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Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie FIZJOTERAPII 
Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn” 

Ośrodek Szkolenia Kadr Medycznych 
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin 

1. Postanowienia wstępne   

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie FIZJOTERAPII obowiązuje w Centrum 

Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”, Ośrodek Szkolenia Kadr Medycznych, 

Mikoszów 27, 57-100 Strzelin oraz w placówkach z nim współpracujących w zakresie w/w 

specjalizacji. Regulamin dotyczy osób, które spełniają warunki określone w Ustawie o 

zawodzie fizjoterapeuty w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz.1994, z 2017 r. poz.599) – i zostały 

zakwalifikowane do odbywania specjalizacji, zgodnie z w/w Ustawą i niniejszym 

regulaminem.  

2.  Regulamin postępowania kwalifikacyjnego  

1) W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego 

przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku 

o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe. 

2) Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia 

szkolenia specjalizacyjnego, którzy spełnili wymogi formalne w postepowaniu 

kwalifikacyjnym jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych. 

3) W postępowaniu konkursowym zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty przyznaje 

się punkty za: 

a) w przypadku fizjoterapeuty, który rozpoczął kształcenie po dniu wejścia 

w życie niniejszej ustawy, wynik PEF – nie więcej niż 50 punktów; 

b) w przypadku fizjoterapeutów, którzy nabyli kwalifikacje na podstawie 

dotychczasowych przepisów: 

 staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w pełnym wymiarze czasu 

pracy – 2 punkty za każdy rok, nie więcej niż 6 punktów, 

 posiadanie stopnia naukowego doktora – 18 punktów, 

 opublikowanie jako autor lub współautor: 

 podręcznika naukowego z zakresu fizjoterapii – 2 punkty 

za każdy, nie więcej niż 6 punktów, 

 artykułu naukowego z zakresu fizjoterapii w czasopiśmie 

recenzowanym – 1 punkt za każdy, nie więcej niż 10 

punktów, 

 szkolenie podyplomowe z zakresu fizjoterapii, gdzie 100 godzin 

szkolenia jest równe 2 punktom, nie więcej niż 10 punktów; 

c) w przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce 

szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii uzyskało identyczny wynik w postępowaniu 
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konkursowym uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych; 

d) w przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce 

szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii ma identyczny wynik studiów na dyplomie 

ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie 

studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen jaka 

obowiązywała na uczelni; 

e) w przypadku, o którym mowa w pkt 2.3.d.), wojewoda wzywa niezwłocznie 

kandydatów do dostarczenia dokumentu poświadczającego średnią ocen uzyskaną  

w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku. 

4) Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów 

uzyskanych za PEF albo punktów, o których mowa w pkt 2.3; 

5) 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. 

6) Lista fizjoterapeutów niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego 

zawiera pouczenie dotyczące weryfikacji, o której mowa w pkt 2.5. 

7) Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się fizjoterapeutów w liczbie 

odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie 

kwalifikacyjne w dziedzinie fizjoterapii w danym województwie, w kolejności  

od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym. 

8) Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. 

9) Wnioskodawca, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia 

specjalizacyjnego, może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania 

kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia, o którym mowa 

w pkt 2.8. O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia wnioskodawcę 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 

10) Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego  postępowania kwalifikacyjnego, 

wydaje wnioskodawcy skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego  

w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, ze wskazaniem okresu 

jego odbywania. 

11) Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy 

wojewoda wydaje kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, zwaną dalej „KS”,  

z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. 

12) KS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego 

zgodnie z programem specjalizacji. 

13) W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne. Szkolenie 

specjalizacyjne jest jednostopniowe. 

14) Fizjoterapeuta zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna 

je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w KS, jako planowana 

data rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczną datę 

rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w KS. 
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3. Sposób organizacji szkolenia specjalizacyjnego 

1) Maksymalną liczbę osób, które mogą być przyjęte na szkolenie specjalizacyjne  

w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”, Ośrodek Szkolenia Kadr 

Medycznych, Mikoszów 27, 57-100 Strzelin określa się na 28.  

2) Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez wojewodę 

stanowi podstawę podjęcia specjalizacji.  

