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SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU
ZAWODOWEGO FIZJOTERAPEUTÓW

Dostarczone do Ministerstwa Zdrowia, czerwiec 2020 r.

Sprawozdanie z działalności Samorządu Zawodowego Fizjoterapeutów za rok 2019

Krajowa Izba Fizjoterapeutów jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego fizjoterapeutów utworzoną na podstawie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952), reprezentującego osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty oraz sprawującego pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach
interesu publicznego i dla jego ochrony.
Organami Krajowej Izby Fizjoterapeutów są:
1. Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów;
2. Krajowa Rada Fizjoterapeutów;
3. Komisja Rewizyjna;
4. Wyższy Sąd Dyscyplinarny;
5. Sąd Dyscyplinarny;
6. Rzecznik Dyscyplinarny.
Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty Krajowa
Rada Fizjoterapeutów przesyła ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do
dnia 31 maja, sprawozdanie z działalności samorządu zawodowego fizjoterapeutów za rok
ubiegły.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
The Polish Chamber of Physiotherapists
Plac Stanisława Małachowskiego 2,
00-066 Warszawa
NIP: 7010651576
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ISTOTNE ZMIANY LEGISLACYJNE MAJĄCE WPŁYW
NA DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU ZAWODOWEGO
FIZJOTERAPEUTÓW W 2019 R.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej
(Dz.U. poz. 2396), które wprowadziło zmiany w treści skierowania na cykl zabiegów
poprzez rezygnację ze wskazania zleconych
zabiegów, ich liczby i strony ciała oraz opisu
dysfunkcji. Lekarz na skierowaniu wskazuje wyłącznie rozpoznanie, a postępowanie
i zaplanowanie terapii pozostaje kompetencją fizjoterapeuty. Wyjątek stanowi
skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, które może
zawierać wskazanie zabiegów. Fizjotera-

peuta może jednak dokonać na nim zmiany
po konsultacji z lekarzem rehabilitacji medycznej i odnotowaniu tego w dokumentacji. Rozporządzenie wprowadziło też zmiany w zakresie wizyty fizjoterapeutycznej
m.in. jako element zaplanowania postępowania fizjoterapeutycznego i oceny efektów leczenia i przekazania tej informacji
do lekarza kierującego. Rozporządzenie to
było ważne ze względu na wprowadzenie
samodzielności zawodowej fizjoterapeuty
w przypadku fizjoterapii ambulatoryjnej
i domowej. W I połowie 2019 r. KIF podjęła
intensywne działania informujące o wprowadzonych zmianach.

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. weszła w życie
ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie
ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219),
która wprowadziła przepisy umożliwiające wykonywanie zawodu fizjoterapeuty

w ramach działalności gospodarczej w formie praktyki zawodowej: indywidualnej
praktyki fizjoterapeutycznej, indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnej
praktyki fizjoterapeutycznej wyłącznie
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w zakładzie leczniczym na podstawie
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład oraz grupowej praktyki
fizjoterapeutów. Organem prowadzącycm
rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w odniesieniu do praktyk fizjoterapeutycznych stała się Krajowa Rada
Fizjoterapeutów. Ustawa przewidywała
okres przejściowy do dnia 31 października
2019 r. umożliwiający wykonywanie działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wejście
w życie ww. ustawy implikowało rozszerzenie zakresu zadań samorządu zawodowego
fizjoterapeutów, m.in. o zadania związane

z prowadzeniem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk zawodowych fizjoterapeutów
i prowadzeniem postępowań administracyjnych w tych sprawach. Powyższa ustawa wprowadziła także istotne zmiany
w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, rozszerzając katalog
czynności i stanowisk, których wykonywanie lub zajmowanie uznaje się również
za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty.
Dotyczyło to w szczególności domów pomocy społecznej, placówek oświatowych,
klubów sportowych i centrów fitness oraz
podmiotów świadczących usługi typu spa.

W związku z wejściem w życie ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy
o działalności leczniczej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 2219) konieczne
było wydanie stosownych rozporządzeń
służących wykonaniu regulacji ustawowej.
W związku z tym weszły w życie następujące przepisy wykonawcze:

łowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian
w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. poz. 605) – wejście w życie
z dniem 2 kwietnia 2019 r.

1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z
dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595) – wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
2. rozporządzenie Ministra Zdrowia 26
marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem
do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą oraz szczegó-

3. rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.
U. poz. 866) – wejście w życie z dniem
1 czerwca 2019 r. Wysokość minimalnych sum gwarancyjnych ubezpieczenia
OC w stosunku do fizjoterapeutów została oparta o propozycję Krajowej Izby
Fizjoterapeutów. Została ona określona
na takim samym poziomie jak minimalne sumy gwarancyjne odnoszące się do
pielęgniarek i położnych.

4

Sprawozdanie z działalności Samorządu Zawodowego Fizjoterapeutów za rok 2019

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu
niezbędnych informacji przetwarzanych
przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji
oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń
ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1207)
wprowadziło nowelizację załącznika nr 12
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez

świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich
przekazywania podmiotom zobowiązanym
do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 192 z późn.
zm.) polegającą na rozszerzeniu liczby list
prowadzonych na konkretne świadczenia
opieki zdrowotnej o świadczenia z zakresu
fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii
domowej. Obowiązek prowadzenia tych
świadczeń w AP KOLCE wprowadzono od
1 stycznia 2020 r.

W wyniku zmian wprowadzonych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11
lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1335) począwszy od dnia
1 sierpnia 2019 r., każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do dalszego leczenia (w tym również
świadczeń fizjoterapeutycznych), dołącza
do skierowania:

Ww. rozporządzenie wprowadziło także
obowiązek zasięgania przez Narodowy
Fundusz Zdrowia opinii Krajowej Rady
Fizjoterapeutów, jeżeli propozycje dotyczące przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy i szczegółowych warunków umów, uwzględniających zasady
rozliczania świadczeń, dotyczą zakresu jej
działania. W praktyce Narodowy Fundusz
Zdrowia nie przekazuje do opinii samorządu zawodowego fizjoterapeutów projektów zarządzeń Prezesa NFZ, innych niż
projekty zarządzeń Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów
w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz
programy zdrowotne w zakresie świadczeń
– leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką,
a zawierających regulacje dotyczące zakresu działania KRF.

1. kopię wyników badań diagnostycznych
i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające
lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego
lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania;
2. istotne informacje o dotychczasowym
leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.
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Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019
r. poz. 1267) dokonaną rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1899)
rozszerzono uprawnienia fizjoterapeutów
w zakresie zlecania wyrobów medycznych.
W ostatniej zmianie uwzględniono szereg
zmian postulowanych przez fizjoterapeutów i Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Zmiany weszły w życie 23 października 2019
r. Zgodnie z przepisami wynikającymi ze
zmienionego rozporządzenia rozszerzony
został wykaz wyrobów medycznych możliwych do zlecania przez fizjoterapeutów
z jednoczesnym zróżnicowaniem kompetencji w tym zakresie dla magistrów fizjoterapii oraz specjalistów w dziedzinie fizjoterapii.
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WYDARZENIA SZCZEGÓLNIE ZNAMIENNE
DLA SAMORZĄDU
• Luty 2019 - start szkoleń z zakresu „Badania i dokumentacji medycznej w fizjoterapii”.
Do końca roku przeszkolimy łącznie kilkanaście tysięcy fizjoterapeutów.
• Kwiecień 2019 - rozpoczęcie rejestracji praktyk fizjoterapeutycznych. Od kwietnia
fizjoterapeuta jako przedsiębiorca może udzielać świadczeń zdrowotnych osobiście (indywidualnie) zarówno we własnym czy też wynajmowanym lokalu, ale również w miejscu wezwania czy w zakładzie leczniczym (na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład).
• Maj 2019 - KIF partnerem Światowego Kongresu Fizjoterapii w Genewie oraz sponsorem udziału młodych naukowców z Polski w tej imprezie. Rozpoczęcie negocjacji aplikacyjnych w celu uzyskaniu statusu organizacji członkowskiej WCPT.
• Lipiec 2019 - na mocy podpisanej umowy, Krajowa Izba Fizjoterapeutów stała się
właścicielem i wydawcą czasopisma naukowego „Medycyna Manualna”, należącego
wcześniej do Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej.

Na zjęciu od lewej: Zbigniew Wroński – wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i kształcenia, dr n. kf. Tomasz Ridan – prezes
zarządu PTMM, dr n. med. Andrzej Permoda – redaktor naczelny MM, dr n. kf. Adrian Kużdżał – zastępca redaktora naczelnego MM.
Fot. Z archiwum KIF
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Premiera pierwszej w Polsce kampanii społecznej promującej fizjoterapię i skierowanej do pacjentów.
Akcja prowadzona była pod hasłem „Fizjoterapia porusza” (październik 2019 r.).

• Sierpień 2019 - wejście w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty
laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, które wprowadziło standard
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty prowadzonego na studiach na kierunku fizjoterapia.
• Październik 2019 - premiera pierwszej w Polsce kampanii społecznej promującej fizjoterapię i skierowanej do pacjentów. Akcja prowadzona była pod hasłem „Fizjoterapia
porusza”.
• Październik 2019 - nowe uprawnienia dla fizjoterapeutów w zakresie zlecania wyrobów
medycznych.
• Październik 2019 - złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów określających mechanizm podwyżkowy zawarty w przepisach dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej pomijający fizjoterapeutów.
• Listopad 2019 - nowy wizerunek „Głosu Fizjoterapeuty”, który staje się od tego momentu miesięcznikiem
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• Grudzień 2019 - start Finezjo - nowoczesnej i bezpłatnej aplikacji do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Aplikacja jest przeznaczona dla fizjoterapeutów
i jest zgodna z najnowszymi wytycznymi KIF i Ministerstwa Zdrowia.
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I. Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów
Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów jest najwyższym organem samorządu zawodowego fizjoterapeutów, zwoływanym co 4 lata. I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów odbył się w grudniu
2016 r. W 2019 r. nie został zwołany Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

II. Krajowa Rada Fizjoterapeutów
Krajowa Rada Fizjoterapeutów jest organem Krajowej Izby Fizjoterapeutów realizującym
zadania określone w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty i innych
ustawach oraz uchwałach Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów. W skład Krajowej Rady Fizjoterapeutów wchodzi Prezes i 64 członków.
Organami KRF są:
1. Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów;
2. Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów.
W 2019 r. funkcję Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów pełnił dr hab. n. med. Maciej
Krawczyk.

