
RAPORT DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ ZESPOŁU TEMATYCZNEGO DS. PRAKTYK 
FIZJOTERAPEUTYCZNYCH (12.2018 – 10.2019) 
 
Powstanie Zespołu: 05.12.2018 
 
Skład Zespołu: 
Marek Sewastianik 
Katarzyna Fountoukidis 
Artur Serwatka 
Piotr Szczepański 
 
Posiedzenie I – 05.12.2018 
Działania:  

• omówiono istotę pracy zespołu w odniesieniu do nowelizacji Ustaw, 

• wybrano przewodniczącego zespołu. 
Wyniki: 

• powołano członków zespołu,  

• wybrano przewodniczącego zespołu. 
 
Posiedzenie II – 09.01.2019 
Działania: 

• dyskusja nad zaprezentowanym programem rejestracji praktyk fizjoterapeutycznych, 

• omówiono sugestie i możliwości opracowania zaleceń do art. 22 w ustawie z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190), 

• rozważano możliwości zatrudnienia fizjoterapeutów i możliwości współpracy z innymi 
zawodami medycznymi z poziomu praktyk fizjoterapeutycznych. 

Wyniki: 

• w dyskusji wykazano potrzebę uwzględnienia specyfiki i zakresu czynności wykonywanych 
przez fizjoterapeutę. 

 
Posiedzenie III – 06.02.2019 
Działania: 

• omówiono potrzebę powołania kontrolerów w kierunku wspomagania fizjoterapeutów, 
w początkowej fazie działalności, 

• rozpoczęto pracę nad dokumentacją medyczną prowadzoną przez fizjoterapeutę w praktyce 
fizjoterapeutycznej, 

• wykonano wstęp do stworzenia regulaminu organizacyjnego praktyk fizjoterapeutycznych. 
Wyniki: 

• przyjęto rekomendację do wpisu w CSIOZ w zakresie prowadzenia działania 
fizjoterapeutycznego, 

• na podstawie art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2190) określono kwotę ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
w zakresie fizjoterapii, 

• podjęto decyzję o rekomendacji formy działania indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej. 
 
Posiedzenie IV – 06.03.2019 
Działania: 

• ustalono potrzebę ujednolicenia słownictwa i terminologii w dokumentacji medycznej, 
w stosunku do programów komputerowych i aplikacji rekomendowanych przez KIF, 

• wstępnie podjęto działania mające ujednolicić opis na stronach internetowych praktyk 
fizjoterapeutycznych. 



Wyniki: 

• przyjęto zakres i treść regulaminu praktyk fizjoterapeutycznych, 

• przyjęto formę informacji na stronie internetowej KIF dotyczącą praktyk fizjoterapeutycznych. 
 
Posiedzenie V – 06.05.2019 
Działania: 

• szczegółowe opracowanie elementów związanych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
w sprawie dokumentacji medycznej, 

• powołano nowego członka zespołu. 
Wyniki: 

• przeanalizowano i opracowano kluczowe zapisy dotyczące fizjoterapii, w tym również praktyk 
fizjoterapeutycznych. 

 
Posiedzenie VI – 05.07.2019 
Działania: 

• prowadzono pracę nad regulaminem kontroli fizjoterapeutów, podjęto opracowanie wersji do 
przedstawienia Krajowej Radzie Fizjoterapeutów, na podstawie regulaminu zespołów 
tematycznych, 

• debata na temat prowadzenia działalności gospodarczej fizjoterapeutycznej w odniesieniu do 
znowelizowanych ustaw z dnia 09.11.2018 z mocą działania od 01.04.2019, dotycząca 
bezpiecznego udzielania świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów. 

Wyniki: 

• wypracowano koncepcję informacyjną z dawką korzyści, w przypadku właściwego 
prowadzenia działalności gospodarczej i rejestracji praktyk fizjoterapeutycznych w rejestrze 
prowadzonym przez Krajową Radę Fizjoterapeutów (art. 106 ust. 1 pkt. 4 udl). 

 
W wyniku rekomendacji Zespołu ds. Praktyk Fizjoterapeutycznych, KRF uchwaliła Uchwały, 
Ministerstwa wydały rozporządzenia w odniesieniu do przedstawionych tematów. 
 
 
Zespół Tematyczny ds. Praktyk Fizjoterapeutycznych 