3) Osobie zakwalifikowanej, Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”, 

Ośrodek Szkolenia Kadr Medycznych, Mikoszów 27, 57-100 Strzelin, jako „jednostka 

szkoląca”, umożliwia rozpoczęcie specjalizacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące 

od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, określonego w karcie 

specjalizacji wydanej przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego.  

4) Kierownik jednostki szkolącej odpowiedzialny jest za właściwy przebieg szkolenia 

specjalizacyjnego 

5) Na całość procesu specjalizacyjnego składa się:  

a)  4 lata (48 miesięcy) dla osób realizujących pełny program specjalizacji i obejmuje 

kształcenie teoretyczne w wymiarze 570 godzin oraz praktyczne – staże/praktyki 

kierunkowe – w wymiarze 875 godzin, a także obowiązkowe kursy 

specjalizacyjne: 238 godzin. W trakcie specjalizacji kandydat powinien odbyć staż 

podstawowy  

w wymiarze 3200 godzin wykonywania czynności zawodowych zgodnych  

z programem specjalizacji.  

b) 2 lata (24 miesiące) dla osób realizujących uzupełniający program specjalizacji  

i obejmuje kształcenie teoretyczne w wymiarze 380 godzin oraz praktyczne – 

staże/praktyki kierunkowe – w wymiarze 390 godzin, a także obowiązkowe kursy 

specjalizacyjne: 203 godziny. W trakcie specjalizacji kandydat powinien odbyć 

staż podstawowy w wymiarze 1600 godzin wykonywania czynności zawodowych 

zgodnych z programem specjalizacji.  

4. Plan realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego, 

harmonogram zajęć i staży kierunkowych  

4.1. Plan realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego dla osób 

posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie rehabilitacja 

ruchowa - program uzupełniający 

4.1.1. W I roku szkolenia specjalizacyjnego zrealizowane zostaną:  

* (w zależności od terminu uzyskania akredytacji i terminu przeprowadzonej 

rekrutacji dokładny terminarz zostanie podany do wiadomości w terminie  

i sposób określony odrębnymi przepisami Ustawy)  

 

 

Lp
. 

 

Moduł - kurs teoretyczny + odpowiadający 
modułowi obowiązkowy kurs 

 

Liczba 
godzin 

Staż kierunkowy 
odpowiadający 
modułowi 
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specjalizacyjny/numer kursu z listy 
kursów/ /numer stażu z 

tabeli programu 
specjalizacji 
uzupełniającej/ 

1. 
Środki i sposoby terapeutyczne w 
postępowaniu usprawniającym 

30 Staż 2, 5 

2. 

Zmiany patologiczne wywołane 
unieruchomieniem (z nieczynności) oraz 
fizjoterapia u osób trzeciego okresu życia 
/Kurs 1/ 

20 Staż 2,5 

3. Fizjoterapia w wieku rozwojowym /Kurs 2/ 40 Staż 1 

4. 
Fizjoterapia u dorosłych z zaburzeniami i 
uszkodzeniami UN. /Kurs 6/ 

40 Staż 2 

5. 
Fizjoterapia u osób z chorobami układu 
krążenia i oddechowego /Kurs 1/ 

40 Staż 3, 4 

 6. Diagnostyka funkcjonalna 40 Staż 1,2 

 Ogółem 210  

4.1.2. W II roku szkolenia specjalizacyjnego zrealizowane zostaną. 

 

Lp
. 

 

Moduł – kurs teoretyczny + odpowiadający 
modułowi obowiązkowy kurs 
specjalizacyjny/numer kursu z listy 
kursów/ 

 

