Dz.U.2015.1994 z dnia 2015.11.30

USTAWA
z dnia 25 września 2015 r.
o zawodzie fizjoterapeuty
[…]

Art. 49.
1. Fizjoterapeuta, który ukończył szkolenie specjalizacyjne, może zostać dopuszczony do
PESFZ.
2. Fizjoterapeuta, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w
trybie postępowania kwalifikacyjnego i posiada stopień naukowy doktora habilitowanego i
odpowiedni dorobek zawodowy w zakresie fizjoterapii, może wystąpić do dyrektora CMKP o
uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego fizjoterapeuty za równoważny
ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości programu specjalizacji.
3. Dyrektor CMKP, na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu, może uznać, w
drodze decyzji, dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy fizjoterapeuty, o którym
mowa w ust. 2, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości
szczegółowego programu specjalizacji, a w przypadku uznania za równoważny w całości podjąć decyzję o dopuszczeniu tego fizjoterapeuty do PESFZ.
4. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 3, wchodzą:
1) konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii;
2) kierownik specjalizacji;
3) przedstawiciel KRF.
5. Fizjoterapeuta zamierzający przystąpić do PESFZ składa do właściwego wojewody
wniosek o dopuszczenie do PESFZ. Do wniosku dołącza się KS i dokument potwierdzający
wniesienie na konto CEM opłaty za PESFZ.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego
tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj jego wydania;
4) obywatelstwo (obywatelstwa);

5) adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
6) nazwę i adres jednostki szkolącej, w której było odbywane szkolenie specjalizacyjne;
7) stopień albo tytuł naukowy, imię i nazwisko kierownika specjalizacji;
8) informacje o skróceniu albo przedłużeniu szkolenia specjalizacyjnego;
9) wskazanie części PESFZ, do której zamierza przystąpić wnioskodawca;
10) decyzję, o której mowa w ust. 3 albo art. 149, jeżeli dotyczy.
7. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 5, jest generowany elektronicznie i pobierany
na stronie internetowej СЕМ. CEM potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych danych.
Wnioskodawca po wypełnieniu formularza i jego wydrukowaniu składa podpisany
własnoręcznie wniosek do właściwego wojewody.
8. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 5, składa się w terminie do dnia 15 lipca
każdego roku dla sesji jesiennej albo do dnia 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej.
Do tych terminów nie stosuje się przepisów art. 58-60 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
9. Wojewoda weryfikuje wniosek i dokumenty wnioskodawcy pod względem formalnym. W
przypadku gdy dokumenty te nie spełniają warunków formalnych, wnioskodawca wzywany
jest do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
Przepisy art. 58-60 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego stosuje się.
10. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku i dokumentów, o
których mowa w ust. 5, przekazuje je właściwemu konsultantowi krajowemu i zwraca się o
weryfikację, w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia, czy wnioskodawca odbył szkolenie
specjalizacyjne zgodnie z programem specjalizacji. Konsultant krajowy przekazuje
właściwemu wojewodzie rozstrzygnięcie i zwraca wniosek i dokumenty, które są następnie
przechowywane przez wojewodę zgodnie z przepisami art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
11. W przypadku niezrealizowania przez wnioskodawcę programu specjalizacji, właściwy
konsultant krajowy wskazuje brakujące części.
12. Wojewoda niezwłocznie po uzyskaniu informacji od konsultanta krajowego:
1) potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 11, kieruje do zrealizowania brakującej części
programu specjalizacji i przedłuża okres trwania szkolenia specjalizacyjnego na czas
niezbędny do realizacji tej części.
13. Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu, o którym mowa w ust. 12.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 2, wnioskodawca po zrealizowaniu
brakującej części programu specjalizacji i potwierdzeniu tego przez kierownika specjalizacji
w KS może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5. Przepisy ust. 6-13 i ust. 15-17
stosuje się.

