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Przedmiot sprawy Postępowanie kwalifikacyjne na specjalizację w dziedzinie fizjoterapii

Kogo dotyczy? Fizjoterapeuci ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego

Co przygotować?

1. Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii
2. Oświadczenie dot. rodzaju publikacji 
3. Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty – kopia 
4. Dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie
5. Odpis Dyplomu ukończenia uczelni wyższej – kopia 
6. Dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora - kopia
7. Zaświadczenia o ukończonych szkoleniach podyplomowych ( specjalizacje, 

studia podyplomowe lub kursy z zakresu FIZJOERAPII) zawierające 
informację o liczbie godzin – kopie 

Oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu lub złożyć ich kopie 
potwierdzone notarialnie. Do dokumentów sporządzonych  w języku obcym należy 
dołączyć ich tłumaczenia  poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, 
Oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji

Jak wypełnić 
dokumenty?

Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii 
i  Oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji należy złożyć w formie papierowej

Ile muszę zapłacić? Brak opłat

Kiedy złożyć 
dokumenty?

W terminie od dnia  15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne 
przeprowadzane w terminie 16 grudnia - 15 stycznia oraz  od dnia 30 kwietnia do 
dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1 czerwca 
-  30 czerwca

Gdzie załatwię 
sprawę?

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 
Oddział Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 
Kielce, p. 647 Kierownik Oddziału tel. 342 11 87, p. 645 Pracownik tel. 342 11 59

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną?

Nie dotyczy

Co zrobi urząd?

Urząd przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne na specjalizację w dziedzinie 
fizjoterapii, sporządzi i opublikuje listy osób zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych do odbywania specjalizacji na stronie internetowej 
wczp.kielce.uw.gov.pl i w BIP ŚUW oraz  wyda zakwalifikowanemu fizjoterapeucie 
Kartę szkolenia specjalizacyjnego i  skierowanie do odbywania specjalizacji.  

Jaki jest czas 
realizacji?

1 czerwca -  30 czerwca
16 grudnia - 15 stycznia
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Jak się odwołać?

Fizjoterapeuta może zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie 
kwalifikacyjne  o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego w terminie 20 dni 
od dnia ogłoszenia na stronie internetowej tego organu listy fizjoterapeutów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia 
specjalizacyjnego. Fizjoterapeuta może zwrócić się do organu prowadzącego 
postępowanie kwalifikacyjne  o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego 
w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyniku postępowania 
kwalifikacyjnego.

Informacje 
dodatkowe

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
wczp.kielce.uw.gov.pl zakładka : szkolenie specjalizacyjne magistrów/ szkolenie 
specjalizacyjne fizjoterapeutów. 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 25 września 2015 r.  o zawodzie fizjoterapeuty
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