Liczba 
godzin 

Staż kierunkowy 
odpowiadający 
modułowi 

/numer stażu z 
tabeli programu 
specjalizacji 
uzupełniającej/ 

1. Etyka, deontologia i prawo 10 - 

2. 
Organizacja i zarządzanie z elementami 
ekonomiki ochrony zdrowia 

10 - 

3. 
Polityka społeczna i zdrowie publiczne /Kurs 
4/ 

10 - 

4. 
Metodologia badań naukowych - informatyka 
i statystyka w praktyce zawodowej 
fizjoterapeuty 

10 - 

5. 
Fizjoterapia u osób ze zmianami 
patologicznymi narządu ruchu /Kurs 5/ 

50 Staż 2 

6. 
Fizjoterapia u osób po urazach i po 
amputacjach kończyn /Kurs 3/ 

30 Staż 2, 5 

7. 
Fizykoterapia, masaż leczniczy i balneologia 
w sporcie i odnowie biologicznej – metody i 
postępowanie /Kurs 7/ 

40 Staż 6 

8. Fizjoterapia w psychiatrii 10 Staż 6 

 Ogółem 170  

4.1.3. Tabela staży kierunkowych programu specjalizacji uzupełniającej  

realizowanych w I i II roku szkolenia. 

* (terminy odbywania staży będą uzgadniane z podmiotami, z którymi zostały 

zawarte umowy na realizację staży, w sposób uwzględniający ilość przyjętych 

osób szkolących się w ramach programu uzupełniającego i podstawowego). 
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Lp. 
Staż kierunkowy 

/ nazwa stażu i miejsce realizacji / 

Czas 
trwania 
stażu 

Liczba 
godzin 

1. 
W oddziale / ośrodku specjalistycznym dla dzieci z 
chorobami wieku rozwojowego i porażeniem 
mózgowym 

2 tyg. 60 

2. W oddziale neurochirurgicznym 2 tyg. 60 

3. 
W oddziale kardiologicznym / rehabilitacji  
kardiologicznej 

2 tyg. 60 

4. 
W oddziale chorób płuc / rehabilitacji 
pulmonologicznej 

2 tyg. 60 

5. W warsztatach ortopedycznych 2 tyg. 60 

6. W szpitalu uzdrowiskowym - sanatorium 3 tyg. 90 

 Łącznie 13 tyg. 390 

4.2. Plan realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego dla osób 

posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku fizjoterapia 

lub rehabilitacja ruchowa – program podstawowy 

4.2.1. W I roku szkolenia specjalizacyjnego zrealizowane zostaną:  

* (w zależności od terminu uzyskania akredytacji i terminu przeprowadzonej 

rekrutacji dokładny terminarz zostanie podany do wiadomości w terminie  

i sposób określony odrębnymi przepisami Ustawy)  

 

 

Lp. 

 

Moduł -kurs teoretyczny + odpowiadający 
modułowi obowiązkowy kurs 
specjalizacyjny/numer kursu z listy kursów/ 

 

Liczba 
godzin 

Staż 
kierunkowy 
odpowiadający 
modułowi 

/numer stażu z 
tabeli programu 
specjalizacji/ 

1. Teoria i filozofia fizjoterapii 5  

2. 
Środki i sposoby terapeutyczne w postępowaniu 
usprawniającym 

60 Staż 9, 10 

3. 
Zmiany patologiczne wywołane unieruchomieniem        
(z nieczynności) oraz fizjoterapia u osób trzeciego 
okresu życia /kurs 1/ 

20 Staż 5, 8, 9, 11 

4. Fizjoterapia w wieku rozwojowym / kurs 2  i 4/ 50 Staż 2, 9, 11 

5. 
Fizjoterapia u dorosłych z zaburzeniami i 
uszkodzeniami UN /kurs 7/ 

50 Staż 3, 4, 9, 11 

6. 
Fizjoterapia u osób z chorobami układu krążenia i 
oddechowego / kurs 1/ 

50 Staż 6, 7, 9, 11 

7. Diagnostyka funkcjonalna 40 Staż 9, 10 

 Ogółem 275  
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4.2.2. W II roku szkolenia specjalizacyjnego zrealizowane zostaną:  

 

Lp
. 

