
Weryfikacja Profesjonalistów oraz ich kategorii 

W celu zachowania profesjonalnego charakteru serwisu znanylekarz.pl Profesjonaliści, którzy 

chcą zweryfikować swój Profil lub chcą zawrzeć umowę o świadczenie usług Pakiet Premium, 

zobowiązani są do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. Potwierdzenie kwalifikacji 

zawodowych odbywa się na podstawie przedstawionych przez Profesjonalistów dokumentów. 

Poniżej znajduje się lista określająca kwalifikacje zawodowe wymagane dla poszczególnych 

Profesjonalistów oraz wymagane przez serwis znanylekarz.pl dokumenty potwierdzające te 

kwalifikacje. 

Wszystkie dokumenty wymagane przez serwis znanylekarz.pl powinny zostać przesłane w formie 

skanów, na których muszą widnieć dane osobowe Profesjonalisty, w tym imię i nazwisko. Inne 

dane osobowe w tym takie jak: 

- data i miejsce urodzenia, 

- zdjęcie, 

- adres zamieszkania, 

- imiona rodziców, 

muszą zostać przekreślone lub zaczernione. 

 

ZAWÓD  KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYMAGANE DOKUMENTY 

Psycholog  Ukończone w UE wyższe studia 

magisterskie na kierunku psychologia. 

Dyplom ukończenia studiów. 

Psycholog dziecięcy 1. Ukończone w UE wyższe studia 

magisterskie na kierunku psychologia 

oraz 

2. ukończona specjalizacja z zakresu 

psychologii klinicznej dziecka, 

psychologii wychowawczej, psychologii 

rozwojowej lub psychoterapii dzieci i 

młodzieży 

1. Dyplom ukończenia studiów 

2. Zaświadczenie (certyfikat) 

uzyskanie specjalizacji.  

Psychoterapeuta 1. Tytuł zawodowy lekarza lub tytuł 

zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub 

magistra po ukończeniu studiów na 

kierunku psychologii, pedagogiki, 

resocjalizacji, socjologii albo spełnia 

warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie 

psychologa i samorządzie zawodowym 

psychologów 

1. Numer prawa wykonywania 

zawodu, dyplom ukończenia 

studiów 

2. Zaświadczenie (certyfikat) 

potwierdzające ukończenie 2 

roku czteroletniego szkolenia lub 

potwierdzające posiadanie tytułu 

specjalisty 



2. Ukończenie minimum 2 roku 

czteroletniego szkolenia w nurcie  

psychoanalitycznym, 

psychodynamicznym, poznawczo-

behawioralnym, systemowym, terapii 

schematu, integracyjnym, Gestalt, 

psychologii procesu, Ericksonowskim lub 

Rogersowskim.  

lub 

Ukończone studium terapii uzależnień 

akredytowane przez PARPA lub KBPN 

(tytuł specjalisty) 

 

Psychoonkolog 1. Wykształcenie wyższe psychologiczne 

lub medyczne (ukończone studia 

wyższe i uzyskany tytuł magistra lub 

równorzędny)  

2. Ukończone studia podyplomowe z 

psychoonkologii lub psychoonkologii 

klinicznej 

 

1. Numer prawa wykonywania 

zawodu, dyplom ukończenia 

studiów 

2. Dyplom ukończenia studiów 

podyplomowych 

Psychotraumatolog 1. Wykształcenie wyższe psychologiczne 

lub medyczne (ukończone studia 

wyższe i uzyskany tytuł magistra lub 

równorzędny)  

2. Ukończone studia podyplomowe z 

psychotraumatologii. 

lub 

Certyfikat psychotraumatologa 

/specjalisty psychotraumatologa 

 

1. Numer prawa wykonywania 

zawodu, dyplom ukończenia 

studiów 

2. Dyplom ukończenia studiów 

podyplomowych lub certyfikat 

Seksuolog Tytuł zawodowy lekarza oraz ukończone 

studia podyplomowe z zakresu 

seksuologii,  

lub  

Ukończone w UE studia wyższe na 

kierunku psychologia oraz ukończone 

studia podyplomowe z zakresu 

seksuologii  

lub  

Ukończone w UE studia wyższe na 

1. Numer prawa wykonywania 

zawodu, dyplom ukończenia 

studiów lub  

2. Dyplom ukończenia studiów  



kierunku psychologia oraz ukończony 

licencjat na kierunku psychoseksuologia.   

Fizjoterapeuta Zgodne z wymaganiami dla wykonywaniu 

zawodu fizjoterapeuty określonymi w 

ustawie z dnia 25 września 2015 r. o 

zawodzie fizjoterapeuty.  

