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Specjalizacja fizjoterapeutyczna 
Światowa Konfederacja Fizjoterapii wspiera przywództwo i promowanie organizacji członkowskich w zakresie 
wpływania na krajowe zasady dotyczące specjalizacji w praktyce, jeśli uznają, że taka działalność przynosi 
korzyści społeczeństwu i zawodowi poprzez promowanie wysokich standardów fizjoterapii. Zgodnie z polityką 
Światowej Konfederacji Fizjoterapii dotyczącą zaawansowanej praktyki fizjoterapeutycznej, należy odróżnić 
specjalizację w praktyce od zaawansowanej praktyki. Podczas gdy osoby prowadzące fizjoterapię będące 
zaawansowanymi praktykami, są zwykle specjalistami;  specjaliści fizjoterapii  mogą nie być zaawansowanymi 
praktykami. 1 

Światowa Konfederacja Fizjoterapii pragnie harmonizować i koordynować rozwój specjalizacji poprzez 
przyjęcie spójnych zasad, definicji i wytycznych. 2  

Światowa Konfederacja Fizjoterapii zaleca, aby organizacje członkowskie zachęcały i wspierały następujące 
działania. 

• Kwalifikacja specjalistów fizjoterapii obejmuje formalny proces egzaminacyjny i potwierdzania dogłębnej 
wiedzy klinicznej i umiejętności w ramach specjalności, przy założeniu, że formalny proces jest w pełni 
udokumentowany. 

• Fizjoterapeuci wykazują dogłębne kompetencje kliniczne w swojej specjalności, uzyskując formalne 
uznanie swojej wiedzy i umiejętności przez organizację członkowską lub akredytowanego 
przedstawiciela. 

• Specjalizacja nie powinna być uznana ani dorozumiana jako oznaczająca ograniczenie praktyki.  Obszar 
działalności uznawany za fizjoterapię pozostanie otwarty dla wszystkich odpowiednio wykwalifikowanych 
fizjoterapeutów, zarówno specjalistycznych, jak i niespecjalistycznych, praktykujących w ramach swoich 
odpowiednich poziomów kompetencji. 
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Revised and re-approved at the 16th General Meeting of WCPT June 2007. 
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Date for review: 2023 

Related WCPT policies: WCPT policy statement: 
• Description of physical therapy  
• Advanced physical therapy practice 

WCPT guideline: 
• Guideline for physical therapist practice specialisation 
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