 

Moduł - kurs teoretyczny + odpowiadający 
modułowi obowiązkowy kurs 
specjalizacyjny/numer kursu z listy kursów/ 

 

Liczba 
godzin 

Staż kierunkowy 
odpowiadający 
modułowi 

/numer stażu z tabeli 
programu 
specjalizacji 
uzupełniającej/ 

1. 
Ocena fizjoterapeutyczna - badania ogólne i 
czynnościowe  

60 Staż 9, 10 

2. Etyka, deontologia i prawo 10 - 

3. 
Organizacja i zarządzanie z elementami 
ekonomiki ochrony zdrowia 

10 - 

4. Polityka społeczna i zdrowie publiczne /kurs 5/ 10 - 

5. 
Metodologia badań naukowych - informatyka i 
statystyka w praktyce zawodowej fizjoterapeuty 

20 - 

6. 
Fizjoterapia u osób ze zmianami patologicznymi 
narządu ruchu /kurs 6/ 

60 Staż 1, 5, 8, 9, 11 

7. 
Fizjoterapia u osób po urazach i po amputacjach 
kończyn /kurs 3/ 

30 Staż 1, 8, 9, 11 

8. 
Fizykoterapia, masaż leczniczy i balneologia – 
metody i postępowanie /kurs 8/ 

80 Staż 9,10,11 

9. Fizjoterapia w psychiatrii 15 Staż 9, 10 

 Ogółem 295  

4.2.3. Tabela staży kierunkowych programu specjalizacji  realizowanych w I, 

II, III i IV roku szkolenia. 

* (terminy odbywania staży będą uzgadniane z podmiotami, z którymi zostały 

zawarte umowy na realizację staży, w sposób uwzględniający ilość przyjętych 

osób szkolących się w ramach programu uzupełniającego i podstawowego). 

 

Nr 
stażu  

Staż kierunkowy 

/ nazwa stażu i miejsce realizacji / 

Czas 
trwania 
stażu  

Liczba 
godzin  

1.  W oddziale ortopedyczno-urazowym 3 tyg. 105 

2.  
W oddziale / ośrodku specjalistycznym dla dzieci z 
chorobami wieku rozwojowego i porażeniem 
mózgowym 

3 tyg. 105 

3.  W oddziale neurologicznym 3 tyg. 105 

4.  W oddziale neurochirurgicznym 2 tyg. 70 

5.  W oddziale reumatologicznym 2 tyg. 70 

6.  
W oddziale kardiologicznym / rehabilitacji 
kardiologicznej 

2 tyg. 70 

7.  
W oddziale chorób płuc / rehabilitacji 
pulmonologicznej 

2 tyg. 70 

8.  W warsztatach ortopedycznych 1 tydz. 35 

9.  W zakładzie rehabilitacji / fizjoterapii ambulatoryjnej 3 tyg. 105 
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10.  W szpitalu uzdrowiskowym - sanatorium 2 tyg. 70 

11.  W oddziale rehabilitacji / fizjoterapii stacjonarnej 2 tyg. 70 

  Łącznie 25 tyg.  

 

4.3. Udział, osoby odbywającej specjalizację, w kursach jest obowiązkowy w trakcie 

przebiegu stażu specjalizacyjnego.  

4.4. Terminy, miejsca i opiekunów staży/praktyk kierunkowych ustala kierownik 

specjalizacji w porozumieniu z jednostkami na bazie których będą one 

realizowane oraz kierownikiem „jednostki szkolącej”. 

4.5. Za wykonanie świadczeń medycznych w ramach odbywanego stażu/praktyki 

kierunkowej, osoba szkoląca się nie otrzymuje wynagrodzenia ani od 

Kierującego ani od Szpitala / Sanatorium / Warsztatów ortopedycznych. 

4.6. Wszystkie osoby odbywające szkolenie specjalizacyjne w pierwszym roku 

szkolenia obowiązkowo będą uczestniczyć w „kursie w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy” organizowanym przez jednostkę szkolącą. 

5.  Prawa i obowiązki osób odbywających specjalizację  

1) Osoba specjalizująca się jest zobowiązana do odbycia specjalizacji zgodnie z 

programem specjalizacji, a w szczególności:  

a) uczestniczenia we wszystkich obowiązkowych zajęciach, 

b) odbycia nieodpłatnych staży/nieodpłatnych praktyk kierunkowych, 

c) uczestniczenia we wskazanych przez kierownika specjalizacji konferencjach, 

seminariach i zebraniach w zakresie fizjoterapii, organizowanych przez jednostkę 

szkolącą, PTF oraz inne wskazane przez kierownika specjalizacji lub kierownika 

Ośrodka Szkolącego, 

d) przygotowania opracowań teoretycznych, pracy poglądowej lub pracy oryginalnej, 

której temat odpowiada programowi specjalizacji, 

e) wystąpienie na konferencji, posiedzeniu naukowym zatwierdzonym przez 

kierownika specjalizacji lub kierownika jednostki szkolącej, 

f) studiowania na bieżąco literatury fachowej polskiej i zagranicznej. 