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów
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1. Działalność Krajowej Rady Fizjoterapeutów
W roku 2019 Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów spotkało się na 23 posiedzeniach w następujących terminach: 7 stycznia,
21 stycznia, 15 lutego, 20 lutego, 13 marca,
8 kwietnia, 26 kwietnia, 15 maja, 4 czerwca,
12 czerwca, 26 czerwca, 12 lipca, 22 lipca,
29 sierpnia, 23 września, 2 października, 11
października, 23 października, 8 listopada,
18 listopada, 6 grudnia, 17 grudnia (w sprawie projektów unijnych), 18 grudnia.
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów
W roku 2019 odbyło się 12 posiedzeń Krajowej Rady Fizjoterapeutów w następujących terminach: 22 stycznia, 21 lutego, 14 marca, 9 kwietnia, 16-17 maja, 13 czerwca,
23 lipca, 30 sierpnia, 24 września, 24 października, 19 listopada, 19 grudnia.

Aktywność Krajowej Rady Fizjoterapeutów:
• Uchwała nr 345/I KRF z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2019 r.
• Uchwała nr 346/I KRF z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uznawania kwalifikacji do
wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• Uchwała nr 351/I KRF z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania
• Uchwała nr 357/I KRF z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy
materialnej dla fizjoterapeutów
• Uchwała nr 356/I KRF z dnia 14 marca 2019 r. przyjmująca stanowisko Krajowej Rady
Fizjoterapeutów w sprawie zatrudniania dodatkowych osób w przypadku wykonywania praktyk zawodowych fizjoterapeutów
• Uchwała nr 358/I KRF z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów do reprezentowania Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz
Krajowej Izby Fizjoterapeutów
• Uchwała nr 371/I KRF z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego
Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów
• Uchwała nr 372/I KRF z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie rekomendacji regulaminu
organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej
• Uchwała nr 373/I KRF z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie Koordynatorów Wojewódzkich Krajowej Rady Fizjoterapeutów
11

Sprawozdanie z działalności Samorządu Zawodowego Fizjoterapeutów za rok 2019

Posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów

• Uchwała nr 374/I KRF z dnia 9 kwietnia 2019 r. to uchwała przyjmująca stanowisko
Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie przeprowadzania wizyty fizjoterapeutycznej
w ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych
• Uchwała nr 375/I KRF z dnia 9 kwietnia 2019 r. to uchwała przyjmująca stanowisko
Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie prowadzenia dokumentacji medycznej w ramach praktyk zawodowych fizjoterapeutów
• Uchwała nr 383/I KRF z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zespołów
tematycznych powołanych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów
• Uchwała nr 384/I KRF z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia definicji oraz zakresu
prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej
• Uchwała nr 385/I KRF z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wytycznych do metodologii
ustalania oraz aktualizacji przez samorząd zawodowy fizjoterapeutów standardów lub
wytycznych w fizjoterapii
• Uchwała nr 386/I KRF z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych do zapisywania w dokumentacji medycznej badania i terapii pediatrycznej
• Uchwała nr 387/I KRF z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie kontroli fizjoterapeutów
• Uchwała nr 388/I KRF z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kampanii społecznej promującej zawód fizjoterapeuty
• Uchwała nr 393/I KRF z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem, obsługę oraz wyposażenie sal kongresowych z przeznaczeniem na organizację
II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów
• Uchwała nr 394/I KRF z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Fizjoterapeutów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia
2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

12

Sprawozdanie z działalności Samorządu Zawodowego Fizjoterapeutów za rok 2019

• Uchwała nr 395/I KRF z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2018
• Uchwała nr 396/I KRF z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów
• Uchwała nr 397/I KRF z dnia 13 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie w zakresie podstawowym w części MPV
aplikacji realizującej wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń
w zakresie fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej
• Uchwała nr 398/I KRF z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie szkoleń zawodowych
• Uchwała nr 399/I KRF z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej znajomości języka polskiego
• Uchwała nr 404/I KRF z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów
• Uchwała nr 405/I KRF z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowego Zespołu
Kontrolerów
• Uchwała nr 406/I KRF z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania środków finansowych na rozwój naukowy ze środków Krajowej Izby Fizjoterapeutów
• Uchwała nr 407/I KRF z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zespołów
tematycznych powołanych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów
• Uchwała nr 411/I KRF z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie
wniosku o członkostwo oraz przystąpienie jako organizacja członkowska do The World
Confederation for Physical Therapy (WCPT)
• Uchwała nr 412/ I KRF z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla fizjoterapeutów
• Uchwała nr 413/ I KRF z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie osób
uprawnionych do zawierania umów, składania oświadczeń woli oraz dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady
Fizjoterapeutów
• Uchwała nr 414/ I KRF z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie współpracy Krajowej Rady
Fizjoterapeutów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizowanych przez te podmioty wydarzeń dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu fizjoterapeuty
• Uchwała nr 417/I KRF z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wynajmu dodatkowych
powierzchni biurowych na siedzibę Krajowej Izby Fizjoterapeutów
• Uchwała nr 418/I KRF z dnia 24 września 2019 r. w sprawie stanowiska Krajowej Rady
Fizjoterapeutów dotyczącego protestu fizjoterapeutów
• Uchwała nr 419/I KRF z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału
Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 137 ust. 2 usta13
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wy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie
• Uchwała nr 420/I KRF z dnia 24 września 2019 r. w sprawie stanowiska dotyczącego
liczby punktów możliwych do zrealizowania przez fizjoterapeutę w ramach jednego
etatu w przypadku realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej w warunkach
ambulatoryjnych i domowych
• Uchwała nr 425/I KRF z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu
Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2020
• Uchwała nr 426/I KRF z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyznania Prezesowi
Krajowej Rady Fizjoterapeutów dodatku zadaniowego do wynagrodzenia miesięcznego
• Uchwała nr 427/I KRF z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stanowiska Krajowej
Rady Fizjoterapeutów dotyczącego wykonywania zawodu fizjoterapeuty w ramach
podmiotu leczniczego
• Uchwała nr 430/I KRF z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie apelu o dokonanie zmian
w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty
• Uchwała nr 431/I KRF z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2019
• Uchwała nr 432/I KRF z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kontroli fizjoterapeutów
• Uchwała nr 433/I KRF z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie stanowiska Krajowej Rady
Fizjoterapeutów dotyczącego wykraczania poza zakres uprawnień zawodowych fizjoterapeuty
• Uchwała nr 439/I KRF z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania Wiceprezesowi
Krajowej Rady Fizjoterapeutów dodatku zadaniowego do wynagrodzenia miesięcznego.
• Uchwała nr 440/I KRF z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie programu walidacji testów aktywności określonych w wytycznych Krajowej
Rady Fizjoterapeutów
• Uchwała nr 441/I KRF z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie apelu dotyczącego podjęcia
działań w celu poprawy sytuacji świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju
rehabilitacja lecznicza
• Uchwała nr 442/I KRF z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów
• Uchwała nr 443/I KRF z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację usług hotelarskich w związku z organizacją II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów
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1.1. Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
W 2019 roku przyznanych zostało 6493 praw wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
Członkowie KRF w głosowaniu jawnym podejmowali uchwały o przyznaniu prawa wykonywania zawodu.
Poniżej przedstawiono graficzne rozłożenie rejestracji w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów w poszczególnych miesiącach 2019 r.

Przyznanych PWZFz w 2019 r. ‒ 6493

PWZFz

1200
1001

1000

800
586

400

418

436

608
538

514

502

503

Kwiecień

533

Marzec

600

449

405

200

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Luty

Styczeń

0

Ponadto, przeprowadzono 33 spraw o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu zakończonych wydaniem decyzji negatywnej. Rozpatrzono 252 wniosków o zrzeczenie się prawa
wykonywania zawodu oraz 499 wniosków o wymianę dokumentu prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

1.2. Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeutów
W 2019 r. wystawiono ok. 300 zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach zawodowych do
wykonywania zawodu fizjoterapeuty według dyrektywy 2005/36/WE. Wystawiono rów-
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nież ok. 170 zaświadczeń o niekaralności zawodowej fizjoterapeuty zgodnych z dyrektywą
2005/36/WE.
Przyjęto do rozpatrzenia ok. 80 wniosków o wydanie Europejskiej Legitymacji Zawodowej
(EPC) do wykonywania zawodu fizjoterapeuty w krajach Unii Europejskiej oraz rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski o uznanie w Polsce kwalifikacji zawodowych uzyskanych w krajach Unii Europejskiej.

1.3. Aktywność w opiniowaniu aktów prawnych
W 2019 r. Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaopiniowała 136 aktów prawnych, w tym 8 zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 2019 r.
Uwagi zostały zgłoszone do 42 projektów:
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej;
• projektu 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;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich
o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą;
• projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych
objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz
szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
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• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających
w formie jednostki budżetowej;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
• projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji
gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych
informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych;
• projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw
zdrowia;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych;
• projektu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie
w ochronie zdrowia;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
• projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
• projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej;
• Narodowy Plan Chorób Rzadkich;
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• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
• Programu „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020”;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej;
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• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych
zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów
przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej;
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających
w formie jednostki budżetowej.
Projekty zarządzeń Prezesa NFZ, do których zostały zgłoszone uwagi:
• projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia i realizacji umów leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką (czerwiec);
• projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie uzdrowiskowe (czerwiec);
• projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy
zdrowotne w zakresie świadczeń- leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką (sierpień);
• projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – onkologiczne świadczenia kompleksowe (wrzesień);
• projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (wrzesień);
• projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy
zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką (listopad);
• projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (grudzień);
• projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków
umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych (grudzień);
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1.4. Spotkania Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów i członków
Prezydium KRF z przedstawicielami instytucji i organizacji
• 3 stycznia – spotkanie w Departamencie Szkolnictwa Wyższego nt. standardów fizjoterapii (Maciej Krawczyk, Zbigniew Wroński).
• 10 stycznia – udział w konferencji „Priorytety w ochronie zdrowia” (Maciej Krawczyk,
Ernest Wiśniewski, Tomasz Niewiadomski).
• 14 stycznia – spotkanie z neurochirurgiem, prof. Ząbkiem o braku formalnego wymogu
NFZ do zatrudniania fizjoterapeutów w oddziałach neurochirurgii (Maciej Krawczyk).
• 15 stycznia – udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Stwardnienia Rozsianego w Sejmie RP (Zbigniew Wroński).
• 16 stycznia – spotkanie z dr Paloma Cuchi reprezentującą WHO w Warszawie (Maciej
Krawczyk).
• 16 stycznia – spotkanie „Nowelizacja ustawy w zakresie indywidualnych i grupowych
praktyk fizjoterapeutycznych oraz rozporządzenie koszykowe, które weszło w życie
1 stycznia 2019 roku” (Maciej Krawczyk, Paweł Adamkiewicz, Tomasz Niewiadomski).
• 17 stycznia - spotkanie z Minister Szczurek-Żelazko (Maciej Krawczyk, Tomasz Niewiadomski).
• 22 stycznia – spotkanie w sprawie czasopisma „Medycyna Manualna” (Maciej Krawczyk, Zbigniew Wroński).
• 23 stycznia – konferencja organizowana przez KIF pt. „Współpraca lekarz-fizjoterapeuta w realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej” (całe
Prezydium)
• 24 stycznia – spotkanie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbietą Rafalską, na temat narastającej liczby zwolnień z pracy z powodu chorób narządu ruchu
u osób w wieku produkcyjnym (Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski).
• 25 stycznia – spotkanie w Ministerstwie Zdrowia (Maciej Krawczyk).

