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Krajowa Rada Fizjoterapeutów jest świadoma roli i wagi kształcenia podyplomowego fi-

zjoterapeutów w Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki temu, że masowo w nim uczestniczy-

liśmy, jesteśmy nowoczesnymi specjalistami, którzy dorównują a czasem przewyższają 

wiedzą i umiejętnościami koleżanki i kolegów z krajów, w których pozycja fizjoterapeuty 

jest silniej umocowana prawnie. Regularne podnoszenie wiedzy wpłynęło i wzmocniło 

świadomość zawodową kilkudziesięciu tysięcy osób i dało impuls do walki o nowe akty 

prawne sankcjonujące zawód fizjoterapeuty jako samodzielny zawód medyczny. 

Szkolenia podyplomowe wpłynęły także stymulująco na niezwykłe podwyższenie po-

ziomu kształcenia przeddyplomowego w Polsce poprzez wykształcenie wspaniałej ka-

dry fizjoterapeutów-wykładowców we wszystkich dziedzinach medycyny. Szkolenia 

podyplomowe stanowiły i jeszcze przez jakiś czas będą stanowić (do momentu powsta-

nia specjalizacji kierunkowych w fizjoterapii) najbardziej powszechny obok konferencji 

naukowych sposób zdobywania wiedzy po dyplomie. Stanowi ono integralną część od-

powiedzialnego wykonywania zawodu zaufania publicznego. Nasze środowisko rozumie 

realizację idei zawodu zaufania publicznego jako zobowiązanie do ustawicznego podno-

szenia swojej wiedzy i umiejętności w celu utrzymywania najwyższego standardu usług 

medycznych i zapewniania najlepszej opieki i skutecznej pomocy naszym pacjentom. Nie 

wiadomo jak długo potrwa epidemia COVID-19. Brak szkoleń podyplomowych może spo-

wodować w dłuższej perspektywie niepowetowane straty i lukę w wykształceniu tysięcy 

nowych osób wchodzących na rynek pracy w Polsce.

Rozumiejąc powyższe Krajowa Rada Fizjoterapeutów rekomenduje wznowienie kształ-

cenia podyplomowego fizjoterapeutów w Polsce po zniesieniu ograniczeń wynikających  

z przepisów prawa w czasie epidemii i w reżimie zasad bezpieczeństwa. 

Oto rekomendacje dla organizatorów szkoleń i fizjoterapeutów w zakresie organizacji  

i realizacji szkoleń podyplomowych.



3Rekomendacje Krajowej Rady Fizjoterapeutów

1. Rekomenduje się, aby organizator szkolenia w terminie do 7 dni przed dniem plano-
wanego szkolenia przeprowadził telefonicznie wstępną ankietę epidemiologiczną z 
każdym uczestnikiem szkolenia zgodnie z załącznikiem nr 1 (załącznik nr 1 - Ankieta 
wstępnej kwalifikacji) i uzyskał zgodę uczestnika na udział w szkoleniu.

2. Przy wejściu do budynku (lokalu) każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek zdezynfe-
kować ręce oraz dokonać pomiaru temperatury ciała.

3. Każdy uczestnik szkolenia, w tym prowadzący szkolenie wykładowca oraz osoby za-
pewniające obsługę, powinny wypełnić i podpisać przed rozpoczęciem każdego dnia 
szkolenia ankietę aktualizacyjną (załącznik nr 2 – Ankieta aktualizacyjna) dotyczącą ry-
zyka zachorowania na COVID-19. 

4. Organizator szkolenia zobowiązany jest do zapewnienia środków dezynfekujących w 
trakcie trwania szkolenia oraz rękawiczek jednorazowych, jeśli uczestnik chce z nich 
skorzystać. 

5. Przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu należy zadbać o przeprowadza-
nie dezynfekcji sprzętu, stolików, biurek, klamek, dozowników na preparaty do higie-
ny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady przez personel 
sprzątający. 

6. Pomieszczenia, w których odbywa się szkolenie, powinny być dezynfekowane  
i wietrzone każdorazowo po zakończeniu szkolenia (każdego dnia szkolenia). Jeśli jest 
taka możliwość, rekomenduje się również wietrzenie pomieszczenia, w którym ma 
miejsce szkolenie w czasie przerw.

7. Rekomenduje się, by szkolenia w części lub w całości odbywały się za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej w przypadkach, gdy istnieje taka możliwość i nie 
utrudni to realizacji programu szkolenia lub nie jest to ograniczone lub wykluczone 

innymi przepisami lub umowami. 

Zalecenia dla organizatorów szkoleń



4Rekomendacje Krajowej Rady Fizjoterapeutów

1. Fizjoterapeuta powinien przed przystąpieniem do szkolenia zapoznać się z obowiązu-
jącymi procedurami epidemiologicznymi wprowadzonymi przez jednostkę szkolącą.

2. Fizjoterapeuta zgłoszony na szkolenie powinien w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 
szkolenia zweryfikować swój stan zdrowia w celu określenia, czy jego uczestnictwo w 
szkoleniu jest możliwe i nie stworzy zagrożenia dla innych uczestników szkolenia.

