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Sprawozdanie z działalności 
Zespołu Tematycznego ds. Fizjoprofilaktyki 

za lata 2017-2019 
 
 
Zespół Tematyczny ds. Fizjoprofilaktyki, zwany dalej Zespołem, powołany został przez Krajową Radę 
Fizjoterapeutów uchwałą nr 44/I/KRF z dnia 28. marca 2017 roku. Aktualnie członkiniami i członkami 
Zespołu są Marta Podhorecka, Ela Woźniak-Kasperek, Krzysztof Mirecki, Marcel Stasierski, Jacek Tuz, 
Michał Rau a pracom Zespołu przewodniczy Monika Grygorowicz.  
 
Nadrzędnym celem powołania Zespołu było wypracowanie definicji oraz opracowanie podziału  
i zakresu prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej polegającej na popularyzowaniu zachowań 
prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku  
w celu zapobiegania niepełnosprawności. 
 
Ponadto, do zadań Zespołu należy realizacja celu wynikającego z uchwały nr 21/I KZF/2016 z dnia  
29. grudnia 2016r. w sprawie wytycznych działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz jej organów  
tj. opracowanie programów profilaktycznych, które przyczynić się mogą do restrukturyzacji procesów 
obecnie świadczonych usług fizjoterapeutycznych.  
 
W okresie objętym sprawozdaniem członkowie Zespołu inicjowali i uczestniczyli w wielu 
międzysektorowych spotkaniach i rozmowach, gdzie informowali interesariuszy zewnętrznych czym 
zajmuje się fizjoterapeuta i w jakich dziedzinach ochrony i profilaktyki zdrowia działa.  
 
Członkowie Zespołu ściśle współpracują z organami KRF oraz innymi komisjami stworzonymi w jej 
strukturach. Ekspercka wiedza członków Zespołu wykorzystywana jest także w celu konsultacji wielu 
dokumentów wewnętrznych, projektów rozporządzeń lub opracowania wytycznych czy kwalifikacji 
zawodowych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 
 
Ponadto, członkowie Zespołu uczestnicząc w wielu wydarzeniach naukowych i edukacyjnych w kraju i za 
granicą, upowszechniali wiedzę na temat roli fizjoprofilaktyki i propagowali informacje o działaniach 
KIF i Zespołu wśród społeczności fizjoterapeutycznej, innych zawodów medycznych, pacjentów oraz 
ogółu społeczeństwa, w tym m.in. sportowców i trenerów sportowych.  
 
 
 
Poniżej wyszczególniono działania realizowane przez członkinie i członków Zespołu w okresie 
objętym niniejszym sprawozdaniem. 
 
Zadanie 1 Wypracowanie definicji oraz opracowanie podziału i zakresu prowadzenia działalności 

fizjoprofilaktycznej 
o Uchwała nr 384/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 16. maja 2019 r. w sprawie Przyjęcia 

Definicji Oraz Zakresu Prowadzenia Działalności Fizjoprofilaktycznej  
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Zadanie 2 Opracowanie i ocena programów fizjoprofilaktycznych 
o Przygotowanie projektu programu profilaktycznego nietrzymania moczu i zapobiegania 

dezaktywacji zawodowej oraz poprawy jakości życia kobiet i mężczyzn z nietrzymaniem moczu 
o Przygotowanie projektu i opracowanie programu profilaktycznego zmniejszającego ryzyko 

występowania upadków wśród osób starszych 
o Przygotowanie zestawienia programów profilaktycznych, kierowanych do osób dorosłych, 

opiniowanych przez AOTMiT w roku 2019. W tym, ocena projektów skierowanych do populacji 
60+ w zakresie celowości proponowanych usług fizjoterapeutycznych lub ich braku, bądź 
pominięcia ustawowych kompetencji fizjoterapeutów oraz analiza programów polityki 
zdrowotnej opiniowanych przez AOTMiT w kategorii rehabilitacji ogólnej 