Konferencja organizowana przez KIF pt. „Współpraca lekarz-fizjoterapeuta w realizacji
świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej” (23 stycznia 2019 r.)
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• 26 stycznia – spotkanie z Porozumieniem
Zielonogórskim - Daniel Kowalczyk - Sekretarz federacji PZ (Ernest Wiśniewski)
• 5 lutego – udział w spotkaniu podkomisji
stałej do spraw osób niepełnosprawnych
(Maciej Krawczyk, Zbigniew Wroński, Paweł Adamkiewicz).
• 6 lutego – spotkanie w Ministerstwie
Zdrowia z dyr. K. Malinowską w sprawie
wyceny wizyty fizjoterapeutycznej (Maciej Krawczyk, Paweł Adamkiewicz, Tomasz Niewiadomski).

Spotkanie z przedstawicielami Centrali WHO w Genewie
(12-13 lutego 2019 r.)

• 12–13 lutego – spotkanie z przedstawicielami Centrali WHO w Genewie – dr Alarcos
Cieza (Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski).
• 18 lutego – wykład dla lekarzy specjalizantów z neurologii (Maciej Krawczyk).
• 19 lutego – posiedzenie Komisji Zdrowia – projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych
(Maciej Krawczyk, Zbigniew Wroński).
• 22 lutego – spotkanie w biurze KIF z Radosławem Sierpińskim - doradcą Ministra Zdrowia (Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski, Tomasz Niewiadomski).
• 22 lutego – spotkanie z przedstawicielami GUS – szkolenia „Boli Cię kręgosłup” (Maciej
Krawczyk, Zbigniew Wroński).
• 22–23 lutego – II Zimowa Konferencja „Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów
skroniowo-żuchwowych” połączona z I Mistrzostwami w narciarstwie alpejskim fizjoterapeutów i lekarzy stomatologów (Maciej Krawczyk).
• 27 lutego – spotkanie w Centrali NFZ z dyr. Filipem Nowakiem w sprawie organizacji
spotkań informacyjnych wspólnie KIF z NFZ (Maciej Krawczyk, Tomasz Niewiadomski).
• 5 marca – spotkanie z Minister Szczurek-Żelazko w sprawie wyznaczenia koordynatora
fizjoterapii w Ministerstwie Zdrowia (Maciej Krawczyk, Tomasz Niewiadomski).
• 6 marca – IV edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 2019 (Maciej Krawczyk, Ernest
Wiśniewski).
• 6 marca – Rada NFZ MOW (Paweł Adamkiewicz).
• 11 marca - spotkanie z NIPiP - Panią Prezes Zofię Małas oraz Panią Wiceprezes Mariolą
Łodzińską (Maciej Krawczyk).
• 14 marca – spotkanie z Radosławem Sierpińskim – doradcą Ministra Zdrowia (Maciej
Krawczyk, Ernest Wiśniewski, Zbigniew Wroński).
• 15 marca – X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Praktyków Skoliozy (Maciej
Krawczyk).
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IV edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 2019 (6 marca 2019 r.)

• 18 marca – spotkanie z RPP w sprawie rozporządzenia koszykowego, które weszło
w życie 1.01.2019 r. w zakresie poprawnego wystawiania skierowań na rehabilitację
przez lekarzy specjalistów (Tomasz Niewiadomski, Paweł Adamkiewicz).
• 18 marca – spotkanie z Dep. Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia (Tomasz Niewiadomski).
• 18 marca – spotkanie z Prezesem Jerzym Bochyńskim, Fundacja Instytut Studiów
Wschodnich (Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski).
• 19 marca – posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia na temat leczenia skolioz idiopatycznych w Polsce (Maciej Krawczyk).
• 19 marca – XX posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji
EFSI w sektorze zdrowia (Maciej Krawczyk, Tomasz Niewiadomski).
• 21 marca – spotkanie z zarządem Polskiej Federacji Szpitali (Maciej Krawczyk, Zbigniew
Wroński).
• 25 marca – spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta (Zbigniew Wroński).
• 27 marca – spotkanie z Ministrem Z. Królem z Ministerstwa Zdrowia w sprawie wyceny
świadczeń (Maciej Krawczyk, Tomasz Niewiadomski).
• 28-29 marca – konferencja Międzynarodowy Dzień Inwalidy XXV w Zgorzelcu – Edycja „Życie bez bólu” (Maciej Krawczyk, Paweł Adamkiewicz, Ernest Wiśniewski, Tomasz
Niewiadomski, Zbigniew Wroński).

Konferencja Międzynarodowy Dzień Inwalidy XXV w Zgorzelcu – Edycja „Życie bez bólu” (28-29 marca 2019 r.)
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• 1 kwietnia – spotkanie z prof. Iwoną Kurkowską-Jastrzebską (Maciej Krawczyk,
Ernest Wiśniewski).
• 6-7 kwietnia – II Konferencja naukowo–szkoleniowa Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej
(PSOTM), tytuł wystąpienia: „Kierunki
rozwoju kształcenia przeddyplomowego
i podyplomowego fizjoterapeutów” (Maciej Krawczyk).
• 11 kwietnia – konferencja KIF i Rzecznika Praw Pacjenta „Fizjoterapeuci wsparciem pacjentów – o systemie rehabilitacji
w Polsce z punktu widzenia pacjentów i
fizjoterapeutów” (Maciej Krawczyk, Zbigniew Wroński).
• 12 kwietnia – wykład poświęcony tematyce „Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty”
dla Samorządu Doktorantów Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Maciej Krawczyk).
• 12 kwietnia – RehExpo Targi Rehabilitacji
i Sprzętu Rehabilitacyjnego w Sosnowcu wykład inauguracyjny (Maciej Krawczyk).

Konferencja KIF i Rzecznika Praw Pacjenta „Fizjoterapeuci
wsparciem pacjentów – o systemie rehabilitacji w Polsce
z punktu widzenia pacjentów i fizjoterapeutów”
(11 kwietnia 2019 r.)

• 13 kwietnia – I Konferencja Naukowa pt. Współczesne Wyzwania Dietetyka (Paweł
Adamkiewicz).
• 18 kwietnia – spotkanie w NIL z dr Jerzym Friedigerem - członkiem NRL oraz dr Grzegorzem Wroną, Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej (Maciej Krawczyk).
• 24 kwietnia – posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia dot. rozpatrzenia sprawozdania
podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Maciej Krawczyk).
• 30 kwietnia – spotkanie z Jarosławem Chmielewskim - Dyrektorem Wydziału Zdrowia,
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (Maciej Krawczyk, Tomasz Niewiadomski).
• 1-3 maja – spotkanie w Genewie z WHO - „ICF stakeholder consultation” (Maciej Krawczyk).
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• 7-13 maja – Światowy Kongres Fizjoterapii w Genewie (całe Prezydium).
• 11 maja – spotkanie z Rachel Moore, Project Manager and Membership Coordinator w Genewie (Maciej Krawczyk, Ernest
Wiśniewski).
• 14 maja – spotkanie z Prezes KIDL Aliną
Niewiadomską (Maciej Krawczyk).
• 15 maja – spotkanie z dr Paloma Cuchi
WHO w Warszawie (Maciej Krawczyk).

Światowy Kongres Fizjoterapii w Genewie

• 18 maja – VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Myśl Rehabilitacyjna Profesora Andrzeja Seyfrieda” - „Bark - następstwo ewolucji” (Maciej Krawczyk).
• 18 maja – konferencja pt. „Wykorzystanie C-Eye® w neurorehabilitacji, komunikacji
i edukacji” (Paweł Adamkiewicz).
• 20 maja – spotkanie w Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie PEF - spotkanie
z prof. dr hab. n. med. Mariuszem Klenckim oraz dr hab. n. praw. Rafałałem Kubiakiem
(Maciej Krawczyk, Zbigniew Wroński).
• 22 maja – konferencja Pracodawcy RP „Rehabilitacja lecznicza - rzeczywistość a potrzeby” (Paweł Adamkiewicz, Ernest Wiśniewski, Tomasz Niewiadomski).
• 23 maja - spotkanie z Małgorzatą Zadorożną z Dep. kwalifikacji medycznych i nauki
(Maciej Krawczyk).
• 22-24 maja – 3 Międzynarodowy Kongres NeuroRehabilitation / Neural Repair w Maastricht (Maciej Krawczyk).
• 27 maja – spotkanie Prezesów Zawodów Medycznych w NIL (Maciej Krawczyk).
• 30 maja – Światowy Dzień SM Rzecznik Praw Pacjenta (Maciej Krawczyk).
• 4 czerwca – spotkanie z Ministrem Maciejem Miłkowskim - wycena świadczeń (Maciej
Krawczyk, Tomasz Niewiadomski).
• 10 czerwca – spotkanie z ICM – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski ICMMiK (Maciej Krawczyk).
• 10 czerwca – spotkanie z Ceestahc (Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski).
• 11 czerwca – sejmowa Komisja Zdrowia (Maciej Krawczyk).
• 11 czerwca – spotkanie dotyczące współpracy Krajowej Izby Fizjoterapeutów ze Światową Organizacją Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia (Ernest Wiśniewski).
• 15 czerwca - udział w obchodach 20-lecia założenia OZZ „Fizjoterapia” w Mąchocicach
Kapitulnych pod Kielcami.
• 18 czerwca – spotkanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na
temat polityki społecznej oraz zdrowotnej (Maciej Krawczyk).
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• 25 czerwca – posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia dot. rozpatrzenia i zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych
Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2018 r. (Maciej Krawczyk).
• 28 czerwca – spotkanie z Agnieszką Jankowską-Zduńczyk – konsultantem krajowym ds. medycyny rodzinnej (Maciej
Krawczyk).
Obchody 20-lecia założenia OZZ „Fizjoterapia”
• 2 lipca – spotkanie z Minister Szczurekw Mąchocicach Kapitulnych pod Kielcami (15 czerwca 2019 r.)
-Żelazko, Jakubem Bydłoniem – dyr. Departamentu Dialogu Społecznego, Edytą Gadomską – naczelnikiem w Departamencie
Kwalifikacji Medycznych i Nauki, dot. sytuacji finansowej polskich fizjoterapeutów (Maciej Krawczyk, Tomasz Niewiadomski).

