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Wzajemność - wzajemne uznawanie 
Wiele fizjoterapeutów decyduje się na szukanie możliwości praktyki w jakimś momencie swojej kariery 
zawodowej w kraju innym niż ten, w którym uzyskali kwalifikacje, a Światowa Konfederacja Fizjoterapii wspiera 
takie możliwości. Uznaje również wartość wzajemności, w ramach której jeden kraj uznaje kwalifikacje 
fizjoterapeutyczne innego kraju. Chociaż ten rodzaj wzajemnego uznawania ułatwia mobilność zawodową, 
może istnieć tylko wtedy, gdy co najmniej dwa organy ustawodawcze / regulacyjne / uznające uznają, że ich 
kwalifikacje fizjoterapeutyczne są zasadniczo równoważne oraz że w praktyce zawodowej istnieje 
wystarczająca liczba podobieństw lub niewielkich różnic, aby zapewnić ochronę społeczeństwa. 1, 2  

Krajowe i międzynarodowe umowy handlowe oraz gospodarka światowa stanowią nowe zachęty, aby zachęcić 
organy rejestrujące do rozważenia takich umów. Jednak chociaż wzajemne uznawanie może być wysoce 
pożądane między niektórymi krajami, będzie to uznane za niekorzystne dla innych - na przykład, gdy kluczowe 
wykwalifikowane osoby prowadzące fizjoterapię są przyciągane z obszarów o niedostatecznym dostępie / 
niskich zasobach, aby świadczyć usługi w krajach o wyższych zasobach lub tam, gdzie istnieją obawy, że 
niedokwalifikowani pracownicy będą mogli świadczyć usługi. Światowa Konfederacja Fizjoterapii przyjmuje do 
wiadomości, że chociaż niektóre bariery w praktyce są uzasadnione i konieczne w celu ochrony społeczności 
przed fizjoterapeutami, którzy nie są odpowiednio przygotowani do tego rodzaju praktyki w danym kraju, to 
ograniczenia, które służą jedynie ochronie krajowych lub lokalnych interesów zawodowych, nie służą 
najlepszemu interesowi zawodu. Światowa Konfederacja Fizjoterapii z niepokojem zauważa, że niektóre 
wymogi regulacyjne i procedury uznawania kwalifikacji stanowią lub wydaje się, że stanowią przeszkodę dla 
mobilności zawodowej na całym świecie. 

Światowa Konfederacja Fizjoterapii uważa, że wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych jest kwestią, 
która musi być zorganizowana przez organy ustawodawcze / regulacyjne / uznające i organizacje zawodowe 
w zainteresowanych krajach i nie może być regulowana na szczeblu międzynarodowym. Przyjmuje się do 
wiadomości, że organy regulacyjne mogą chcieć zachować prawo do wymagania od kandydatów, aby wykazali 
się zrozumieniem lokalnych przepisów prawa, przepisów zdrowotnych oraz zasad i standardów postępowania 
zawodowego. Światowa Konfederacja Fizjoterapii uważa, że efektywny, skuteczny, sprawiedliwy i odpowiedni 
system ustawodawczy / regulacyjny / uznawania kwalifikacji jest warunkiem wstępnym zarówno dla 
poszczególnych osób, jak i dla wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. Światowa Konfederacja 
Fizjoterapii opowiada się za wdrożeniem Globalnego Kodeksu Postępowania Światowej Organizacji Zdrowia 
w zakresie międzynarodowej rekrutacji pracowników medycznych. 3 

Światowa Konfederacja Fizjoterapii zachęca organizacje członkowskie do wspierania mechanizmów, które 
mają: 

• ułatwiać międzynarodową mobilność zawodową osób prowadzących fizjoterapię 

• leżeć w interesie publicznym i zapewniać bezpieczeństwo publiczne 

• zachować standardy zawodowe oczekiwane w każdej jurysdykcji 

• zapewnić dostęp do środków wspomagających osoby prowadzące fizjoterapię w spełnianiu standardów 
praktyki w kraju przyjmującym 
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Regulatory authority 
 

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 
regulation developed 2011. 

Re-affirmed at the 18th General Meeting of WCPT May 2015. 
Reviewed and re-approved at the 19th General Meeting of WCPT May 2019. 

Date for review: 2023 

Related WCPT policies: WCPT policy statements: 
• Autonomy 
• Description of physical therapy 
• Regulation of the physical therapy profession 

WCPT guideline: 
• Guideline for the development of a system of legislation/regulation/recognition 

of physical therapists 
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