 
Zadanie 3 Inicjowanie i uczestnictwo w międzysektorowych spotkaniach i rozmowach 

o Spotkanie z Ministrem Sportu i Turystyki   
o Spotkanie z Dyrektorem oraz pracownikami Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa 

Sportu i Turystyki 
o Spotkanie z przewodniczącym Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
o Spotkanie z Zastępcą Dyrektora Biura Profilaktyki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia 

dotyczące możliwości włączenia fizjoterapeutów w działania profilaktyczne wspierane przez 
Centralę NFZ   

o Spotkanie z Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczące możliwości włączenia 
fizjoterapeutów w działania profilaktyczne wspierane przez oddział regionalny 

o Udział w obradach Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz poruszanie spraw 
związanych z fizjoprofilaktyką celem włączenia interwencji fizjoprofilaktycznych do świadczeń 
gwarantowanych 

o Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Poznaniu celem omówienia możliwości włączenia fizjoterapeutów do programów polityki 
zdrowotnej 

o Nawiązanie kontaktu z członkami podgrup sportowych międzynarodowych towarzystw 
fizjoterapeutycznych na konferencji Światowej Konfederacji Fizjoterapii w Genewie 

o Spotkanie z członkami Zespołu Medycznego Polskiego Komitetu Olimpijskiego podczas 
konferencji „Sportowiec Amator” w sprawie ujednolicenia standardów pracy fizjoterapeutów  
w sporcie 

o Spotkanie z Koordynatorem programu Szkolnych Ośrodków Sportowych w Polskim Związku Piłki 
Siatkowej  

o Spotkania z członkami Zespołu Medycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
ujednolicenia kształcenia fizjoterapeutów współpracujących z Polskim Związkiem Piłki Nożnej 

o Spotkanie z prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Białej Podlaskiej w sprawie 
ujednolicenia kształcenia fizjoterapeutów współpracujących z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej  

 
Zadanie 4 Współpraca z organami KRF i konsultacja dokumentów 

o Opracowanie kwalifikacji zawodowej dla fizjoterapeutów w Zintegrowanym Systemie 
Kwalifikacji (Prewencja upadków osób starszych) 
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o Komentarz do Programu Polityki Zdrowotnej Samorządu Województwa Mazowieckiego 
„Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku 
życia dla Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2023” 

o Komentarz do programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania 
osteoporozy  

o Komentarz do Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu orzekania  
o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia 
oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia  

o Komentarz dotyczący roli fizjoterapeutów w profilaktyce skolioz  
o Komentarz dotyczący roli fizjoterapeutów w profilaktyce otyłości  
o Komentarz do programów rehabilitacji dla mieszkańców województwa śląskiego, w którym rola 

fizjoterapeuty nie była programowana zgodnie z zapisami ustawy 
o Opracowanie inicjatyw i koncepcji dla perspektywy finansowej na lata 2021-2027, 

uwzględniającej stworzenie platformy internetowej dla seniorów oraz ich opiekunów jako formy 
popularyzacji wiedzy z zakresu aktywnej i pomyślnej starości, wdrożenie wczesnej 
fizjoprofilaktyki jako elementu prewencji współzależności od osób trzecich w populacji 
geriatrycznej oraz przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji ze względu na wiek (ageizmu) wśród 
pracowników ochrony zdrowia 

o Opracowanie harmonogramu zadań w ramach mapy drogowej Advantage dla PL - projekt 
Fragility 
 

Zadanie 5 Upowszechnianie wiedzy na temat roli fizjoprofilaktyki 
o Prezentacja programu profilaktycznego zmniejszającego ryzyko występowania upadków wśród 

osób starszych oraz programu profilaktycznego nietrzymania moczu i zapobiegania 
dezaktywacji zawodowej oraz poprawy jakości życia kobiet i mężczyzn z nietrzymaniem moczu 
w ramach prezentacji programów zdrowotnych KIF przed Komitetem Sterującym Ministerstwa 
Zdrowia 

o Konferencja, ambasada Finlandii w Warszawie „Opieka senioralna w Finlandii”  
o Spotkanie z Interesariuszami w Ministerstwie Zdrowia w zakresie projektu JA ADVANTAGE 