2) Osoba specjalizująca się powinna spełniać najważniejsze wymagania etyczne i 

zawodowe obowiązujące w ochronie zdrowia.  

3) Osoba odbywająca szkolenie specjalizacyjne zobowiązana jest do regularnego 

poddawania się ocenie jego wiedzy i umiejętności w trybie określonym w rozdziale 7 

niniejszego regulaminu.  

4) Osoba specjalizująca się powinna także:  

a) przestrzegać regulamin organizacyjny specjalizacji,  

b) punktualnie zgłaszać się w wyznaczonym terminie na zajęcia teoretyczne i staże 

kierunkowe i aktywnie w nich uczestniczyć,  

c) w razie nieobecności - odbyć zajęcia w innym terminie, wyznaczonym przez 

kierownika specjalizacji.  

5) Osoba odbywająca specjalizację ma prawo do:  
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a) pełnej informacji na temat organizacji kształcenia w tym planu zajęć teoretycznych  

i staży kierunkowych, terminów, kryteriów i form zaliczania poszczególnych 

modułów i staży,  

b) dostępu do najlepszej i aktualnej wiedzy z zakresu specjalizacji, w tym korzystania  

z materiałów dydaktycznych wskazanych przez wykładowców i kierownika 

specjalizacji, 

c) możliwości kontaktu i konsultacji z kierownikiem specjalizacji i pozostałą kadrą 

dydaktyczną, 

d) zgłaszania swoich uwag dotyczących procesu dydaktycznego i organizacji 

specjalizacji do kierownika specjalizacji, kierownika jednostki szkolącej. 

6) Fizjoterapeuta odbywający szkolenie specjalizacyjne w uzasadnionych przypadkach 

może wystąpić z wnioskiem o skrócenie oraz o przedłużenie okresu odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z art.: 44, 45, 46 - Ustawy o zawodzie 

fizjoterapeuty. 

6. Szczegółowy zakres obowiązków kierowników specjalizacji, 

opiekunów staży/praktyk kierunkowych, wykładowców i 

innych osób prowadzących zajęcia.  

1) Szkolenie specjalizacyjne odbywa się pod nadzorem kierownika specjalizacji, który jest 

odpowiedzialny za ustalenie szczegółowych warunków i przebiegu szkolenia 

specjalizacyjnego w sposób zapewniający realizację programu specjalizacji. 

2) Kierownika specjalizacji powołuje i odwołuje, za jego zgodą, kierownik jednostki 

szkolącej. 

3) Prezes jednostki szkolącej: dr n. med. Krystyna Kobel-Buys lub osoba upoważniona 

zawiera umowę na pełnienie obowiązków z kierownikiem specjalizacji.  

4) Kierownikiem specjalizacji może być osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie 

fizjoterapii, a w uzasadnionych przypadkach w dziedzinie pokrewnej albo osoba, której 

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. 

5) Kierownik specjalizacji może wykonywać swoje obowiązki związane ze szkoleniem 

specjalizacyjnym wobec nie więcej niż 3 osób, a w uzasadnionych przypadkach, za 

zgodą konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii albo pokrewnej, jeżeli w tej 

dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, wobec nie więcej niż 4 osób. 

6) Odwołanie kierownika specjalizacji może nastąpić w przypadku: 

a) niewypełniania przez kierownika specjalizacji obowiązków, o których mowa w pkt 

7, 

b) uzasadnionego wniosku kierownika specjalizacji, 

c) uzasadnionego wniosku osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne pod nadzorem 

danego kierownika specjalizacji. 

