
Regulamin Programu Certyfikacji Placówek oraz 

Osób świadcz ących usługi fizjoterapii: 

„Dobra praktyka fizjoterapeutyczna”  

 

1. Warunki ogólne  

1.1. Głównym celem Programu Certyfikacji udzielanej przez SFP (Program) jest dostarczanie 

Pacjentom sprawdzonej i rzetelnej informacji na temat Placówek i Osób świadczących 

usługi fizjoterapii oraz stałe podnoszenie poziomu i standardów postępowania w polskiej 

fizjoterapii. 

1.1.1. Placówk ą świadcz ąca usługi fizjoterapii  nazywa się: gabinet/klinika/przychodnia 

fizjoterapii lub rehabilitacji, oddziały rehabilitacji oraz jednostki, które prowadzą 

działalność fizjoterapeutyczną (Placówka). 

1.1.2. Osobą świadcz ącą usługi fizjoterapeutyczne  nazywa się dyplomowanego 

fizjoterapeutę (Osoba). 

1.2. Wszystkie Placówki oraz Osoby świadczące usługi fizjoterapii, ubiegające się o uzyskanie 

certyfikacji SFP muszą spełniać warunki opisane w regulaminie oraz w załącznikach 

dotyczących certyfikacji Placówek i Osób świadczących usługi fizjoterapeutyczne. 

1.3. Placówka, która uzyska certyfikację SFP może posługiwać się tytułem: „Placówka 

certyfikowana przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Pol ska zgodnie z programem 

DOBRA PRAKTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA”  

1.4.  Osoba, która uzyska certyfikację SFP może posługiwać się tytułem: „Fizjoterapeuta 

certyfikowany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Pol ska zgodnie z programem 

DOBRA PRAKTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA”  nazwa skrócona „Dobry 

Fizjoterapeuta”  

 

2. Warunki szczegółowe - Placówka  

2.1. Placówka ubiegająca się o certyfikacje powinna spełniać wymogi lokalowe oraz 

sprzętowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 (dla Placówki). 

2.2. Placówka ubiegająca się o certyfikację powinna dostarczyć ksero (lub skan) 

potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności 

fizjoterapeutycznej. 

2.3. Kierownik/Koordynator Placówki ubiegającej się o certyfikację powinien mieć 

przynajmniej pięcioletni udokumentowany staż pracy w zawodzie (nie wliczając stażu 

klinicznego zdobytego podczas studiów) oraz przedstawić zaświadczenia o odbytych 

minimum 250 godzinach szkoleń kierunkowych z fizjoterapii – Załącznik nr 2 (dla Placówki). 

2.4. Placówka ubiegająca się o certyfikację musi dostarczyć kserokopie (lub skan) dyplomu 



fizjoterapeuty - wszystkich osób świadczących w Placówce usługi fizjoterapeutyczne. 

Wszystkie kopie dyplomów będą umieszczone i przechowywane w bazie SFP – Załącznik 

nr 3 (dla Placówki). 

2.5. Placówka składa pisemne oświadczenie, że wszystkie przedstawione informacje są 

zgodne z prawdą oraz przyjętymi wymogami. 

2.6. SFP ma prawo zweryfikować czy wszystkie podane przez Placówkę informacje spełniają 

warunki przedstawione w Regulaminie. 

2.7. Po otrzymaniu certyfikacji Placówka zobowiązuje się dokonać ustalonej opłaty na konto 

SFP w terminie 7 dni od daty przyznania certyfikacji. 

2.8. Certyfikat jest wydawany na okres 2 lat z możliwością odnawiania na kolejne okresy, po 

złożeniu nowego wniosku. 

 

3. Warunki szczegółowe - Osoba  

3.1. Osoba ubiegająca się o certyfikację powinna mieć przynajmniej pięcioletni 

udokumentowany staż pracy w zawodzie (nie wliczając stażu klinicznego zdobytego 

podczas studiów) oraz przedstawić zaświadczenia o odbytych szkoleniach kierunkowych 

z fizjoterapii – Załącznik nr 2 (dla Osoby): 

3.1.1. Osoba z tytułem technika lub licencjata – minimum 400 godzin 

3.1.2. Osoba z tytułem magistra – minimum 250 godzin 

3.2.  Osoba ubiegająca się o certyfikację powinna dostarczyć ksero (lub skan) potwierdzenia 

zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności fizjoterapeutycznej. 