Prawo wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty lub informacja o 

wpisie do Krajowego Rejestru 

Fizjoterapeutów  

Fizjoterapeuta 

dziecięcy 

1. Prawo wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty  

2. Ukończony kurs NDT Bobath lub 

Vojty 

1. Numer prawa wykonywania 

zawodu 

2. Zaświadczenie (certyfikat) o 

ukończonym kursie 

Dietetyk Ukończone w UE wyższe studia 

magisterskie o specjalności dietetyka.  

lub 

Ukończenie szkoły policealnej publicznej 

lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego 

dietetyk lub dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

dietetyk, lub ukończenie technikum, lub 

szkoły policealnej i uzyskanie tytułu 

zawodowego technika technologii 

żywienia w specjalności dietetyka, lub 

tytuł zawodowy magistra, lub licencjata 

na kierunku dietetyka, 

lub 

Rozpoczęcie przed dniem 1 października 

2007 r. studiów wyższych w specjalności 

dietetyka obejmujących co najmniej 1784 

godziny kształcenia w zakresie dietetyki i 

uzyskanie tytułu magistra, 

lub 

Rozpoczęcie przed dniem 1 października 

2007 r. studiów wyższych na kierunku 

technologia żywności żywienie człowieka 

o specjalności żywienie człowieka i 

uzyskanie tytułu magistra lub magistra 

inżyniera na tym kierunku 

Dyplom ukończenia studiów  

lub 

Dyplom ukończenia szkoły 

Logopeda Ukończone w UE studia wyższe na 

kierunku logopedia 

lub 

Ukończenie studiów wyższych na 

kierunku lub w specjalności logopedia 

Dyplom ukończenia studiów 



obejmujących w programie nauczania co 

najmniej 800 godzin kształcenia w 

zakresie logopedii lub 3. ukończenie 

studiów wyższych i uzyskanie tytułu 

magistra oraz ukończenie studiów 

podyplomowych z logopedii 

obejmujących co najmniej 600 godzin 

kształcenia w zakresie logopedii  

Lekarz i lekarz 

dentysta 

Kwalifikacje wymagane przez ustawę z 

dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarz i 

lekarza dentysty.  

Numer prawa wykonywania zawodu 

Specjalizacje lekarzy 

i lekarzy dentystów 

Kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 

r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy 

dentystów.  

Numer prawa wykonywania zawodu  

Położna/położny Kwalifikacje wymagane przez ustawę z 

dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej.  

Numer prawa wykonywania zawodu 

położnej 

Higienistka 

stomatologiczna 

Wykształcenie średnie medyczne w 

zawodzie higienistki stomatologicznej, 

lub  

Ukończone w UE studia wyższe na 

kierunku lub w specjalności higiena 

stomatologiczna, 

lub  

Ukończone w UE studia wyższe na 

kierunku lub w specjalności higiena 

stomatologiczna rozpoczęte przed dniem 

31 sierpnia 2009 roku,  

lub  

Ukończenie szkoły policealnej publicznej 

lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego 

higienistka stomatologiczna 

Dyplom ukończenia studiów lub 

dyplom ukończenia szkoły  

Ortoptysta Ukończenie szkoły policealnej publicznej 

lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego 

ortoptystki lub dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

ortoptysta.  

Dyplom poświadczający zdobycie 

tytułu zawodowego  



Osteopata 1.Tytuł lekarza medycyny lub 

fizjoterapeuty na pięcioletnich studiach 

magisterskich.  

2.Ukończone studia osteopatyczne (5-

letnie) 

 3.Dyplom poświadczający odbycie 

egzaminu klinicznego 

Dyplom ukończenia studiów 

Dyplom potwierdzający zdanie 

egzaminu klinicznego 

Optometrysta Ukończone w UE studia wyższe na 

kierunku optometria  

lub 

Ukończone w UE studia wyższe oraz 

ukończone studia podyplomowa na 

kierunku optometria/optyka okularowa. 

Dyplom ukończenia studiów 

Biegły sądowy  Zaświadczenie o byciu biegłym sądowym 

z działu medycyny, fizjoterapii, 

psychologii, psychoterapii, weterynarii 

lub innych kategorii wymienionych w 

niniejszym dokumencie.  

Zaświadczenie poświadczające 

bycie biegłym (może być 

potwierdzenie wpisu na listę 

biegłych sądowych) 

Weterynarz Kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 21 

grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza 

weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych 

Prawo wykonywania zawodu 

Refrakcjonista Ukończenie szkoły policealnej publicznej 

lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego 

refrakcjonista 

Dyplom poświadczający zdobycie 

tytułu zawodowego 

 

 

Jeśli jakiekolwiek powyższe wymagania zostaną zmienione przez powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, dla oceny kwalifikacji zawodowych stosuje się te aktualne wymagania, nawet 

jeżeli w powyższej tabeli znajduje się odwołanie do innych aktów prawnych.  