• 5 lipca – posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Choroby Parkinsona (Zbigniew
Wroński).
• 5 lipca - VII Weekend ze SMAkiem - wykład dla społeczności naukowej o kierunku
zmian w reformie rehabilitacji w Polsce, o stworzonej bazie fizjoterapeutów i potrzebie
specjalizacji (Maciej Krawczyk).
• 8-11 lipca – II Światowe Spotkanie: Rehabilitacja 2030 w Genewie w siedzibie WHO
(Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski).
• 11 lipca – spotkanie Prezesów Samorządów Zawodów Medycznych w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (Paweł Adamkiewicz).
• 17 lipca – posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia dot. rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Maciej Krawczyk).

II Światowe Spotkanie: Rehabilitacja 2030 w Genewie w siedzibie WHO (8-11 lipca 2019 r.)
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• 18 lipca – posiedzenie Rady Funduszu NFZ (Maciej Krawczyk, Tomasz Niewiadomski).
• 24 lipca – posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, Posiedzenie Podkomisji stałej ds.
osób niepełnosprawnych Komisji Zdrowia w gmachu Sejmu RP), (Maciej Krawczyk).
• 25 lipca – spotkania w sprawie wyceny świadczeń z ministrami Szczurek-Żelazko i Miłkowskim (Maciej Krawczyk, Tomasz Niewiadomski).
• 29 lipca – spotkanie z Prezesem i Wiceprezesem KIDL (Maciej Krawczyk).
• 29 lipca – spotkanie w NFZ z Bernardem Waśko – zastępcą prezesa (Tomasz Niewiadomski).
• 1 sierpnia – spotkanie z Elżbietą Piotrowską - Rutkowską, Prezes NIA (Maciej Krawczyk).
• 20 sierpnia – spotkanie z Bernardem Waśko, Zastępcą Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia (Tomasz Niewiadomski).
• 22 sierpnia – nadzwyczajne spotkanie interesariuszy ochrony zdrowia w Polsce organizowane w Naczelnej Izbie Lekarskiej, poświęcone tematyce finansowania ze środków
publicznych systemu ochrony zdrowia w Polsce (Maciej Krawczyk).
• 26 sierpnia – spotkanie w siedzibie Ministerstwa Zdrowia z ministrem Januszem Cieszyńskim (Maciej Krawczyk, Tomasz Niewiadomski).
• 29 sierpnia – spotkanie z Prezesem NIL prof. Andrzejem Matyją i prezes NIA Elżbietą
Piotrowską-Rutkowską (Maciej Krawczyk).
• 30 sierpnia – spotkanie z Jakubem Kubackim z Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w MZ (Ernest Wiśniewski).
• 3-5 września – XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy (całe Prezydium).
• 10 września – komitet sterujący w siedzibie Ministerstwie Zdrowia, kwestie dotyczące
rehabilitacji leczniczej (Maciej Krawczyk, Tomasz Niewiadomski, Zbigniew Wroński).
• 11 września – spotkanie w sprawie ICF w NFZ (Ernest Wiśniewski, Tomasz Niewiadomski).

XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy (3-5 września 2019 r.)

26

Sprawozdanie z działalności Samorządu Zawodowego Fizjoterapeutów za rok 2019

• 11 września – XLV posiedzenie Rady Funduszu w siedzibie Centrali NFZ (Maciej
Krawczyk).
• 12 września – spotkanie z Izbami Bośni i
Hercegowiny, Chorwacji, Estonii, Francji,
Gruzji Łotwy, Litwy, Czarnogóry, Rumunii,
Słowacji w biurze KIF (Maciej Krawczyk,
Ernest Wiśniewski, Zbigniew Wroński).
• 18 września – Forum e-Zdrowia (Ernest
Wiśniewski, Paweł Adamkiewicz).
• 24 września – XXII posiedzenie Komitetu
Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia (Maciej
Krawczyk, Tomasz Niewiadomski, Jacek
Koszela, Zbigniew Wroński, Paweł Adamkiewicz).
• 30 września – inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
Warszawie (Maciej Krawczyk).

Spotkanie z Izbami Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Estonii,
Francji, Gruzji Łotwy, Litwy, Czarnogóry, Rumunii, Słowacji w
biurze KIF (12 września 2019 r.)

• 4 października – pierwsze posiedzenie
zespołu ds. zmniejszania obciążeń biurokratycznych w systemie zdrowia (Maciej
Krawczyk, Tomasz Niewiadomski).
• 5 października – oficjalne otwarcie „Akademii Opieki Długoterminowej”, wykład
inauguracyjny (Maciej Krawczyk).
• 7 października – konferencja Value Based
Healthcare w Krakowie (Maciej Krawczyk).

Oficjalne otwarcie „Akademii Opieki Długoterminowej”
(5 października 2019 r.)

• 7 października – immatrykulacja studentów Wydział Medyczny WUM (Zbigniew
Wroński).
• 9 października – sympozjum #EUROKINEPHYSIO w Paryżu (Maciej Krawczyk).
• 10 października – konferencja Słowackiej
Izby Fizjoterapeutów (Ernest Wiśniewski).

Konferencja Słowackiej Izby Fizjoterapeutów
(10 padziernika 2019 r.)
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Sympozjum #EUROKINEPHYSIO w Paryżu (9 października 2019 r.)

• 12 października – uroczystość „Specjalista 2018” - wystąpienie przy wręczaniu listu
gratulacyjnego dla specjalistów fizjoterapii (Maciej Krawczyk).
• 14 października – wręczenie pisma gratulacyjnego dla Pana Michała Kaczmarka, fizjoterapeuty za podjęcie trudu wprowadzenia innowacyjnej i pionierskiej opieki fizjoterapeutycznej nad niemowlętami w gminie Kleszczów (Maciej Krawczyk).
• 15 października – spotkanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem (Ernest Wiśniewski, Paweł Adamkiewicz).
• 15 października – spotkanie z fizjoterapeutami na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (Maciej Krawczyk).
• 17 października – udział w debacie eksperckiej w Centrum Prasowym przy ul. Foksal,
organizowanej z okazji Światowego Dnia Osteoporozy (Maciej Krawczyk).
• 21-22 października – XV Forum Rynku Zdrowia (Maciej Krawczyk, Zbigniew Wroński,
Ernest Wiśniewski).
• 23 października – spotkanie w biurze KIF ze związkami zawodowymi (Maciej Krawczyk,
Jacek Koszela).

Wręczenie pisma gratulacyjnego dla Pana Michała Kaczmarka, fizjoterapeuty za podjęcie trudu wprowadzenia innowacyjnej
i pionierskiej opieki fizjoterapeutycznej nad niemowlętami w gminie Kleszczów (14 października 2019 r.)
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• 25 października – spotkanie z Zarządem Krajowej Sekcji Niewidomych Masażystów
i Fizjoterapeutów (Ernest Wiśniewski).
• 28 października – spotkanie z Zarządem Głównym WCPT w Londynie (Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski).
• 29 października – spotkanie w sprawie dalszych kierunków działań fizjoterapeutów
z Małgorzatą Zadorożną, zastępca dyrektora Departament Kwalifikacji Medycznych
i Nauki (Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski).
• 12 listopada – inauguracyjne posiedzenie Krakowskiej Rady Zdrowia (Paweł Adamkiewicz).
• 14 listopada – spotkanie w biurze KIF z Katarzyną Jagodzińską - Kalinowską z AOTMiT
(Maciej Krawczyk, Paweł Adamkiewicz).
• 15-16 listopada – obchody 35-lecia AWF Warszawa (Maciej Krawczyk).
• 19 listopada – spotkanie w Brukseli w DG Sante Komisji Europejskiej z Andrzej Rysiem
- Dyrektor zdrowia publicznego w Komisji Europejskiej oraz spotkanie w biurze ER-WCPT - z Esther-Mary D’Arcy - Chair of ER-WCPT i David Gorría - General Secretary
WCPT (Maciej Krawczyk).
• 20 listopada – spotkanie ze związkami zawodowymi (Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski).
• 22 listopada – XIII Sympozjum Naukowe Konstancin CKR (Maciej Krawczyk).
• 23 listopada – konferencja „Metody specjalne”, Holiday Inn Bydgoszcz (Maciej Krawczyk).
• 27 listopada – posiedzenie Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia, podsumowujące roczne działania Instytutu w zakresie Ochrony Zdrowia (Maciej Krawczyk).
• 28 listopada – spotkanie z Wiceministrem Waldemarem Kraską (Maciej Krawczyk).

Konferencja „Metody specjalne”, Holiday Inn Bydgoszcz (23 listopada 2019 r.)
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• 2 grudnia – spotkanie z fizjoterapeutami z CENTRUM MEDYCZNEGO GRUPA ZDROWIE, Kraszewo-Czubaki na temat „Zmian prawnych związanych z wprowadzaniem
w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty” (Maciej Krawczyk, Tomasz Niewiadomski).
• 3 grudnia – spotkanie z OPZZ (Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski).
• 4 grudnia – konferencja „Zdrowy Powrót do Pracy” (Ernest Wiśniewski).
• 4 grudnia – spotkanie z Zarządem Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu
Ruchu, związane z rozszerzeniem uprawnień fizjoterapeutów w zakresie zlecania wyrobów medycznych (Maciej Krawczyk, Tomasz Niewiadomski).
• 7 grudnia – 30-lecie odrodzenia izb lekarskich w Polsce (Maciej Krawczyk).
• 9 grudnia – spotkanie z NFZ w sprawie AP Kolce (Tomasz Niewiadomski).
• 9 grudnia – spotkanie z Rafał Skrzypczyk, prezes FAR (Maciej Krawczyk).
• 17 grudnia– spotkanie z OPZZ (Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski).
• 18 grudnia – spotkanie w sprawie lecznictwa uzdrowiskowego (Maciej Krawczyk, Jacek
Koszela).
• 20 grudnia – spotkanie z Bernardem Waśko - Zastępcą Prezesa NFZ ds. Medycznych
(Maciej Krawczyk, Tomasz Niewiadomski).
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1.5. Spotkania informacyjne w terenie z udziałem Prezesa Krajowej
Rady Fizjoterapeutów i członków Prezydium KRF
W 2019 r. odbyło się kilkanaście spotkań informacyjnych z fizjoterapeutami w całym kraju.
Data

Uczestnicy

Temat spotkania

23 stycznia 2019 r.

Maciej Krawczyk przedstawiciele KRF z woj. łódzkiego

Spotkanie z fizjoterapeutami „Nowe
obowiązki fizjoterapeutów”

26 lutego 2019 r.

Maciej Krawczyk i przedst. KRF
z woj. lubuskiego.

Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów z Gorzowa Wielkopolskiego i województwa lubuskiego

28 lutego 2019 r.

Maciej Krawczyk, Jacek Koszela,
członkowie KRF z woj. zachodniopomorskiego

Spotkanie z fizjoterapeutami
w Kołobrzegu

1 marca 2019 r.

Maciej Krawczyk, Jacek Koszela,
członkowie KRF z woj. zachodniopomorskiego

Spotkanie z fizjoterapeutami
w Szczecinie

5 marca 2019 r.

Maciej Krawczyk i członkowie
KRF z woj. łódzkiego

Spotkanie z fizjoterapeutami, Łódź

19 marca 2019 r.

