
Projekt z dnia 14.03.2022 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1)

z dnia ….………. 2022 r.

w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” 

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 168) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Rozporządzenie określa:

1) wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”;

2) szczegółowe rodzaje zabezpieczenia dokumentu „Prawo wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty” przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę 

nieuprawnioną.

§ 2. Wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” jest określony w 

załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Wzór dokumentu, o którym mowa w § 1 pkt 1, zawiera następujące elementy 

zabezpieczające dokument przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę 

nieuprawnioną: 

1) zabezpieczający wzór tła odporny na podrabianie metodą skanowania, drukowania czy 

kopiowania:

a) tło giloszowe z reliefem,

b) gilosz tła nachodzący na pole fotografii,

c) druk irysowy;

2) w lewym dolnym rogu rewersu pole zadrukowane farbą zmienną optycznie o wymiarach 

20 x 10 mm, umieszczone w odległości 4 mm, licząc od lewej krawędzi i 4 mm, licząc od 

dolnej krawędzi; 

3) materiał karty nie wykazujący luminescencji w świetle UV;

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
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4) element graficzny widoczny w VIS (element tła poddruku widoczny w świetle 

widzialnym VIS – od ang. Visable) i świecący w świetle UV o długości fali 365 nm;

5) mikrodruki pozytywowe i negatywowe;

6) grawerowanie laserowe.

§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia2).

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I 

REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1715), które 
utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 24 
czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1559).
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Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia ... 2022 r. 
(poz. ….) 

WZÓR 
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OPIS 

Wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” ma formę karty 

identyfikacyjnej (układ poziomy) o wymiarze 85,595 mm (+/– 0,125 mm) x 53,975 mm 

(+/– 0,055 mm), promieniu zaokrągleń w przedziale od 2,88 do 3,18 mm i grubości od 0,68 do 

0,84 mm. Fizyczne cechy dokumentu są zgodne z PN - ISO/IEC 7810 i PN-ISO/IEC 7816-1. 

Metody weryfikowania cech dokumentu, w celu potwierdzenia ich zgodności z 

międzynarodowymi standardami, są zgodne z PN-ISO/IEC 10373. 

Wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” ma formę karty 

zbudowanej w 100% z wielowarstwowego poliwęglanu, przy czym warstwy zewnętrzne są 

przezroczyste, a warstwy środkowe nieprzezroczyste. Pomiędzy warstwami poliwęglanu 

technikami druku offsetową i sitodrukową naniesiono elementy graficzne i zabezpieczające. 

Dokument jest spersonalizowany przy użyciu wielkich liter i cyfr z wykorzystaniem 

technologii grawerowania laserowego. 

Awers:

1) napis: „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” wykonany krojem Arial Narrow 

Bold o wielkości 11 pkt i długości 68 mm, w kolorze białym, umieszczony na pasku 

przebiegającym poziomo o wymiarach 85 x 4,8 mm w kolorze fioletowym nr Pantone 

268, zawierającym mikrotekst negatywowy – na pasku w kolorze fioletowym o 

brzmieniu: „KRAJOWA RADA FIZJOTERAPEUTÓW”. Pod paskiem zbudowanym z 

mikrotekstu negatywowego pasek mikrotekstu pozytywowego o brzmieniu: „PRAWO 

WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY”. Po prawej stronie napisu „Prawo 

wykonywania zawodu fizjoterapeuty” pole w otoku białym, przeznaczone na napis w 

systemie znaków Braille'a o treści „PWZFz”;

2) napis: „Nazwisko” wykonany krojem ARIAL BOLD o wielkości 5 pkt, pogrubiony, w 

kolorze czarnym;

3) napis: „Imię/imiona” wykonany krojem ARIAL BOLD o wielkości 5 pkt, pogrubiony, w 

kolorze czarnym; 

4) napis: „Nr PESEL*” wykonany krojem ARIAL BOLD o wielkości 5 pkt, pogrubiony, w 

kolorze czarnym;
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5) napis: „* w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: 

nazwę, numer dokumentu oraz kraj wydania” wykonany krojem ARIAL Regular o 

wielkości 4,5 pkt, bez pogrubienia, w kolorze czarnym; 

6) napis: „Seria i nr” będący oznaczeniem blankietu dokumentu jako identyfikator 

dokumentu. Numer Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest nadawany 

posiadaczowi dożywotnio, tzn. w przypadku wydania duplikatu dokumentu na skutek 

jego zgubienia/zniszczenia numer ten nie ulega zmianie. „Seria i nr” to znacznik 

blankietu, zapewniający rozliczalność produkcji, wykonany krojem ARIAL BOLD o 

wielkości 5 pkt, pogrubiony, w kolorze czarnym;