7) Do obowiązków kierownika specjalizacji należy: 

a) udział w ustaleniu szczegółowych warunków odbywania szkolenia specjalizacyjnego 

w sposób umożliwiający nabycie wiadomości i umiejętności określonych 

programem specjalizacji, 

b) udział w ustaleniu szczegółowego planu zajęć objętych programem specjalizacji  

i nadzór nad realizacją tego planu, 
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c) wprowadzenie do KS szczegółowego planu zajęć objętych programem specjalizacji, 

d) wskazanie niezbędnego piśmiennictwa i innych źródeł ułatwiających 

samokształcenie, 

e) prowadzenie ewaluacji szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem 

specjalizacji, 

f) wystawienie opinii dotyczącej przebiegu szkolenia specjalizacyjnego i uzyskanych 

przez specjalizującego się umiejętności zawodowych, a także jego stosunku do 

współpracowników i pacjentów, zamieszczanej w KS, 

g) potwierdzanie w KS realizacji w terminie części szczegółowego planu zajęć objętych 

programem specjalizacji, 

h) coroczne potwierdzanie w KS zrealizowania zajęć objętych programem specjalizacji, 

wyznaczonych do odbycia w danym roku, 

i) potwierdzenie w KS odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem 

specjalizacji, 

j) zawiadomienie wojewody o przerwaniu szkolenia specjalizacyjnego przez 

fizjoterapeutę, który nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji. 

8) Kierownik specjalizacji dokonuje potwierdzeń, o których mowa w  ppkt. h.) oraz  i.),  

w terminie 14 dni odpowiednio od zakończenia danego roku albo odbycia szkolenia 

specjalizacyjnego. 

9) W umowie pomiędzy jednostką szkolącą a kierownikiem specjalizacji o której mowa  

w art. 36 ust. 2 pkt 1 - Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, mogą zostać ustalone 

dodatkowe obowiązki kierownika specjalizacji. 

10) Kierownik specjalizacji ma prawo do: 

a) udziału w egzaminie ustnym lub praktycznym wchodzącym w skład PESFZ  

w charakterze obserwatora, 

b) upoważnienia osoby, o której mowa w ust. 11, za jej zgodą, do wykonywania 

czynności opiekuna stażu kierunkowego. 

11) Nadzór nad realizacją programu staży kierunkowych, wynikających z programu 

specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii może sprawować osoba posiadająca tytuł 

specjalisty w dziedzinie fizjoterapii albo osoba, posiadająca decyzję ministra 

właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dotychczasowego doświadczenia zawodowego 

i dorobku naukowego fizjoterapeuty za równoważny ze zrealizowaniem programu 

specjalizacji, uzyskanej na podstawie dotychczasowych przepisów, zwana dalej 

„opiekunem stażu kierunkowego”. Osoba ta zapewnia bezpośredni nadzór nad 

realizacją programu staży kierunkowych, nie więcej niż 3 osób. 

12) Opiekun stażu kierunkowego, specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub specjalista  

II-stopnia z rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji medycznej albo właściwej dziedziny 

klinicznej, prowadzi szkolenie w zakresie tematyki modułu określonego w programie 

specjalizacji.  

13) Wykładowcy i inne osoby prowadzące zajęcia przekazują wiedzę i umiejętności zgodne 

z tematyką określoną w programie specjalizacji dokładając wszelkich starań aby 

poziom prowadzonych zajęć był wysoki.  
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7. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności  

1) Szczegółowe zasady i sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności osoby 

odbywającej specjalizację określa kierownik specjalizacji, z uwzględnieniem 

poniższych zapisów pkt. 8 niniejszego regulaminu. 

2) Osoba specjalizująca się zalicza staże kierunkowe u opiekuna stażu, w formie przez 

niego ustalonej z uwzględnieniem wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych,  

3) Na zakończenie każdego obowiązkowego kursu specjalizacyjnego, kierownik naukowy 

kursu przeprowadza kolokwium zaliczające, w którym na jego wniosek mogą brać 

udział również wykładowcy poszczególnych zagadnień.  