Maciej Krawczyk i członkowie
KRF
z woj. łódzkiego

Spotkanie z fizjoterapeutami
w Piotrkowie Trybunalskim

21 marca 2019 r.

Maciej Krawczyk i członkowie
KRF
z woj. dolnośląskiego

Spotkanie z fizjoterapeutami
we Wrocławiu

1

2

3

1. Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów z Bełchatowa i województwa łódzkiego (23 stycznia 2019 r.)
2. Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów z Gorzowa Wielkopolskiego i województwa lubuskiego (26 lutego 2019 r.)
3. Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów pt. „Priorytety KIF w 2019 roku” w Łodzi (5 marca 2019 r.)
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22 marca 2019 r.

Maciej Krawczyk i członkowie
KRF z woj. opolskiego

Spotkanie z fizjoterapeutami
w Opolu

5 kwietnia 2019 r.

Maciej Krawczyk oraz członkowie KRF z woj.kujawsko-pomorskiego

Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów w Toruniu

16 kwietnia 2019 r.

Maciej Krawczyk, Jacek Koszela,
członkowie KRF z woj. zachodniopomorskiego

Spotkanie z fizjoterapeutami
w Koszalinie

25 kwietnia 2019 r.

Maciej Krawczyk oraz członkowie KRF z woj.podlaskiego

Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów z Białegostoku i województwa podlaskiego

27 maja 2019 r.

Maciej Krawczyk oraz członkowie KRF z woj.wielkopolskiego

Spotkanie z fizjoterapeutami
w Poznaniu

17 czerwca 2019 r.

Maciej Krawczyk oraz przedstawiciele KRF z woj. łódzkiego

Spotkanie z fizjoterapeutami z województwa łódzkiego (Skierniewice)

18 czerwca 2019 r.

Maciej Krawczyk oraz przedstawiciele KRF z woj. pomorskiego

Spotkanie z fizjoterapeutami Klinika
rehabilitacji UCK, Gdańsk

18 czerwca 2019 r.

Maciej Krawczyk oraz członkowie KRF z woj.warmińsko-mazurskiego

Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów z Elbląga i woj. warmińsko-mazurskiego

24 czerwca 2019 r.

Maciej Krawczyk, Jacek Koszela, Tomasz Niewiadomski oraz
członkowie KRF z woj.zachodniopomorskiego

Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego (w
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele centrali NFZ oraz ZOW NFZ w
Szczecinie), temat zmiana organizacji udzielania świadczeń fizjoterapii
ambulatoryjnej oraz fizjoterapii
domowej wynikająca ze zmiany
przepisów obowiązujących od dnia
1 stycznia 2019 r.

15 października 2019 r.

Maciej Krawczyk

Spotkanie z fizjoterapeutami w
Gumed (GDAŃSKI UNIWERSYTET
MEDYCZNY)

Maciej Krawczyk, Tomasz
Niewiadomski, Michał Kłosek
(sędzia Sądu Dyscyplinarnego)

Spotkanie z fizjoterapeutami z
CENTRUM MEDYCZNEGO GRUPA ZDROWIE, Kraszewo-Czubaki,
temat spotkania „Zmiany prawne
związane z wprowadzaniem w życie
ustawy o zawodzie fizjoterapeuty”

2 grudnia 2019 r.
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1.6. Pozostałe spotkania informacyjne z fizjoterapeutami (dot.
świadczeń NFZ, rejestru praktyk i innych tematów)
• 1 marca 2019 r. – spotkanie z fizjoterapeutami Sanok (Paweł Adamkiewicz)
• 20 marca 2019 r. – spotkanie z fizjoterapeutami w Łodzi (Tomasz Niewiadomski, Paweł
Adamkiewicz)
• 25 marca 2019 r. – spotkanie z fizjoterapeutami w Olsztynie (Tomasz Niewiadomski)
• 26 marca 2019 r. – spotkanie z fizjoterapeutami podlaski OW NFZ (Tomasz Niewiadomski, Maciej Krawczyk)
• 26 marca 2019 r. – spotkanie z fizjoterapeutami dolnośląski OW NFZ (Tomasz Niewiadomski)
• 2 kwietnia 2019 r. – spotkanie z fizjoterapeutami małopolski OW NFZ PWSZ (Tomasz
Niewiadomski)
• 5 kwietnia 2019 r. – spotkanie z fizjoterapeutami lubelski OW NFZ (Tomasz Niewiadomski)
• 10 kwietnia 2019 r. – spotkanie z fizjoterapeutami wielkopolski OW NFZ (Tomasz Niewiadomski)
• 12 kwietnia 2019 r. – spotkanie z fizjoterapeutami kujawsko-pomorski NFZ (Tomasz
Niewiadomski)
• 25 kwietnia 2019 r. – spotkanie z fizjoterapeutami NFZ Ostrołęka (Tomasz Niewiadomski)
• 21 maja 2019 r. – spotkanie z fizjoterapeutami w Gdańsku (Tomasz Niewiadomski, Zbigniew Wroński)
• 10 czerwca 2019 r. – spotkanie informacyjne z fizjoterapeutami Biała Podlaska (Tomasz
Niewiadomski)
• 24 czerwca 2019 r. – spotkanie z fizjoterapeutami zachodniopomorski NFZ (Tomasz
Niewiadomski)
• 10 września 2019 r. – spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów w Krakowie (Paweł
Adamkiewicz)

Spotkanie z fizjoterapeutami w Łodzi (20 marca 2019 r.)

Spotkanie z fizjoterapeutami w Gdańsku (21 maja 2019 r.)
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1.7. Prace zespołów tematycznych
W 2019 r. działały następujące zespoły tematyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów:
Zespół tematyczny do spraw fizjoterapii refundowanej ze środków publicznych;
Zespół tematyczny do spraw kształcenia przeddyplomowego oraz Państwowego
Egzaminu Fizjoterapeutycznego;
Zespół tematyczny do spraw nauki;
Zespół tematyczny do spraw specjalizacji kierunkowych;
Zespół tematyczny do spraw Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i Prawa
Wykonywania Zawodu;
Zespół tematyczny do spraw medycyny fizykalnej i balneoklimatologii oraz fizjoterapii
uzdrowiskowej;
Zespół tematyczny do spraw jakości i monitorowania procesu fizjoterapii;
Zespół tematyczny do spraw finansów;
Zespół tematyczny do spraw pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej;
Zespół tematyczny do spraw ustawicznego kształcenia podyplomowego
fizjoterapeutów;
Zespół tematyczny do spraw standardów pracy fizjoterapeutów;
Zespół tematyczny d o spraw współpracy międzynarodowej;
Zespół tematyczny do spraw rozwoju Krajowej Izby Fizjoterapeutów;
Zespół tematyczny do spraw kontaktów ze środowiskiem pacjentów i organizacjami
pacjentów;
Zespół tematyczny do spraw promocji zawodu fizjoterapeuty;
Zespół tematyczny do spraw etyki;
Zespół tematyczny do spraw prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych;
Zespół tematyczny do spraw fizjoprofilaktyki.
W 2019 r. odbyły się następujące posiedzenia zespołów tematycznych:
• 3 stycznia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. kształcenia przeddyplomowego oraz
Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego;
• 8 stycznia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. kształcenia przeddyplomowego oraz
Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego;
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• 9 stycznia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych;
• 10 stycznia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. kształcenia przeddyplomowego
oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego;
• 22 stycznia – posiedzenie Komisji Socjalnej;
• 22 stycznia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. współpracy międzynarodowej;
• 31 stycznia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. rozwoju KIF;
• 6 lutego – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych;
• 7 lutego – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. rozwoju KIF;
• 21 lutego – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. współpracy międzynarodowej;
• 25 lutego – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. etyki;
• 25 lutego – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. rozwoju KIF;
• 26 lutego– posiedzenie Zespołu tematycznego ds. fizjoprofilaktyki;
• 6 marca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych;
• 10 marca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i
Prawa Wykonywania Zawodu;
• 12 marca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. jakości i monitorowania procesu fizjoterapii;
• 13 marca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. medycyny fizykalnej i balneoklimatologii oraz fizjoterapii uzdrowiskowej;
• 13 marca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. jakości i monitorowania procesu fizjoterapii;
• 13 marca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. standardów pracy fizjoterapeutów;
• 13–14 marca – posiedzenie Komisji Socjalnej;
• 14 marca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. jakości i monitorowania procesu fizjoterapii;
• 1 kwietnia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. etyki;
• 8–9 kwietnia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. jakości i monitorowania procesu
fizjoterapii;
• 9 kwietnia – posiedzenie Komisji Socjalnej;
• 24 kwietnia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i Prawa Wykonywania Zawodu;
• 25 kwietnia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. współpracy międzynarodowej;
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• 6 maja – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. współpracy międzynarodowej;
• 6 maja – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych;
• 6 maja – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. etyki;
• 15 maja – posiedzenie Komisji Socjalnej;
• 7 czerwca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. etyki;
• 11 czerwca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. jakości i monitorowania procesu fizjoterapii;
• 12 czerwca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. medycyny fizykalnej i balneoklimatologii oraz fizjoterapii uzdrowiskowej;
• 12 czerwca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. standardów pracy fizjoterapeutów;
• 12–13 czerwca – posiedzenie Komisji Socjalnej;
• 13 czerwca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. nauki;
• 13 czerwca - posiedzenie Zespołu tematycznego ds. jakości i monitorowania procesu fizjoterapii;
• 13 czerwca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. współpracy międzynarodowej;
• 24 czerwca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. nauki;
• 3–4 lipca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. jakości i monitorowania procesu fizjoterapii;
• 5 lipca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych;
• 8–9 lipca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. jakości i monitorowania procesu fizjoterapii;
• 16 lipca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. etyki;
• 22–23 lipca – posiedzenie Komisji Socjalnej;
• 23 lipca – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. rozwoju regionalnego;
• 9 sierpnia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. współpracy międzynarodowej;
• 26 sierpnia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. fizjoprofilaktyki;
• 30 sierpnia – posiedzenie Komisji Socjalnej;
• 30 sierpnia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. rozwoju regionalnego;
• 14 września – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. ustawicznego kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów;
• 16 września – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. etyki;
• 23 września – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. standardów pracy fizjoterapeutów;
• 24 września – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. rozwoju regionalnego;
• 24 września – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. nauki;
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• 24 września – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. współpracy międzynarodowej;
• 24 września – posiedzenia Komisji Socjalnej;
• 24 września – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. fizjoprofilaktyki;
• 16–17 października – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. jakości i monitorowania
procesu fizjoterapii;
• 21 października – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. etyki;
• 21 października - posiedzenie Zespołu tematycznego ds. nauki;
• 23-24 października – posiedzenie Komisji Socjalnej;
• 24 października – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. rozwoju regionalnego;
• 24 października – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. współpracy międzynarodowej;
• 4 listopada – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych;
• 12 listopada – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. etyki;
• 16 listopada – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. jakości i monitorowania procesu
fizjoterapii;
• 19 listopada – posiedzenia Komisji Socjalnej;
• 19 listopada – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. rozwoju regionalnego;
• 20 listopada – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i Prawa Wykonywania Zawodu;
• 26 listopada – posiedzenie Zespołu tematyczny ds. kształcenia przeddyplomowego oraz
Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego;
• 5 grudnia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. fizjoprofilaktyki;
• 16 grudnia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. etyki;
• 18 grudnia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. medycyny fizykalnej i balneoklimatologii oraz fizjoterapii uzdrowiskowe;
• 19 grudnia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. fizjoprofilaktyki;
• 19 grudnia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. współpracy międzynarodowej;
• 19 grudnia – posiedzenie Zespołu tematycznego ds. rozwoju regionalnego;
• 19 grudnia – posiedzenie Komisji Socjalnej;
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1.8. Wydarzenia objęte patronatem Krajowej Izby Fizjoterapeutów lub
Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów
• 11–12 stycznia – konferencja „Sportowiec
Amator”.
• 17 stycznia – IV Konferencja Ogólnopolskiej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia” – Kadry w ochronie zdrowia: wyzwania i rozwój.
• 21–24 lutego – II Zimowa Konferencja
„Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii
stawów skroniowo–żuchwowych” połączona z I Mistrzostwami w narciarstwie
alpejskim fizjoterapeutów i lekarzy stomatologów.

