Glossary (https://world.physio/resources/glossary) 

Accreditation  

Competence  

Codes of practice/conduct 

Equity 

Licence/registration  

Professional ethics 

Professional regulation  

Protection of title 

Regulated profession  

Regulatory authority  

Standards of practice  

 

Approval, review and related policy information 

Date adopted: Approved at the 17th General Meeting of WCPT in June 2011.  
Replaced the Position Statement: regulation and reciprocity, approved at the 14th 
General Meeting of WCPT May 1999 which was revised and re-approved at the 16th 
General Meeting of WCPT June 2007. Standalone policy statement on reciprocity 
developed 2011. 
Revised and re-approved at the 18th General Meeting of WCPT May 2015. 
Revised and re-approved at the 19th General Meeting of WCPT May 2019. 

Date for review: 2023 

Related WCPT policies: WCPT ethical principles  
WCPT policy statements: 

• Protection of title 
• Education 
• Reciprocity – mutual recognition 
• Standards of physical therapist practice 
• Diversity and inclusion 

WCPT guidelines: 
• Guideline for standards of physical therapy practice 
• Guideline for physical therapist professional entry level education  
• Guideline for the development of a system of legislation/regulation/recognition 

of physical therapists 
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Resources 
WCPT website: www.wcpt.org/practice/regulation 

International Network of Physiotherapy Regulatory Authorities (INPTRA): www.inptra.org/ 
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