7) napis: „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” wykonany krojem ARIAL BOLD o 

wielkości 5 pkt, pogrubiony, w kolorze czarnym;

8) obszar przeznaczony na fotografię posiadacza dokumentu, o wymiarach 25 x 35 mm, 

umieszczony w odległości 11,4 mm licząc od górnej krawędzi i 2,8 mm licząc od lewej 

krawędzi;

9) w procesie personalizacji dokumentu nanoszone są w sposób zapewniający trwałe 

i bezpieczne użytkowanie następujące dane: 

a) wizerunek twarzy, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 

2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816, 1000 i 1978), naniesiony 

w odcieniach szarości, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; w miejscu, gdzie 

znajduje się fotografia oraz wzór tła, wzór oraz fotografia nachodzą na siebie,

b) nazwisko posiadacza dokumentu umieszczone pod napisem „Nazwisko”, wykonane 

krojem ARIAL wielkimi literami, o wielkości 8 pkt, maksymalnie 18 liter w wierszu,

c) imię/imiona posiadacza dokumentu umieszczone pod napisem „Imię/imiona”, 

wykonane krojem ARIAL wielkimi literami, o wielkości 8 pkt, maksymalnie 18 liter 

w wierszu,

d) nr PESEL posiadacza dokumentu umieszczony pod napisem „Nr PESEL”, 

wykonany krojem ARIAL o wielkości 8 pkt, maksymalnie 24 cyfry,

e) numer Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty umieszczony pod napisem 

„Numer Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty”, wykonany krojem ARIAL o 

wielkości 8 pkt, maksymalnie 24 znaki (litery i cyfry),

f) seria i nr blankietu umieszczone obok napisu „Seria i nr”, wykonane krojem ARIAL 

o wielkości 8 pkt, maksymalnie 7 znaków;
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10) w górnym prawym rogu znak orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, 

umieszczony według wzoru, w białym okręgu o wymiarach 14,6 mm, umieszczony w 

odległości 10,5 mm licząc od górnej krawędzi i 2,6 mm licząc od prawej krawędzi. 

Rewers:

1) napis: „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” wykonany krojem Arial Narrow 

Bold o wielkości 11 pkt i długości 68 mm, w kolorze białym, umieszczony na pasku 

przebiegającym poziomo o wymiarach 85 x 4,8 mm w kolorze fioletowym nr Pantone 

268, zawierającym mikrotekst negatywowy - na pasku w kolorze fioletowym o brzmieniu: 

„KRAJOWA RADA FIZJOTERAPEUTÓW”. Pod paskiem zbudowanym z mikrotekstu 

negatywowego pasek mikrotekstu pozytywowego o brzmieniu: „PRAWO 

WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY”. Po prawej stronie napisu „Prawo 

wykonywania zawodu fizjoterapeuty” pole w otoku białym, przeznaczone na napis w 

systemie znaków Braille'a o treści „PWZFz”; 

2) napis: „jest jedynym dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej” wykonany krojem ARIAL BOLD 

o wielkości 6 pkt, pogrubiony, w kolorze czarnym, pierwsza litera mała; 

3) napis: „Data i nr uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów” wykonany krojem ARIAL 

Bold o wielkości 5 pkt, pogrubiony, w kolorze czarnym, pierwsza litera wielka;

4) napis: „Podpis Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów” wykonany krojem ARIAL Bold 

o wielkości 5 pkt, pogrubiony, w kolorze czarnym, pierwsze litery w każdym wyrazie 

wielkie;

5) napis: „Fizjoterapeuta wykonuje zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki 

zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i 

wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.” wykonany krojem ARIAL Bold 

Italic o wielkości 6 pkt, kolor wg wzornika Pantone 268, pierwsza litera wielka;

6) w lewym dolnym rogu pole zadrukowane farbą zmienną optycznie o wymiarach 20 x 10 

mm, umieszczone w odległości 4 mm licząc od lewej krawędzi i 4 mm licząc od dolnej 

krawędzi;

7) w procesie personalizacji dokumentu nanoszone są w sposób zapewniający trwałe 

i bezpieczne użytkowanie następujące dane:
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a) data i nr uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów umieszczone pod napisem „Data 

i nr uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów”, wykonane krojem ARIAL, o 

wielkości 8 pkt, maksymalnie 24 znaki,  

b) podpis Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów umieszczony pod napisem „Podpis 

Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów”, naniesiony w rozdzielczości co najmniej 

300 dpi.