II Zimowa Konferencja „Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii
stawów skroniowo–żuchwowych” (21-24 lutego 2019 r.)

• 7–9 marca – Branżowe Targi i Kongres Rehabilitacji Medycznej, Fizjoterapii oraz Profilaktyki – therapie Leipzig.
• 15 marca – X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Forum Praktyków Skoliozy”.
• 28–30 marca – 23 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Rehabilitacja Kardiologiczna – postępowanie kompleksowe”.
• 28 marca – XXV Konferencja Międzynarodowego Dnia Inwalidy.
• 6–7 kwietnia – II Konferencja naukowo–szkoleniowa Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej (PSOTM).
• 6–8 kwietnia – szkolenie „Najnowsze spojrzenie na problem spastyczności wśród dzieci
z mózgowym porażeniem dziecięcym”.
• 7–9 kwietnia – szkolenie „Nowe podejście do terapii deformacji stopy”.
• 12 kwietnia - XV Olsztyńskie Dni Fizjoterapii „Fizjoterapia w ortopedii i sporcie”.
• 12–13 kwietnia – XIII Wiosna z Fizjoterapią – Ogólnopolska Studencka Konferencja
Naukowa.
• 12–13 kwietnia – Targi Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo.
• 13–14 kwietnia – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia.
• 21 kwietnia – konkurs na najlepszego Opiekuna Seniora w roku 2018, organizowany
przez portal „Czas Dla Seniora”.
• 1–2 maja – Kongres Science4Football.
• 17–18 maja – VIII edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Myśl Rehabilitacyjna Profesora Andrzeja Seyfrieda” pt. „Bark – następstwo ewolucji”.
• 18–19 maja – konferencja „Wykorzystaniu C-Eye® w neurorehabilitacji, komunikacji
i edukacji”.
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• 24–25 maja – X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Fizjoterapia w schorzeniach i urazach narządu ruchu”.
• 28 maja – V Wielkopolski Dzień Fizjoterapii.
• 30 maja – konferencja „Wyzwania we współczesnej fizjoterapii – praktycy w praktyce”.
• 1 czerwca – 4th International MEDical Interdisciplinary Congress Imedic 2019.
• 7–9 czerwca - I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Fizjoterapia w nauce, profilaktyce i terapii”.
• 7–8 czerwca – VII Opolski Festiwal Fizjoterapii - sesja naukowa pt. „Diagnostyka i terapia obręczy biodrowej”.
• 1–7 lipca – Wheelchair Rugby Metro Cup 2019 – Międzynarodowy Turnieju Rugby na
Wózkach.
• 5–7 lipca – konferencja SMA VII „Weekend ze SMA-kiem”.
• 4 sierpnia – Mistrzostwa Polski Fizjoterapeutów w kolarstwie szosowym w ramach
II Ogólnopolskiego wyścigu Rowerowego – Memoriał im. Wiesława Szczepańskiego.
• 10 sierpnia – „Aktywne Warsztaty”, organizowane przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
• 18 sierpnia – VIII Mistrzostwa Polski Pracowników Służby Zdrowia w półmaratonie
podczas XX Półmaratonu Wałbrzyskiego.
• 13 września – II Kongres z okazji XV-lecia Metody FITS – „Aktualna wiedza i podejście
do zachowawczego leczenia skolioz”.
• 14 września – konferencja „Fizjoterapia jako sztuka i nauka. 10 lat później”.
• 19–21 września – Kongres REHABILITACJA 2019 - wydarzenie towarzyszące 27. edycji
Targów Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji.
• 26–28 września – X Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa „DLA ZDROWIA KRĘGOSŁUPA - razem czy osobno…?”.
• 28 września – Mistrzostwa Polski Fizjoterapeutów w kolarstwie górskim podczas 5 Rowerowego Biegu Piastów w Jakuszycach.
• 5 października – „Akademie Opieki Długoterminowej”.
• 13 października – IV Mistrzostwa Polski Fizjoterapeutów w Półmaratonie w ramach
6. PZU Cracovia Półmaraton Królewski.
• 18–19 października – konferencja „Leczenie nieoperacyjne schorzeń narządu ruchu”.
• 15 listopada – III Forum Praktyków – PEDIATRIA Techniki manualne w fizjoterapii dzieci i młodzieży.
• 16 listopada – VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów.
• 22–23 listopada – I Interdyscyplinarna Konferencja dotyczącej problemów dzieci
z przepukliną oponowo-rdzeniową.
• 23–24 listopada – VII Ogólnopolska Konferencja Kinesiotaping.
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• 25 listopada – cykl spotkań edukacyjnych „Zdrowy powrót do pracy. Profilaktyka i diagnostyka przewlekłych bólów kręgosłupa”.
• 12–14 grudnia – II Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mięśni Ścięgien i Więzadeł.
• 13 grudnia – III Spotkanie Ekspertów, organizowane przez Katedrę Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedrę Reumatologii i Rehabilitacji UMP.
• 14 grudnia – konferencja „Porozmawiajmy o roli fizjoterapeuty w sporcie”.

III. Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest organem Krajowej Izby Fizjoterapeutów, do którego zakresu działania należy kontrola działalności finansowej i gospodarczej Krajowej Rady Fizjoterapeutów.
W 2019 r. Komisja Rewizyjna odbyła 12 posiedzeń w następujących terminach: 9-10 stycznia, 11 lutego, 4-5 kwietnia, 16-17 maja, 13-14 czerwca, 24 czerwca (spotkanie w trybie online), 22-23 lipca, 3 września (spotkanie w trybie online), 19-20 września, 3-4 października,
7-8 listopada, 4-5 grudnia.
W dniu 5 kwietnia 2019 r. rozpoczęto kontrolę P/03/2019 „Wykonanie planu budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów za rok 2018”.

IV. Sąd Dyscyplinarny
W 2019 r. wpłynęła 1 sprawa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ukaranie oraz odbyło
się 1 posiedzenie Sądu Dyscyplinarnego w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
Odbyło się również posiedzenie plenarne Sądu Dyscyplinarnego w dniu 6 lutego 2019 r.

V. Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego.
Do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w 2019 r. nie wpłynęła żadna sprawa.
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VI. Rzecznik Dyscyplinarny
Zespół Rzecznika Dyscyplinarnego KIF
W skład Zespołu Rzecznika Dyscyplinarnego KIF wchodzą:
• dr hab. Wojciech Kiebzak – Rzecznik Dyscyplinarny KIF,
• dr Jacek Łuniewski – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIF,
• dr Marek Walusiak - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIF.

Stan prowadzonych spraw
• W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r. wpłynęło 61 zawiadomień o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego fizjoterapeuty.
• W 51 przypadkach toczy się postępowanie.
• W 10 przypadkach postępowanie zostało zakończone.
• W 7 sprawach wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
• W 1 sprawie wydano postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.
• W 1 sprawie wydano postanowienie o zamknięciu postępowania wyjaśniającego i złożono do Sądu Dyscyplinarnego wniosek o ukaranie fizjoterapeuty.
• W 13 sprawach wydano postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego.
• 41 spraw jest na etapie czynności sprawdzających.
• Aktualnie prowadzonych jest 5 spraw rozpoczętych w 2018 r.

61

51

10

zawiadomień
o możliwości popełnienia
przewinienia zawodowego
fizjoterapeuty

przypadków
z toczącym się
postępowaniem

przypadków
z zakończonym
postępowaniem
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Podmiot zawiadamiający Rzecznika Dyscyplinarnego KIF
• W 25 przypadkach zawiadomienie stanowiła skarga od osoby pokrzywdzonej zachowaniem fizjoterapeuty (pacjent, przedstawiciel ustawowy lub opiekun pacjenta).
• W 27 przypadkach zawiadomienie stanowiła informacja uzyskana z KIF, od związku zawodowego lub innego podmiotu/instytucji.
• W 2 przypadkach zawiadomienie stanowiły anonimowe skargi na fizjoterapeutę.
• W 2 przypadkach zawiadomienie wystosował pracodawca, który powziął informację
• o zachowaniu fizjoterapeuty, mogącym stanowić przewinienie zawodowe.
• W 5 przypadkach zawiadomienie wystosował inny fizjoterapeuta lub osoba fizyczna,
która nie była pokrzywdzona zachowaniem fizjoterapeuty.

Przedmiot zawiadomienia
• W 18 przypadkach zawiadomienia dotyczyły sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii (nieprawidłowe lub niedbałe wykonanie zabiegu, odmowa
wykonania zabiegu).
• W 5 przypadkach zawiadomienia dotyczyły zachowania fizjoterapeuty wobec innej
osoby (niedopuszczalne zachowanie wobec pacjenta lub współpracownika, mobbing,
nieuczciwa konkurencja).
• W 5 przypadkach zawiadomienia dotyczyły nieuprawnionego posługiwania się tytułem
fizjoterapeuty lub wykraczaniem poza posiadane kompetencje zawodowe.
• W 1 przypadku skarga dotyczyła ewentualnego naruszenia praw pacjenta określonych
w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
• W 30 przypadkach zawiadomienia dotyczyły niedopuszczalnych wypowiedzi fizjoterapeuty w przestrzeni publicznej lub w pismach, które to wypowiedzi nie licują z powagą
wykonywanego zawodu.
• W 2 przypadkach zawiadomienia dotyczyły zachowania fizjoterapeuty, które mogło
stanowić ewentualne oszustwo w celu uzyskania korzyści majątkowej.