15. Wojewoda po potwierdzeniu zakończenia szkolenia specjalizacyjnego podejmuje decyzję
o dopuszczeniu wnioskodawcy do PESFZ.
16. Wojewoda opracowuję listę osób dopuszczonych do PESFZ, którą przekazuje za pomocą
środków komunikacji elektronicznej do CEM.
17. CEM ustala listy fizjoterapeutów zdających PESFZ w danym miejscu i terminie oraz
zawiadamia te osoby o terminie i miejscu egzaminu i nadanym numerze kodowym, nie
później niż 21 dni przed dniem jego rozpoczęcia, pocztą elektroniczną na adres wskazany we
wniosku, o którym mowa w ust. 5, a w przypadku jego braku, pocztą na wskazany w tym
wniosku adres do korespondencji.

Art. 50.
1. Wnioskodawca wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości nie wyższej niż 25%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z
zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia,
do dnia 15 stycznia każdego roku.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.
3. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, albo wniesienia jej w
wysokości niższej niż należna, dyrektor CEM wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków
formalnych pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 49
ust. 5, a w przypadku jego braku, pocztą na wskazany w tym wniosku adres do
korespondencji. Przepisy art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego stosuje się z zastrzeżeniem, że w przypadku bezskutecznego upływu
terminu do uzupełnienia braków formalnych dotknięte nim zgłoszenie do PESFZ traktuje się
jako niezłożone.

Art. 51.
1. PESFZ organizuje CEM.
2. PESFZ jest przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej
"PKE".
3. Przewodniczącego PKE, Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego i jej członków
powołuje i odwołuje dyrektor CEM.
4. Przewodniczący PKE i jej członkowie powinni posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie
fizjoterapii albo w dziedzinach pokrewnych, albo decyzję ministra właściwego do spraw
zdrowia o powierzeniu obowiązków specjalisty w dziedzinie fizjoterapii zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o
zakładach opieki zdrowotnej.
5. Członkiem PKE nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Powołanie następuje na czas nieokreślony. Powołanie nie skutkuje powstaniem stosunku
pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
7. Kandydatów do PKE mogą zgłaszać:
1) konsultant krajowy, w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej
dziedzinie nie ma powołanego konsultanta;
2) KIF;
3) stowarzyszenie będące zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem
naukowym o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającym specjalistów w dziedzinie
fizjoterapii.
8. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7, zamieszcza się:
1) imię i nazwisko kandydata;
2) numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego
tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj jego wydania;
3) określenie posiadanej specjalizacji;
4) wskazanie dziedziny, w której kandydat ma być powołany do PKE;
5) adres korespondencyjny kandydata.
9. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, należy dołączyć kopię dyplomu specjalisty albo
decyzji, o której mowa w ust. 4, poświadczoną za zgodność z oryginałem.
10. Kopia dyplomu specjalisty nie jest wymagana, w przypadku gdy kandydat uzyskał
dyplom specjalisty wydany przez dyrektora CEM. W takim przypadku w zgłoszeniu należy
podać datę wydania i numer dyplomu.
11. Osoby powołane do PKE otrzymują akt powołania.
12. Dyrektor CEM powołuje na przewodniczącego PKE konsultanta krajowego w dziedzinie
fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego
konsultanta krajowego.
13. Członkostwo w PKE wygasa w przypadku śmierci członka PKE.
14. Dyrektor CEM odwołuje członka PKE w przypadku:
1) złożenia rezygnacji;
2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji członka PKE;
3) niewykonywania albo nienależytego wykonywania obowiązków;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 4.
15. Dyrektor СЕМ może odwołać członka PKE w przypadku wszczęcia przeciwko niemu
postępowania karnego w związku z podejrzeniem o popełnienie przez niego umyślnego
przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.