MANAGING FRAILTY, organizowane przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii  
i Rehabilitacji w Warszawie 

o Czynny udziału w debacie panelowej podczas konferencji „Profilaktyka urazów i upadków wśród 
seniorów; 23.10.2019, organizowanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy 
Zakład Higieny w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia 

o Udział w warsztatach organizowanych przez Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego  
w Katowicach pt.: „Perspektywa zdrowia 2030 dla województwa śląskiego” 

o Konferencja Inżynierii Biomedycznej w Poznaniu, 2019  
o Międzynarodowa Konferencja Naukowa WCPT w Genewie, 2019 
o Międzynarodowa Konferencja Naukowa Science4Football w Warszawie, 2019 
o Międzynarodowa Konferencja Naukowa Football Medicine Strategies w Londynie, 2019 
o Międzynarodowa Konferencja Naukowa Leadership Congress for Women in Football, Madryt, 

2019 
o Konferencja „Sportowiec Amator” w Warszawie, 2019 
o I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Warszawie, 2018 
o Konferencja Medyczna Zespołu Medycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie, 2018 
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Ponadto, członkinie i członkowie Zespołu podjęli poniższe inicjatywy: 
o Członkostwo reprezentantów Zespołu w pracach grupy International Association of Physical 

Therapists working with Older People (IPTOP) oraz International Federation of Sports Physical 
Therapy funkcjonujących w ramach Światowej Konfederacji Fizjoterapii  

o Zaproponowanie systemowego rozwiązania nabywania kompetencji zawodowych przez 
fizjoterapeutów pracujących w sporcie 

o Opracowanie założeń funkcjonowania subgrupy „Fizjoterapia w sporcie” powołanej przy 
Krajowej Izbie Fizjoterapeutów, procesu dołączenia fizjoterapeutów do tej grupy  
i korzyści wynikających z powołania takiej grupy zarówno dla fizjoterapeutów jak i Krajowej Izby 
Fizjoterapeutów 

o Opracowanie zagadnień nad którymi subgrupa „Fizjoterapia w sporcie” mogłaby pracować (rola 
fizjoterapeuty w warunkach poza klinicznych, samodzielność fizjoterapeuty w sporcie) 

o Uświadamianie przedstawicieli i decydentów związków sportowych finansowanych przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki o konieczności posiadania Prawa Wykonywania Zawodu 
Fizjoterapeuty przez osoby zatrudniane przez kluby sportowe a wykonujące czynności 
fizjoterapeuty 

o Prace na rzecz włączenia reprezentantki Krajowej Izby Fizjoterapeutów do prac w Społecznej 
Radzie Sportu przy Ministerstwie Sportu i Turystyki 

o Lobbowanie na rzecz włączenia członków Izby w prace Komisji Medycznej Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej 

o Dyskusja na temat szkoleń z zakresu dokumentacji medycznej dla fizjoterapeutów pracujących 
w sporcie 

o Nawiązanie kontaktu i stworzenie bazy danych ekspertów deklarujących współpracę przy 
opracowaniu programów fizjoprofilaktycznych w zakresie pulmonologii 

o Podnoszenie własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniu Evidence Based Medicine 
organizowanego przez KIF w Warszawie, 2019 

o Opracowanie zakresu tematycznego i przygotowanie monografii naukowej w zakresie 
fizjoprofilaktyki 

o Autorstwo rozdziału w książce pt.: Fizjoterapia w geriatrii. Podstawy i nowe trendy, w którym 
podkreślona została rola fizjoterapii osób starszych i omówiona została istotność 
fizjoprofilaktyki. 

 
 
Jednocześnie składam serdecznie podziękowania wszystkim członkom Zespołu za dotychczasową pracę 
na rzecz rozwijania fizjoprofilaktyki w Polsce. 
 
 
 
 
 