Udział Sądu Dyscyplinarnego
W 2 sprawach skierowano do Sądu Dyscyplinarnego KIF wniosek o ukaranie fizjoterapeuty. Postępowanie sądowe w toku.
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Wykonane działania Zespołu Rzecznika Dyscyplinarnego KIF
• analiza nadesłanej dokumentacji, w szczególności dokumentacji medycznej,
• prowadzenie korespondencji z poszczególnymi podmiotami w celu zgromadzenia materiału dowodowego,
• przesłuchania świadków oraz osób obwinionych,
• odpowiedzi na pisma pacjentów lub innych osób, które nie stanowią skargi, natomiast
zawierają prośbę o informację w zakresie różnych aspektów zabiegów fizjoterapeutycznych lub zawodu fizjoterapeuty,
• udział w spotkaniach Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej Zawodów Zaufania
Publicznego min: adwokatów, radców prawnych, farmaceutów, lekarzy medycyny, lekarzy weterynarii i fizjoterapeutów, w Warszawie,
• przeprowadzenie rozmów prewencyjnych z fizjoterapeutami.

Przesłuchanie online świadka przy postępowaniu dyscyplinarnym.
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OSIĄGNIĘCIA I PROJEKTY
OPERACYJNE KRAJOWEJ
IZBY FIZJOTERAPEUTÓW
ZREALIZOWANE W 2019 R.
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Dział Administracji

W 2019 r. Dział Administracji odpowiadał za
realizację projektów informatycznych KIF.
Samorząd przykłada bardzo dużą wagę do
tworzenia nowoczesnych produktów wspierających pracę fizjoterapeutów oraz cyfryzacji procesów w codziennej działalności
biura KIF.
Oto najważniejsze projekty informatyczne
realizowane w 2019 roku:

• Praca nad aplikacją do prowadzenia
elektronicznej dokumentacji medycznej Finezjo i jej wdrożenie w grudniu
2019.
• Przebudowa strony internetowej KIF,
w tym także Rejestru Fizjoterapeutów.
• Utrzymanie i rozwój istniejących systemów, automatyzacja procesów, rozwój
CRM - systemu do sprawnego zarządzania kontaktami z fizjoterapeutami.

• uruchomienie platformy do logowania
SSO - nowoczesnego rozwiązania, które • Wsparcie projektów prowadzonych
przez Działy Szkoleń, Komunikacji i Marzapewnia fizjoterapeutom bezpieczny
ketingu oraz Obsługi Fizjoterapeutów,
dostęp do wszystkich produktów i sera także wszelkich innych inicjatyw zwiąwisów oferowanych przez KIF.
zanych z bieżącą działalnością Izby.
• Uruchomienie Portalu Fizjoterapeuty - platformy, która pozwala zarządzać • W 2019 r. rozpoczęło swoją działalność
pierwsze biuro regionalne KIF w Krakokontem, zapisywać się na szkolenia, skławie.
dać elektronicznie wnioski, sprawdzić
statusu członka samorządu czy uzyskać
dostęp do materiałów edukacyjnych
w wersji tekstowej i wideo.
• Przygotowanie i wdrożenie portalu
Znajdź Fizjoterapeutę - wyszukiwarki,
która pozwala fizjoterapeutom na prezentację swoich gabinetów w przyjaznej
dla użytkownika formie i zgodnie z wymogami prawa.

Otwarcie biura regionalnego KIF w Krakowie.
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Finezjo
- aplikacja do
prowadzenia
elektronicznej
dokumentacji
medycznej.

Portal Fizjoterapeuty
- nowoczesna platforma
dla wszystkich
fizjoterapeutów
zrzeszonych w Krajowej
Izbie Fizjoterapeutów

Znajdź Fizjoterapeutę
- wyszukiwarka,
pozwalająca
fizjoterapeutom na
prezentację swoich
gabinetów w przyjaznej
dla użytkownika formie
i zgodnie z wymogami
prawa.
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Dział Finansowo‒Księgowy

Od 1 stycznia 2019 r. Dział Finansowo-Księgowy rozpoczął prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencję środków trwałych na programach zakupionych przez KIF.
Zatrudnienie w dziale DFK wzrosło z 2 do 3 osób z racji zwiększenia dokumentacji księgowej oraz procesów regulujących obieg dokumentów i procedur wewnętrznych związanych
z rozliczeniem poszczególnych kategorii budżetowych wydatków.

Dokumenty księgowe ogółem
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Liczba dokumentów księgowych w 2019 r. zwiększyła się o 125 % w porównaniu z rokiem
poprzednim co oznacza, że było ich ponad 2 razy więcej niż w 2018 r. Jednocześnie jest to
prawie 5-krotność liczby dokumentów z pierwszego roku istnienia KIF. W tym zawarte są
wszystkie dokumenty jakie Dział Finansowo-Księgowy musi wprowadzić do systemu celem prawidłowego rozliczenia i prowadzenia działalności.
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Rozliczenia z tytułu posiedzeń Organów KIF
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Prace nad ciągłym rozwojem działalności KIF wymagają organizowania kolejnych posiedzeń poszczególnych Organów KIF. Zwiększanie ich częstotliwości spowodowało, że liczba
rozliczających je zapisów księgowych także wzrasta.

Przygotowane przelewy
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Stale rośnie liczba zlecanych przelewów. W 2019 roku było ich o 50% więcej niż w roku
poprzednim.
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Przelewy z tytułu zapomóg w 2019 roku
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W 2019 roku przygotowano łącznie 208
przelewów dotyczących pomocy socjalnej
dla fizjoterapeutów.

powiedzi na pytania zadawane przez członków KIF w zakresie rozliczeń księgowych
i podatkowych.

Dział DFK uczestniczył w procedowaniu
umów od strony finansowo-podatkowej,
był inicjatorem i twórcą licznych instrukcji
wewnętrznych m.in. instrukcji gospodarowania majątkiem, instrukcji inwentaryzacyjnej, rozliczania zaliczek, instrukcji obiegu
dokumentacji księgowej oraz innych procedur i wzorów dokumentów wynikających
z przepisów ustawy o rachunkowości
i ustaw podatkowych.

W 2019 r. odbyła się kontrola Komisji Rewizyjnej dokumentów księgowych za rok
2018 r. oraz badanie sprawozdania finansowego za 2018 r. przez biegłego rewidenta. Wynik potwierdził rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz
zgodność z przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości, a także prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Poza bieżącą współpracą w postaci konsultacji, analiz, raportowania do innych działów Biura KIF, Organami KIF, Komisją Socjalną oraz Zespołami Tematycznymi dział
DFK konsultował lub przygotowywał od-

W 2019 r. nastąpił znaczny wzrost zakupu
środków trwałych, wobec czego podjęto
decyzję o przeprowadzeniu inwentaryzacji.
Inwentaryzacja rozpoczęła się w IV kwartale 2019 r. a zakończyła w styczniu 2020 r.
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Dział Marketingu i Komunikacji
Dział Marketingu i Komunikacji został powołany do działania w marcu 2019 roku.
Zajmuje się działaniami z zakresu marketingu i komunikacji, które wspierają realizację strategicznych celów KIF, a także
kreuje pożądany wizerunek samorządu
i zawodu fizjoterapeuty. Dział Komunikacji
i Marketingu odpowiada za realizację kampanii marketingowych, adresowanych zarówno do pacjentów, fizjoterapeutów oraz
innych środowisk medycznych, tworzenie
treści na strony serwisów internetowych
należących do KIF (także w mediach społecznościowych), a także za relacje z organizacjami pacjenckimi i mediami. Dział analizuje także otoczenie marketingowe KIF,

SZYMEK

aktywnie szuka partnerów do współpracy
i zajmuje się analizą skuteczności podjętych
działań (statystyki internetowe, projekty
badawcze).

Najważniejsze projekty
zrealizowane przez Dział
Marketingu i Komunikacji w 2019
• Pierwsza w Polsce kampania społeczna
skierowana do pacjentów i poświęcona
fizjoterapii pod hasłem „Fizjoterapia porusza”. Jej celem była promocja fizjoterapii i pokazanie jej możliwości, a także
budowanie pozytywnego wizerunku zawodu fizjoterapeuty.

ANIA

MARIA

Trzy filmy z kampanii społecznej „Fizjoterapia porusza”
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• Stoiska informacyjne podczas wydarzeń
o charakterze edukacyjnym, które odbywały się pod patronatem KIF - VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych
Fizjoterapeutów, konferencja „Fizjoterapia jako sztuka i nauka. 10 lat później”.
• Sponsoring sportowych wydarzeń pod
patronatem KIF, które miały status mistrzostw fizjoterapeutów w danej dyscyplinie – zawody narciarskie, 2 wyścigi
kolarskie i 3 imprezy biegowe.

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów

• Promocja fizjoprofilaktyki skierowana
do pacjentów – Pikniki Rodzinne w Warszawie, Płocku, Ciechanowie, Radomiu
oraz Podkowie Leśnej.
• Pierwsze w Polsce badanie sytuacji zawodowej fizjoterapeutów (miejsca pracy, zarobki) – zrealizowane w maju 2019
r. na reprezentatywnej próbie fizjoterapeutów.

Wyścig kolarski pod patronatem KIF

• Pierwsze w Polsce badanie znajomości,
korzystania z usług i oceny zawodu fizjoterapeuty – zrealizowane we wrześniu
2019 r. na reprezentatywnej próbie Polaków.
• Stała aktualizacja informacji na stronie
KIF, pozostałych serwisach oraz w mediach społecznościowych: Facebook,
Twitter, YouTube.

Piknik rodzinny w Warszawie

• Reaktywacja „Głosu Fizjoterapeuty” –
biuletynu KIF, który w 2019 r. zmienił
szatę graficzną i stał się miesięcznikiem.
• Stałe relacje z mediami i prowadzenie
akcji public relations.

„Głos Fizjoterapeuty” - biuletyn KIF
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Liczba osób odwiedzających stronę KIF kif.info.pl
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Dział Obsługi Fizjoterapeutów
Działalność działu
• W 2019 r. rozpatrzono 6462 wnioski
o zwolnienie z opłacania lub obniżenie
składki członkowskiej.
• W 2019 r. do Krajowej Izby Fizjoterapeutów wpłynęło 12046 wniosków dotyczących rejestru praktyk zawodowych.
Wniosków o wpis było 11726, wniosków
o zmianę wpisu 312, zaś wniosków o wykreślenie 8. Łącznie wpisano do rejestru
podmiotów wykonujących działalność
leczniczą 10668 praktyk zawodowych.
• W 2019 roku przyjęto 351 wnioski o powołanie na członka Krajowego Zespołu
Kontrolerów. Fizjoterapeuci, których

~20 000

wysłanych
wiadomości mailowych

wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, zostali zakwalifikowani do szkoleń
specjalistycznych. Szkolenia zostały
zorganizowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów na przełomie 2019/2020
roku w ilości sześciu dwudniowych cykli
szkoleniowych zakończonych egzaminem.
• W 2020 roku zostaną powołani członkowie Krajowego Zespołu Kontrolerów.
• Dział Obsługi Fizjoterapeutów wysłał
około 20 000 wiadomości mailowych.
• Do DOF wpłynęło około 18 000 połączeń telefonicznych, około 20 000 pism/
wniosków.
• Wysłanych zostało około 12 000 pism.