16. Wygaśnięcie członkostwa albo odwołanie członka ze składu PKE w czasie sesji
egzaminacyjnej nie wstrzymuje prac PKE.

Art. 52.
1. Dyrektor CEM, w celu przeprowadzenia PESFZ w ustalonych miejscach i terminach,
wyznacza spośród członków PKE Zespoły Egzaminacyjne. Zespół Egzaminacyjny składa się
co najmniej z 3 członków PKE, z zachowaniem reprezentacji podmiotów wymienionych w
art. 51 ust. 7.
2. Członkiem Zespołu Egzaminacyjnego nie może być osoba, w stosunku do której kandydat
do złożenia PESFZ w tym Zespole Egzaminacyjnym jest:
1) małżonkiem;
2) osobą pozostającą w stosunku:
a) pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia,
b) przysposobienia;
3) osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
4) osobą pozostającą w stosunku zależności służbowej.
3. Powody wyłączenia określone w ust. 2 pkt 1 i 2 lit. b trwają pomimo ustania małżeństwa
albo przysposobienia.
4. Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego przed rozpoczęciem PESFZ składają dyrektorowi
CEM pisemne oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że nie pozostają z
żadnym z kandydatów do złożenia PESFZ w tym Zespole Egzaminacyjnym w stosunku, o
którym mowa w ust. 2, oraz nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
5. Członkom Zespołów Egzaminacyjnych przysługuje:
1) wynagrodzenie za udział w pracach tego Zespołu, w wysokości nie wyższej niż 500 zł
dla Przewodniczącego Zespołu oraz nie wyższej niż 300 zł dla członka Zespołu;
2) zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
3) zwolnienie od pracy w dniu wykonywania czynności Zespołu Egzaminacyjnego bez
zachowania prawa do wynagrodzenia.
6. Dyrektor CEM określa, w drodze zarządzenia, szczegóły dotyczące warunków wypłaty
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, oraz zwrotu kosztów, o których mowa w ust.
5 pkt 2.

Art. 53.
Do zadań Zespołu Egzaminacyjnego przeprowadzającego dany PESFZ należy:
1) przeprowadzenie PESFZ zgodnie z regulaminem porządkowym, o którym mowa w
art. 54 ust. 8;
2) przekazanie do CEM kart odpowiedzi, niezwłocznie po zakończonym egzaminie
testowym, w sposób uniemożliwiający dokonywanie zmian w ich treści;
3) przekazanie do CEM ocen z egzaminu ustnego i praktycznego oraz dokumentacji
związanej z przeprowadzonym PESFZ, niezwłocznie po zakończonym PESFZ, nie
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia PESFZ.

Art. 54.
1. Zakres PESFZ jest zgodny z programem specjalizacji.
2. PESFZ jest przeprowadzany dwa razy w roku w sesji wiosennej od dnia 2 maja do dnia 15
czerwca oraz w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia.
3. PESFZ składa się z dwóch części w następującej kolejności: egzaminu teoretycznego i
egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESFZ jest
uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego.
4. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie:
1) testu, gdy do PESFZ w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 osób;
2) egzaminu ustnego.
5. Egzamin testowy odbywa się jednocześnie w całym kraju, w terminie ustalonym przez
dyrektora CEM. Egzamin testowy polega na rozwiązaniu 120 pytań zawierających pięć
wariantów odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Osoba zdająca może wybrać
tylko jedną odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba zdająca uzyskuje 1 punkt. W
przypadku braku odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo zaznaczenia więcej
niż jednej odpowiedzi punkty nie są przyznawane. Pozytywny wynik egzaminu testowego
otrzymuje osoba egzaminowana, która uzyskała co najmniej 60% maksymalnej liczby
punktów z testu.
6. W przypadku uwag merytorycznych do pytań testowych, osoba zdająca ma prawo złożyć
zastrzeżenie w trakcie trwania egzaminu testowego albo niezwłocznie po jego zakończeniu,
przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej. Zgłoszone zastrzeżenie zostanie zweryfikowane
bezpośrednio po egzaminie testowym, przed obliczeniem jego wyników. W przypadku
uznania zgłoszonego zastrzeżenia, zadanie testowe objęte zastrzeżeniem jest pomijane przy
ustalaniu wyniku egzaminu testowego w stosunku do wszystkich zdających, co odpowiednio
obniża liczbę możliwych do uzyskania punktów. Punkty za zadania unieważnione nie są
przyznawane.
7. Miejsca i terminy egzaminu praktycznego i ustnego ustala dyrektor CEM w porozumieniu
z Przewodniczącym PKE.

