
PROGRAM SZKOLENIA

„Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy - prowadzenie 

działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów” 

Czego dotyczy?

Szkolenie dedykowane członkom samorządu w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności poruszania 
się w normach prawych określających wykonywanie zawodu Fizjoterapeuty, prowadzenia i 
założenia działalności fizjoterapeutycznej oraz kontroli Krajowego Zespołu Kontrolerów.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
- posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty 
- uregulowanie składek członkowskich KIF

Szkolenie obejmuje 2 dni (łącznie 14 godzin dydaktycznych).

Zajęcia prowadzone są formie teoretycznej.

Na koniec uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. Wymogiem ukończenia 
szkolenia jest udział w szkoleniu w pełnym wymiarze.

ZAPIS NA SZKOLENIE MOŻLIWY JEST W PORTALU FIZJOTERAPEUTY

Ze względy na pilotażowy charakter szkolenia, będzie ono realizowane w 2020 roku tylko w 
Warszawie i Krakowie. 

Kraków - 4 szkolenia po 20 osób

Warszawa - 4 szkolenia po 20 osób

https://logowanie.kif.info.pl/


1. Zakładanie działalności:
1.1. jak założyć działalność gospodarczą;
1.2. jak założyć praktykę zawodową;
1.3. jak założyć podmiot leczniczy;

2. Wymogi lokalowe: 
2.2. Jaki lokal należy wybrać zakładając praktykę zawodową.
2.3. Jaki lokal należy wybrać zakładając podmiot leczniczy.

3. Rejestracja praktyki zawodowej lub podmiotu leczniczego:
3.2. Rejestracja podmiotu leczniczego.
3.3. Rejestracja praktyki zawodowej.
3.4. Różnice pomiędzy pomiotem leczniczym a praktyką zawodową.
3.5. Jaką formę praktyki zawodowej wybrać?
3.6. Obowiązki rejestracyjne związane z praktyką zawodową, zgłaszanie zmian danych, 
obowiązkowe ubezpieczenie OC i inne rodzaje ubezpieczeń, 
3.7. Czy mając podmiot mogę mieć praktykę zawodową? 

4. Dokumentacja medyczna w praktyce fizjoterapeutycznej:
4.2. Forma elektroniczna dokumentacji medycznej
4.3. Rozporządzenia i akty prawne – gdzie szukać aktualnych informacji 

5. Finezjo – program do tworzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej

6. Portal Fizjoterapeuty oraz Znajdź Fizjoterapeutę ich funkcjonalność oraz odpowiedź na 
pytanie: dlaczego są przydatne w pracy Fizjoterapeuty?

7. COVID w praktyce fizjoterapeutycznej– ważne informacje na stronie KIF

8. Skierowanie na zaopatrzenie ortopedyczne.
8.2. Czy fizjoterapeuta ma do tego uprawnienia?
8.3. Czy praktyka może wypisywać skierowania?
8.4. Jak wypełnić wniosek?

9. Organizacja i zadania KZK; Rodzaje kontroli i co w każdej z nich jest poddawane 
sprawdzeniu:

9.2. -  art. 10 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
9.3. -  art. 111 ustawy o działalności leczniczej
9.4. -  art. 111 a ustawy o działalności leczniczej
9.5. -  art. 119 ust 2 ustawy o działalności leczniczej (kontrola zlecona)

10. Rodzaje kontroli:
10.2. kontrola po skardze pacjenta



10.3. kontrola w konsekwencji prowadzonego postępowania w Sądzie Dyscyplinarnym
10.4. kontrola na uzasadniony wniosek Prezesa KRF 
10.5. kontrola na podstawie informacji przekazanych z PIF
10.6. kontrola na zlecenia MZ
10.7. kontrola bez zawiadomienia

11. Różnice w kontroli podmiotu leczniczego i praktyki zawodowej.

12. Procedura przeprowadzania kontroli – poszczególne czynności w ramach 
przeprowadzanej kontroli, w tym m.in.: 

12.2. Co zrobić z zawiadomieniem o planowanej kontroli?
12.3. Jaki jest zakres czynności kontrolnych w poszczególnych przypadkach?
12.4. Kiedy należy zawiadomić organ o nieprawidłowościach w trakcie przebiegu kontroli?
12.5. Uprawniania i obowiązki osoby kotrolującej i kontrolowanego.
12.6. Czy kontroler może wejść do gabinetu i uczestniczyć w prowadzonej terapii?
12.7. Regulamin praktyki.
12.8. Konsekwencje prawne braku spełnienia obowiązków rejestracyjnych

13. RODO w praktyce zawodowej fizjoterapeuty:
13.2.  zasada czystego biurka
13.3. wywoływanie pacjentów
13.4. komunikacja z pacjentem w tym za pośrednictwem e-mail
13.5. dostęp do dokumentacji medycznej
13.6. obowiązek informacyjny 
13.7. dokumentacja RODO
13.8. monitoring
13.9. Niedozwolone treści na stronie internetowej, portalach społecznościowych, reklama 
w Internecie.
13.10. Czy w praktyce zawodowej należy mieć IODO?
13.11. Uważaj na pisma kierowane do Twojej praktyki

14. Rodzaje odpowiedzialności prawnej fizjoterapeuty:
14.2. odpowiedzialność zawodowa,
14.3. karna, 
14.4. cywilna  
14.5. Zgłoszenie błędu w terapii i jak się do niego ustosunkować?
14.6. Postępowanie sądowe.
14.7.  Jak postępować ze skargą Pacjenta?
14.8. Gdzie kierowane są skargi?

15. Rodzaj odpowiedzialności w zależności od formy prowadzonej działalności.

16. Sankcje w przypadku praktyk zawodowych i podmiotów leczniczych