4) W przypadku negatywnego wyniku, osoba specjalizująca się ma prawo ponownego 

przystąpienia do sprawdzianu wiedzy po ustaleniu terminu z prowadzącym lub/i 

kierownikiem specjalizacji, kierownikiem jednostki szkolącej, 

5) Na zakończenie każdego obowiązkowego modułu szkoleniowego, przewidzianego 

programem specjalizacji, prowadzący przeprowadza kolokwium zaliczające, w którym 

na jego wniosek mogą brać udział również wykładowcy poszczególnych zagadnień. 

6) W przypadku negatywnego wyniku, osoba specjalizująca się ma prawo do ponownego 

przystąpienia do sprawdzianu wiedzy po ustaleniu terminu z prowadzącym lub/i 

kierownikiem specjalizacji, kierownikiem jednostki szkolącej, 

7) Oceny i zaliczenia studiowania piśmiennictwa, prowadzonych w ramach 

samokształcenia, dokonuje kierownik specjalizacji.  

8) Oceny i zaliczenia prac opublikowanych lub wygłoszonych publicznie dokonuje 

kierownik specjalizacji. 

9) W zagadnieniach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie wiążące są zapisy 

Ustawy o zawodzie (Dz.U. z 2015 r. poz.1994, z 2017 r. poz.599). 

8. Sposoby oceny organizacji i przebiegu szkolenia 

specjalizacyjnego przez osoby w niej uczestniczące. 

1) Po każdym module teoretycznym i po każdym stażu kierunkowym – specjalizujący się 

wypełniają anonimową ankietę oceniającą: 

a) stronę merytoryczną tych zajęć, 

b) osoby prowadzące zajęcia, 

c) stosowane metody i formy kształcenia, 

d) sposób ewaluacji wiedzy i umiejętności, 

e) poziom organizacji i przebiegu szkolenia. 

2) Dwa razy do roku – osoby odbywające szkolenie specjalizacyjne wypełniają 

anonimową ankietę oceniającą stronę informacyjno - organizacyjną ośrodka szkolącego.  

3) Bieżące uwagi mogą być zgłaszane przez osoby specjalizujące się do kierownika 

specjalizacji lub kierownika jednostki szkolącej.  

9. Umowa „jednostka szkoląca - osoba odbywająca szkolenie 

specjalizacyjne” 

1) Prezes Stowarzyszenia św. Celestyna, w ramach którego działa jednostka szkoląca:  

dr n. med. Krystyna Kobel-Buys lub osoba przez nią upoważniona, zawiera z osobą 

odbywającą specjalizację umowę o szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 

FIZJOTERAPII. 
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2) Szkolenie specjalizacyjne jest odpłatne w wysokości 19.800,00 PLN (dziewiętnaście 

tysięcy osiemset 00/100 złotych). Osoba specjalizująca się może dokonywać wpłat  

w ratach z rozbiciem na poszczególne lata szkolenia. 

3) Szkolenie specjalizacyjne dla osób z pierwszym stopniem specjalizacji realizujących 

uzupełniający program specjalizacji z fizjoterapii jest odpłatne w wysokości 12.900,00 

PLN (dwanaście tysięcy dziewięćset 00/100 złotych) płatne w dwóch ratach z rozbiciem 

na poszczególne lata szkolenia. 

4) Osoba szkoląca się – zgodnie z przepisami Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, może 

wydłużyć czas trwania szkolenia. W takim przypadku zobowiązana jest do uiszczenia 

dodatkowej opłaty w wysokości 3000 PLN (trzy tysiące 00/100 złotych) za każdy 

kolejny, rozpoczęty semestr (6 miesięcy), płatnej w terminie wskazanym przez 

Jednostkę Szkolącą.  

5) Osoba szkoląca się – zgodnie z przepisami Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, może 

skrócić czas trwania szkolenia. Nie wpływa to na wysokość opłaty za szkolenie 

specjalizacyjne. 

6) Szczegółowy harmonogram płatności oraz wzajemne prawa i obowiązki wynikające  

z realizacji programu specjalizacji określa umowa pomiędzy Centrum Rehabilitacji 

i Neuropsychiatrii „Celestyn”, Ośrodek Szkolenia Kadr Medycznych, Mikoszów 27, 57-

100 Strzelin a osobą szkolącą się w ramach specjalizacji. 

 

 

  

 

 Data                                              

/kierownik jednostki szkolącej/   