8. PESFZ przeprowadza się zgodnie z regulaminem porządkowym ustalonym przez
dyrektora CEM i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Art. 55.
1. Zadania egzaminacyjne dla PESFZ są opracowywane przez autorów wskazanych przez
dyrektora CEM spośród osób posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe w dziedzinie fizjoterapii lub w dziedzinach pokrewnych. Test przygotowuje się
odrębnie na każdą sesję egzaminacyjną.
2. Zadania egzaminacyjne podlegają weryfikacji przez recenzentów, wyznaczonych przez
dyrektora CEM w porozumieniu z właściwym konsultantem krajowym.
3. Opracowanie zadań egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie PESFZ jest finansowane
przez CEM.
4. Testy i pytania testowe oraz zadania egzaminów ustnych i praktycznych są opracowywane,
przetwarzane, dystrybuowane i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich
przez osoby inne niż uczestniczące w ich opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu,
przechowywaniu, przeprowadzające PESFZ lub sprawujące nadzór nad jego prowadzeniem.
5. Testy i pytania testowe oraz zadania egzaminów ustnych i praktycznych nie podlegają
udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.
6. Dyrektor CEM udostępnia testy i pytania testowe po ich wykorzystaniu na danym PESFZ
wyłącznie osobom przystępującym do tego egzaminu. Udostępnienie oraz jego
dokumentowanie następuje w sposób określony w zarządzeniu dyrektora CEM.

Art. 56.
1. PESFZ odbywa się w obecności co najmniej trzech członków PKE.
2. Nieobecność osoby egzaminowanej podczas PESFZ, bez względu na jej przyczynę, uważa
się za odstąpienie od udziału w PESFZ.
3. Fizjoterapeuta może składać PESFZ po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego
tożsamość.
4. Test jest rozwiązywany przez zdającego samodzielnie. Podczas PESFZ osoba
egzaminowana nie może korzystać z pomocy naukowych i dydaktycznych, a także nie może
posiadać urządzeń służących do kopiowania, przekazywania i odbioru informacji. Naruszenie
tego zakazu stanowi podstawę zdyskwalifikowania osoby egzaminowanej, co jest
równoznaczne z uzyskaniem przez nią wyniku negatywnego.
5. Przebieg PESFZ może być monitorowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk. W przypadku ujawnienia po egzaminie na zarejestrowanych materiałach korzystania
przez osobę egzaminowaną z pomocy naukowych, dydaktycznych lub urządzeń służących do
kopiowania, przekazywania i odbioru informacji, lub rozwiązywania testu niesamodzielnie,
osoba taka zostaje zdyskwalifikowana. Dyskwalifikacji dokonuje Przewodniczący

Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, na wniosek Zespołu Egzaminacyjnego. Fakt ten jest
odnotowywany w protokole, o którym mowa w ust. 7.
6. Dyrektor CEM zawiadamia o dyskwalifikacji osoby egzaminowanej Prezesa Krajowej
Rady Fizjoterapeutów, zwanego dalej "Prezesem".
7. Z przebiegu PESFZ sporządza się protokół, który podpisują członkowie Zespołu
Egzaminacyjnego przeprowadzający dany egzamin.
8. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego przesyła protokół egzaminacyjny dyrektorowi
CEM w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

Art. 57.
1. CEM ustala wyniki PESFZ, a w zakresie egzaminu testowego publikuje je na swojej
stronie internetowej. Wynik PESFZ nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Fizjoterapeuta, który nie przystąpił do PESFZ w wyznaczonym terminie albo uzyskał
wynik negatywny z PESFZ, może przystąpić do PESFZ w kolejnej sesji egzaminacyjnej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, fizjoterapeuta składa do dyrektora CEM
zgłoszenie. Przepisy art. 49 stosuje się.
4. Fizjoterapeuta, o którym mowa w ust. 3, zostaje wpisany przez dyrektora CEM na listę
osób składających PESFZ w danej sesji egzaminacyjnej.
5. Za wynik pozytywny PESFZ uznaje się uzyskanie pozytywnych wyników z obu jego
części, o których mowa w art. 54 ust. 3.
6. Wynik pozytywny z części PESFZ jest uznawany w kolejnych sześciu sesjach
egzaminacyjnych po sesji, w której został uzyskany. W przypadku nieuzyskania wyniku
pozytywnego z egzaminu praktycznego albo nieprzystąpienia do egzaminu praktycznego w
ustalonym terminie, fizjoterapeuta może przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej tylko do tej
części PESFZ.
7. Oceną końcową PESFZ jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen z egzaminu
teoretycznego i praktycznego.
8. Wyniki PESFZ dyrektor CEM za pomocą środków komunikacji elektronicznej przekazuje
wojewodom, dyrektorowi CMKP oraz właściwym jednostkom szkolącym.