 

Poddruk awersu: 

– pokryty giloszową teksturą w formie stylizowanego, powtarzalnego ornamentu,  

o zmiennej szerokości linii, szerokość linii od 45 do 75 mikronów. Kolorystyka: 

irys nr Pantone 270 - nr Pantone 2717 - nr Pantone 270;

– w centralnej części karty element reliefowy zawierający litery KRF o 

kolorystyce nr Pantone 271. Szerokość linii 100 mikronów.

Poddruk rewersu:

– pokryty giloszową teksturą w formie stylizowanego, powtarzalnego ornamentu,  

o zmiennej szerokości linii, szerokość linii od 45 do 75 mikronów. Kolorystyka: 

irys nr Pantone 270 - nr Pantone 2717 - nr Pantone 270.
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 24 

ust. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2022 r. poz. 168) 

zwanej dalej „ustawą”. 

W projekcie rozporządzenia określono wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty” oraz szczegółowe rodzaje zabezpieczenia go przed przerobieniem, 

podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną, kierując się koniecznością zapewnienia 

ochrony danych osobowych oraz sposobem użytkowania dokumentu. 

Wydanie nowego rozporządzenia wynika z treści przepisu zawartego w art. 8 ustawy z 

dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1559). Ponadto zgodnie z art. 12 ww. ustawy dotychczasowe 

przepisy wykonawcze dotyczące wzoru dokumentu prawo wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 11 lipca 2022 r.

Wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” ma formę karty 

identyfikacyjnej zbudowanej z wielowarstwowego poliwęglanu, przy czym warstwy 

zewnętrzne są przezroczyste, a warstwy środkowe nieprzezroczyste. Pomiędzy warstwami 

poliwęglanu technikami druku offsetową i sitodrukową naniesiono elementy graficzne 

i zabezpieczające. Dokument jest spersonalizowany przy użyciu wielkich liter i cyfr 

z wykorzystaniem technologii grawerowania laserowego. 

Wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” zawiera dane 

pozwalające na ustalenie tożsamości jego posiadacza, w tym jego fotografię. Podstawę wydania 

dokumentu będzie stanowiła uchwała Krajowej Rady Fizjoterapeutów o stwierdzeniu prawa 

wykonywania zawodu fizjoterapeuty, dlatego też w dokumencie zostaną zamieszczone dane 

dotyczące daty i numeru tej uchwały. We wzorze dokumentu została także zawarta klauzula, iż 

jest on jedynym dokumentem, który potwierdza prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy prawo wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, Krajowa Rada 

Fizjoterapeutów.

Wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” ma określony układ 

graficzny oraz kolorystykę i parametry, dane spełniające umożliwienie maksymalnego 
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zabezpieczenia dokumentu przed jego podrobieniem i wydawanie jednolicie brzmiącego 

i wyglądającego dokumentu przez długi okres czasu, pomimo zmieniających się warunków 

technicznych związanych z drukowaniem dokumentu. Ponadto, wzór ww. dokumentu spełnia 

wymagania określone w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1660 i 1997) i posiada szereg zabezpieczeń zgodnych z przepisami tej ustawy.

W załączniku do projektu rozporządzenia określono układ graficzny wzoru 

ww. dokumentu oraz opisano jego wymiary, kolorystykę i paramenty dotyczące jego edycji 

i druku.  

Wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” zawiera odpowiednie 

zabezpieczenia przed jego użyciem przez osobę nieuprawnioną np. przez personalizację 

dokumentu, gdzie dane są nanoszone w sposób zapewniający trwałe i bezpieczne użytkowanie. 

Pomiędzy warstwami poliwęglanu technikami druku offsetową i sitodrukową naniesiono 

elementy graficzne i zabezpieczające. Wzór dokumentu jest spersonalizowany przy użyciu 

wielkich liter i cyfr z wykorzystaniem technologii grawerowania laserowego. Fotografia 

posiadacza dokumentu jest nanoszona w sposób zapewniający trwałe i bezpieczne 

użytkowanie. Dlatego też zabezpieczenia uniemożliwiają posługiwanie się dokumentem przez 

osobę nieuprawnioną.

Wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” zawiera elementy 

zabezpieczające go przed sfałszowaniem, zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Tak określony 

termin wejścia w życie nie jest sprzeczny z art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) a 

zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. W uzasadnionych 

przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście 

dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 

normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, 

dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Pilne 

wejście w życie rozporządzenia wynika z faktu, iż dotychczasowe przepisy wykonawcze 

zachowują moc do dnia 11 lipca 2022 r., a wejście w życie rozporządzenia przed tym terminem 

umożliwi zachowanie płynności wydawania dokumentów „Prawo wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty”.
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Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie 

podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i  aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców. 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 

do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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