3.3. Osoba składa pisemne oświadczenie, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne 

z prawdą oraz przyjętymi wymogami. 

3.4. SFP ma prawo zweryfikować czy wszystkie podane przez Osobę informacje spełniają 

warunki przedstawione w regulaminie. 

3.5. Po otrzymaniu certyfikacji Osoba zobowiązuje się dokonać ustalonej opłaty na konto SFP 

w terminie 7 dni od daty przyznania certyfikacji. 

3.6. Certyfikat jest wydawany na okres 2 lat z możliwością odnawiania na kolejne okresy, po 

złożeniu nowego wniosku. 

 

4. Warunki dodatkowe 

4.1. Komisja Certyfikacyjna, w skład której wchodzą miedzy innymi, 2 członkowie Zarządu 

Głównego SFP, zbiera się raz w tygodniu w celu rozpatrzenia przesłanych Wniosków o 

udzielenie certyfikacji. 

4.2.  Komisja Certyfikacyjna podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania 

certyfikacji w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Biura Zarządu SFP (mailowo lub 

listownie) kompletnej, wymaganej w niniejszym Regulaminie dokumentacji. 

4.3. Decyzja Komisji Certyfikacyjnej jest przesyłana do Wnioskodawcy droga mailową. 

4.4. SFP zamieści na stronie internetowej www.DobraPraktykaFizjo.pl informacje na temat 



Placówki lub Osoby, które uzyskały certyfikację: 

4.4.1. Dla Placówki są to informacje, takie jak: nazwa placówki, adres, numer telefonu do 

rejestracji, adres strony internetowej, zakres realizowanych usług oraz logo placówki, 

4.4.2. Dla Osoby są to informacje, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu 

kontaktowego, zdjęcie oraz aktualne miejsce zatrudnienia lub świadczenia usług 

fizjoterapeutycznych, adres strony internetowej (jeśli posiada) oraz zakres 

wykonywanych usług. 

4.5. Informacje te będą rozpowszechniane i promowane przez SFP wśród Pacjentów, 

organizacji zrzeszającymi Pacjentów oraz wśród innych grup zainteresowanych 

informacjami na temat Placówek i Osób spełniających kryteria programu „Dobra 

praktyka fizjoterapeutyczna” . 

4.6. SFP przekaże w terminie 7 dni od daty dokonania opłaty certyfikacyjnej: 

4.6.1. Placówce certyfikowanej: pamiątkowy dyplom/certyfikat potwierdzający przyznaną 

certyfikację. Certyfikat winien być przez Placówkę umieszczony w widocznym 

miejscu, dostępnym dla wszystkich Pacjentów odwiedzających  placówkę.  

4.6.2. Osobie certyfikowanej: pamiątkowy dyplom/certyfikat potwierdzający przyznaną 

certyfikację. 

4.7. Placówka oraz Osoba, która uzyska certyfikację jest zobowiązana do zamieszczenia na 

swojej stronie internetowej (jeśli ją posiada) informacji o uzyskanym Certyfikacie wraz z 

umieszczeniem logo SFP kierującego do strony internetowej www.fizjoterapeuci.org  

5.  Opłaty 

5.1.  Placówka po  uzyskaniu certyfikacji wniesie opłatę certyfikacyjną z góry za okres 2 lat w 

wysokości: 100,00 zł  

5.2. Osoba po uzyskaniu certyfikacji wniesie opłatę certyfikacyjną z góry za okres 2 lat w 

wysokości: 50,00 zł 

5.2.1. Jeśli Osoba jest pełnoprawnym członkiem SFP (członek zwyczajny mający 

opłacona aktualną składkę członkowską) wtedy opłata certyfikacyjna wynosi 50% 

kwoty podanej w punkcie 5.2. 