Art. 58.
1. Potwierdzeniem złożenia PESFZ jest dyplom wydany przez dyrektora CEM.
2. Dyrektor CEM wydaje dyplom, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej.
3. CEM prowadzi rejestr wydanych dyplomów, o których mowa w ust. 1, i przechowuje ich
kopie sporządzone w formie elektronicznej.

4. Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, według określonego przez
dyrektora CEM układu danych.
5. Rejestr, o którym mowa w ust. 4, zawiera następujące dane osoby, której wydano dyplom:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
3) numer i datę wydania dyplomu;
4) imię i nazwisko kierownika specjalizacji oraz jego stopień albo tytuł naukowy;
5) nazwę i adres jednostki szkolącej, w której zainteresowany odbywał szkolenie
specjalizacyjne;
6) wynik PESFZ;
7) uzyskany tytuł specjalisty.
6. Dokumentacja dotycząca PESFZ przechowywana jest przez CEM zgodnie z przepisami
art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Na wniosek fizjoterapeuty, który złożył PESFZ, dyrektor CEM wydaje, odpłatnie, duplikat
albo odpis dyplomu albo dokonuje korekty dyplomu PESFZ. Opłata wynosi 50 zł. Opłaty nie
wnosi się, w przypadku gdy korekta wynika z błędu CEM.
8. CEM, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przekazuje do KIF, po zakończeniu
każdej sesji PESFZ, informację o uzyskaniu przez fizjoterapeutę tytułu specjalisty.

Art. 59.
1. W przypadku rażących uchybień formalnych w przeprowadzeniu PESFZ lub
nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na przeprowadzenie PESFZ, dyrektor CEM
może unieważnić PESFZ albo jego część, w danym terminie dla poszczególnych albo
wszystkich zdających.
2. Postępowanie wszczyna się na wniosek członka Zespołu Egzaminacyjnego,
przeprowadzającego PESFZ, osoby przystępującej do PESFZ albo z urzędu.
3. Unieważnienie PESFZ albo jego części powoduje, że traktuje się odpowiednio PESFZ albo
jego część jako niebyłą. Unieważniony egzamin jest powtarzany w terminie nie dłuższym niż
3 miesiące od dnia, w którym decyzja o unieważnieniu stała się ostateczna.
4. Decyzję o unieważnieniu dyrektor CEM podejmuje w terminie 14 dni od dnia powzięcia
informacji o przyczynach uzasadniających unieważnienie PESFZ albo jego części.
5. Informacja o decyzji o unieważnieniu PESFZ albo jego części jest ogłaszana na stronie
internetowej CEM. Decyzja przekazywana jest fizjoterapeutom, którzy przystępowali do
danego PESFZ, pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, o którym mowa w art.
49 ust. 5, a w przypadku jego braku, pocztą na wskazany w tym wniosku adres do
korespondencji. Dyrektor CEM przekazuje informację o unieważnieniu PESFZ albo jego
części do KIF za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6. Od decyzji o unieważnieniu egzaminu przysługuje odwołanie do ministra właściwego do
spraw zdrowia.
7. Za powtórzony PESFZ albo jego część nie pobiera się opłaty egzaminacyjnej.

Art. 60.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór KS,
2) kod specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii
- uwzględniając konieczność zapewnienia pełnej informacji niezbędnej do prowadzenia
specjalizacji;
3) wzór dyplomu specjalisty, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości
dokumentu,
4) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych, o których mowa w
art. 37 ust. 12 pkt 1, uwzględniając nakład pracy związany z przeprowadzaniem
czynności kontrolnych,
5) szczegółowy tryb działania PKE oraz wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i
członków PKE,
6) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 4,
7) szczegółowy sposób i tryb składania PESFZ oraz ustalania jego wyników
- uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia PESFZ oraz
zapewnienia bezstronności pracy PKE, a także nakład pracy przewodniczącego i członków
PKE;
8) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub odpisu dyplomu PESFZ oraz
sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESFZ,
9) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESFZ oraz sposób
uiszczania opłaty za dokonanie korekty dyplomu
- uwzględniając konieczność prawidłowego
potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty;