3. W przypadku złego samopoczucia lub podwyższonej temperatury rekomenduje się 
rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.

4. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów choroby COVID-19 po przystąpieniu 
do szkolenia, należy niezwłocznie poinformować organizatora szkolenia i, ogranicza-
jąc kontakt z innymi osobami, opuścić miejsce szkolenia. 

5. W przypadku szkoleń trwających więcej niż jeden dzień należy stosować zasadę sa-
mokontroli swojego stanu zdrowia każdego dnia. Jeśli uczestnik zaobserwuje u siebie 
po zakończeniu danego dnia szkoleniowego gorsze samopoczucie świadczące o moż-
liwości zakażenia COVID-19, powinien o tym poinformować organizatora bez bezpo-
średniego kontaktu i nie kontynuować szkolenia.

6. Przed wejściem na salę, w której odbywać się będzie szkolenie każdy z uczestników 
musi zdezynfekować ręce. Po każdorazowym opuszczeniu miejsca, w którym realizo-
wane jest szkolenie, uczestnik zobowiązany jest do ponownej dezynfekcji rąk. Środki 
do dezynfekcji zobowiązany jest zapewnić organizator szkolenia.

7. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do dezynfekcji rąk, ich mycia zgodnie z obowiązu-
jącymi standardami, a jeśli one nie są jasno określone to obowiązują ich zalecenia GIS 
adekwatne dla mycia chirurgicznego.

8. W celu uczestnictwa w szkoleniu każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrze-
gania przepisów prawa obowiązujących na dzień realizacji szkolenia, określających 
wymogi zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej (zakrywanie nosa i ust) oraz 
zachowywania określonej odległość pomiędzy uczestnikami.

9. W przypadku realizacji części praktycznych szkolenia uczestnik zobowiązany jest do 
dezynfekcji rąk przed kontaktem z inną osobą. 

10. W przypadku używania jakiegokolwiek sprzętu w formie pomocy dydaktycznych na-
leży zdezynfekować go przed i po każdorazowym użyciu (kontakcie z uczestnikiem 
szkolenia lub prowadzącym/organizatorem). 

11. Jeśli w czasie do 14 dni od realizacji szkolenia uczestnik zaobserwuje u siebie objawy 
choroby COVID-19 należy niezwłocznie poinformować o tym organizatora szkolenia.

Zalecenia dla uczestników szkoleń
(fizjoterapeutów)
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Prezentacje badania lub terapii prowadzonej przez instruktora przed 
grupą uczestników.

1. Przy umawianiu pacjentów zaleca się stosowanie procedur opisanych w rekomen-
dacjach przyjmowania pacjentów w warunkach ambulatoryjnych https://kif.info.pl/
file/2020/04/1.-Rekomendacje-dla-fizjoterapeut%C3%B3w-pracuj%C4%85cych-w-
-systemie-reh.-ambulatoryjnej_23-04-2020.pdf

2. W sytuacji prowadzenia prezentacji badania lub terapii przez instruktora przed grupą 
uczestników, zaleca się, aby przestrzeń do prowadzenia prezentacji badania lub terapii 
była tak zorganizowana, aby zapewnić odległości od grupy uczestników nie mniejszą 
niż 3 metry.

3. Prowadzący prezentacje wykładowca jak i pacjent powinni stosować się do zaleceń 
sanitarnych wskazanych w w/w rekomendacjach.

4. W sytuacji, kiedy uczestnicy szkolenia pracują z pacjentami, zaleca się pracę indywidu-
alną z zachowaniem procedur przyjęć pacjenta wskazanych w rekomendacjach. 

Zalecenia do prowadzenia szkoleń 
z udziałem pacjentów

https://kif.info.pl/file/2020/04/1.-Rekomendacje-dla-fizjoterapeut%C3%B3w-pracuj%C4%85cych-w-systemie-reh.-ambulatoryjnej_23-04-2020.pdf
https://kif.info.pl/file/2020/04/1.-Rekomendacje-dla-fizjoterapeut%C3%B3w-pracuj%C4%85cych-w-systemie-reh.-ambulatoryjnej_23-04-2020.pdf
https://kif.info.pl/file/2020/04/1.-Rekomendacje-dla-fizjoterapeut%C3%B3w-pracuj%C4%85cych-w-systemie-reh.-ambulatoryjnej_23-04-2020.pdf
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Realizacja szkoleń podyplomowych możliwa będzie dopiero w momencie 
zniesienia obecnych ograniczeń w związku z epidemią dotyczących spo-
tkań. 

Obecnie (na dzień 18 maja 2020 r.) na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1. lit. a w zw. z § 8 ust. 

1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 878) do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia 

przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją 

lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, 

włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi 

terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Dzia-

łalności w podklasie 82.30.Z) polegające na całkowitym zakazie prowadzenia działalności.

W odniesieniu do jednostek systemu oświaty, w tym placówek kształcenia ustawiczne-

go oraz centrów kształcenia zawodowego w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 

czerwca 2020 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje realizację zadań 

tych jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wyjątek sta-

nowi kształcenie praktyczne realizowane w ramach kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych, które w okresie od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. może być 

realizowane w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej po uzyskaniu zgody słucha-

cza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej.