i

sprawnego

wydania

dokumentu

10) wysokość opłaty za PESFZ, uwzględniając koszty przeprowadzenia PESFZ oraz
wydania dyplomu potwierdzającego tytuł specjalisty.
[…]
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Art. 145.
1. Osoby, które rozpoczęły specjalizację w ochronie zdrowia w dziedzinie fizjoterapii na
podstawie programów obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, odbywają
specjalizację na podstawie tych programów.
2. Rejestr osób odbywających specjalizację w ochronie zdrowia w dziedzinie fizjoterapii
prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych staje się rejestrem, o którym mowa w
art. 43 niniejszej ustawy. Właściwi wojewodowie przekażą w ciągu 30 dni od dnia wejścia w
życie ustawy dane znajdujące się w dotychczasowym rejestrze do CMKP.
3. Do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 60 pkt 3 niniejszej ustawy
dyplomy, o których mowa w art. 58 ust. 1, mogą być wydawane zgodnie z wzorem
obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 146.
Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskały I stopień specjalizacji,
mogą uzupełnić kwalifikacje i uzyskać tytuł specjalisty w trybie określonym w niniejszej
ustawie, według uzupełniającego programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie
fizjoterapii.

Art. 147.
Osoba, której minister właściwy do spraw zdrowia, przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, powierzył obowiązki specjalisty w dziedzinie fizjoterapii zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej, może:
1) wchodzić w skład zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 36 ust. 8;
2) pełnić funkcję kierownika specjalizacji w danej dziedzinie ochrony zdrowia;
3) wchodzić w skład zespołu kontrolnego, o którym mowa w art. 37 ust. 4;
4) wchodzić w skład zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 38 ust. 3;
5) przystąpić do PESFZ.

Art. 148.
1. Przewodniczący i członkowie PKE powołanej do przeprowadzania egzaminu, o którym
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o
zakładach opieki zdrowotnej, zwanego dalej "PESoz", działającej w dniu wejścia w życie
ustawy stają się odpowiednio przewodniczącym i członkami PKE, o których mowa w
niniejszej ustawie.
2. Testy, pytania i zadania egzaminacyjne PESoz opracowane przed dniem wejścia w życie
ustawy uznaje się za opracowane i udostępniane w trybie przewidzianym w niniejszej
ustawie.

3. Regulamin porządkowy PESoz obowiązujący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy
zachowuje ważność do dnia wejścia w życie nowego regulaminu porządkowego PESFZ.
4. Zarządzenia dyrektora CEM dotyczące organizacji i przebiegu PESoz, obowiązujące w
dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych
zarządzeń.

Art. 149.
Osoba, której przed dniem wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw zdrowia
powierzył obowiązki specjalisty w dziedzinie fizjoterapii zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej i do
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie przystąpiła do PESoz, albo po przystąpieniu do
niego nie uzyskała wyniku pozytywnego z jego części albo całości, może przystąpić do
PESFZ, zgodnie z przepisami art. 49 niniejszej ustawy.

Art. 150.
Przewodniczący i członkowie PKE powołanej do przeprowadzania PESoz, działającej przed
dniem wejścia w życie ustawy, stają się z tym dniem, odpowiednio przewodniczącym i
członkami PKE, o których mowa w art. 51 niniejszej ustawy.

Art. 151.
Osoba, która na podstawie dotychczasowych przepisów rozpoczęła specjalizację w ochronie
zdrowia w dziedzinie fizjoterapii i nie uzyskała potwierdzenia zakończenia szkolenia
specjalizacyjnego przez wojewodę, o którym mowa w art. 49 ust. 12 pkt 1 niniejszej ustawy,
albo ukończyła specjalizację i nie została dopuszczona do PESoz, może przystąpić do
PESFZ, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.

Art. 152.
Do osoby, która została dopuszczona do PESoz przed dniem wejścia w życie ustawy, ale do
niego nie przystąpiła albo, po przystąpieniu, nie uzyskała wyniku pozytywnego z części albo
całości PESoz, stosuje się odpowiednio art. 49 ust. 5-9, 16 i 17 niniejszej ustawy.
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