~18 000

przychodzących
połączeń telefonicznych

~20 000

otrzymanych
pism/wniosków
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Dział Obsługi Projektów

Dział Obsługi Projektów działa na rzecz
rozwoju KIF, w tym podejmowania działań
przyczyniających się bezpośrednio i pośrednio do realizacji celów KIF, zwłaszcza w
zakresie wykorzystania środków zewnętrznych.
Głównym zadaniem jest inicjowanie i realizowanie projektów, których zakres jest
spójny z zadaniami własnymi określonymi
dla KIF w szczególności w zakresie:
• podnoszenia kompetencji fizjoterapeutów,
• podnoszenia kwalifikacji zawodowych
fizjoterapeutów,
• wsparcia procesu budowania samorządu zawodowego fizjoterapeutów,

• rozwój form kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów,
• podnoszenia oraz rozpowszechniania
wiedzy z zakresu fizjoterapii oraz samego funkcjonowania KIF,
• finansowania działań proinnowacyjnych
i prorozwojowych podejmowanych
przez KIF.
Obecnie DOP realizuje projekt pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym
systemie ochrony zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój - wartość projektu wynosi
2 018 104,32 zł.

Projekt pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów
zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”
2 018 104,32 zł
wartość projektu

5 miast, w których
przeprowadzono szkolenia

10 edycji szkoleń

244 uczestników szkoleń
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26 uczestników, w tym 17 fizjoterapeutek i 9 fizjoterapeutów,
• III edycja Warszawa (Moduł I Moduł II) –
26 uczestników, w tym 16 fizjoterapeutek i 10 fizjoterapeutów,
• IV edycja Gdańsk (Moduł I i Moduł II) 26 uczestników, w tym 17 fizjoterapeutek i 9 fizjoterapeutów,
• V edycja Poznań (Moduł I i Moduł II) - 26
uczestników, w tym 19 fizjoterapeutek i
7 fizjoterapeutów,
Umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację projektu podpisali dr hab. n. med.
Maciej Krawczyk- prezes KRF oraz Tomasz
Niewiadomski - wiceprezes KRF.
Projekt realizowany jest od listopada 2018 r.
i będzie trwał do października 2020 r. Szkolenia prowadzone są w 5 miastach: Lublinie,
Warszawie, Ustroniu, Gdańsku i Poznaniu.

W 2019 odbyło się 10 edycji
szkoleń:
• I edycja Lublin (Moduł I i Moduł II) – 26
uczestników, w tym 16 fizjoterapeutek i
10 fizjoterapeutów,
• II edycja Gdańsk (Moduł I i Moduł III) –

Szkolenie w Lublinie.

• VI edycja Ustroń (Moduł I i Moduł II) –
17 uczestników, w tym 14 fizjoterapeutek i 3 fizjoterapeutów,
• VII edycja Lublin (Moduł I i Moduł II) –
26 uczestników, w tym 20 fizjoterapeutek i 6 fizjoterapeutów,
• VIII edycja Warszawa (Moduł I i Moduł
IV) – 19 uczestników, w tym 16 fizjoterapeutek i 3 fizjoterapeutów,
• IX edycja Poznań (Moduł I i Moduł III) –
27 uczestników, w tym 21 fizjoterapeutek i 6 fizjoterapeutów,
• X edycja Ustroń (Moduł I i Moduł III) –
25 uczestników, w tym 21 fizjoterapeutek i 4 fizjoterapeutów.

Szkolenie w Gdańsku.

Szkolenie w Warszawie.
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Szkolenia składają się z 4 modułów:
Moduł I. Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF –
obowiązkowy dla wszystkich Uczestników/
czek szkolenia.
Moduł II. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej,
Moduł III. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej,

Moduł IV. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii pulmonologiczno –
kardiologicznej.
Pierwszy moduł jest obowiązkowy, a w pozostałych trzech modułów uczestnik wybiera sobie jeden dodatkowy.
Każdy z modułów zakończony jest egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.
Uczestnicy szkoleń po pozytywnym zdaniu
egzaminów otrzymują certyfikaty.
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Dział Prawny

Zakres prac Działu Prawnego KIF
w 2019 r.
1. Opiniowanie aktów normatywnych
w ramach konsultacji publicznych.

136

opiniowanych aktów
prawnych w 2019 r.

3. Uczestnictwo w konferencjach uzgodnieniowych oraz w spotkaniach członków
KRF z przedstawicielami m.in. MZ i NFZ.
4. Opiniowanie uchwał wydawanych
w sprawach indywidualnych.
• Uchwały odmowne przyznania PWZF-z
od 2017 r. – 158
• Uchwały redukcje PWZF – 63
• Uchwały w sprawie uznawania kwalifikacji – 4

w tym zarządzenia
NFZ 2019 r. - 8

w tym zgłoszone
uwagi (bez NFZ)
2019 r. - 42

• Uchwały zawieszające postępowanie
w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu – 4
• Uchwały uchylające

2. Przygotowywanie interwencji do organów administracji publicznej (Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
NFZ, GIS i inne) w związku z problemami
związanymi z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty oraz potrzebą uwzględniania
samorządu zawodowego fizjoterapeuty
w gremiach powoływanych przez te organy
- ok. 35.

• Uchwały zmieniające
• Uchwały w sprawie wykreślenia wpisu
do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą – 3
• Bieżąca obsługa prawna DOF w ramach
postępowań administracyjnych prowadzonych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.
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5. Prowadzenie spraw sądowo-administracyjnych.
odpowiedzi na skargi do
WSA – 4
skargi kasacyjne – 2
udział w rozprawach – 6

6. Przygotowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych wydawanych przez
organy KIF, w tym przez KRF, w zakresie
funkcjonowania samorządu zawodowego:
• uchwały KRF – ok. 48,
• uchwały Prezydium KRF – ok. 20.
7. Obsługa prawna posiedzeń Krajowej
Rady Fizjoterapeutów oraz prezydium.
8. Obsługa prawna Rzecznika Dyscyplinarnego i Sądów Dyscyplinarnych (zewnętrzna kancelaria).
9. Udział (na zaproszenie) w posiedzeniach
zespołów tematycznych.
10. Przygotowywanie wzorów umów, opiniowanie umów, udział w negocjacjach czy
rozmowach z potencjalnym kontrahentem. – ok. 90.
11. Przygotowywanie i opiniowanie regulaminów oraz innych dokumentów o charakterze wewnętrznym, w tym zarządzeń
prezesa KRF:

12. Udzielanie porad prawnych w związku
z zapytaniami przekazywanymi przez fizjoterapeutów (w tym interpretacja przepisów
prawa z zakresu ochrony zdrowia) – 3643.
13. Wydawanie opinii na biegłych sądowych - 9.
14. Prowadzenie spraw w związku z wnioskami o dostęp do informacji publicznej –
10.
15. Postępowania karne:
zawiadomienia do
Prokuratury w związku
z udzielaniem świadczeń
fizjoterapeutycznych bez
uprawnień i inne – 4
przesłuchania na Policji – 8
zażalenia na postanowienia
o odmowie wszczęcia
postępowania albo o
umorzeniu postępowania
–9

16. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w 2019 r. – 1.
17. Przygotowanie sprawozdań z działalności samorządu zawodowego za 2017 r.
i 2018 r.
18. Bieżąca obsługa prawna biura KIF –
analizy i konsultacje prawne.

• ok. 9 regulaminów,
• 15 zarządzeń.
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Zawiadomienia
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
czynu zabronionego skierowane do prokuratur dotyczyły udzielania bez wymaganych uprawnień świadczeń zdrowotnych
z zakresu fizjoterapii w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 137 ustawy z dnia
25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty), posługiwania się tytułem zawodowym fizjoterapeuty (art. 138 ww. ustawy)
bez wymaganych uprawnień oraz dopuszczenia do udzielania świadczeń z zakresu
fizjoterapii osoby nieposiadającej prawa
wykonywania zawodu fizjoterapeuty wymaganego do udzielania tych świadczeń
(art. 139 ww. ustawy).
Po otrzymaniu przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów informacji o możliwości udzielania świadczeń przez osobę nieuprawnioną, KIF występowała o złożenie wyjaśnień
oraz informowała o obowiązku posiadania
prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Dzięki tym działaniom w wielu przypadkach osoba taka zaprzestawała udzielania
świadczeń z zakresu fizjoterapii lub występowała z wnioskiem o stwierdzenie prawa
wykonywania zawodu.

Wniosek do Trybunału
Konstytucyjnego
29 października 2019 r. został złożony
wniosek Krajowej Rady Fizjoterapeutów do
Trybunału Konstytucyjnego. Jego przedmiotem były normy prawne wynikające
z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. 2019 poz. 1373, z późn. zm.) oraz
wydane na tej podstawie akty wykonawcze dotyczące warunków zawierania umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy te mają bezpośredni wpływ
na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty u
świadczeniodawcy, który zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Zakwestionowane we wniosku przepisy
budzą wątpliwości natury konstytucyjnej,
albowiem w ocenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów na podstawie ogólnikowego,
blankietowego upoważnienia wynikającego z art.137 ust. 2 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej, organ wykonawczy poprzez wydanie najpierw Rozporządzenia
OWU, a następnie kolejnych rozporządzeń
zmieniających rozporządzenie w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadził
rozwiązania zapewniające tylko wybranym
grupom zawodowym wykonującym zawód
medyczny środki finansowe na podwyżkę
wynagrodzeń z budżetu NFZ. Rozporządzenia zapewniają wzrost wynagrodzeń pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych w ten sposób, iż każdorazowo jest to
poprzedzone ustaleniem liczby etatów albo
równoważników etatów, zaś środki finansowe przekazywane są miesięcznie przez
NFZ do świadczeniodawców w przeliczeniu
na jeden etat lub równoważnik etatu. Inne
grupy zawodowe wykonujące zawody medyczne, w tym fizjoterapeuci, nie zostały
objęte tymi normami prawnymi.
W ocenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów
zaskarżone akty normatywne mają niepra-
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widłowo ukształtowaną treść z punktu widzenia gwarancji konstytucyjnych. Doszło
bowiem do pominięcia ustawodawczego,
które może zostać zbadane przez Trybunał
Konstytucyjny. Według Krajowej Rady Fizjoterapeutów ustawodawca uregulował
kwestię wzrostu wynagrodzeń osób wykonujących zawód medyczny wybiórczo
i fragmentarycznie, ograniczając się wyłącznie do wybranych arbitralnie przez
siebie trzech grup zawodowych wykonujących zawód medyczny: pielęgniarek
i położnych oraz ratowników medycznych,
zaś pozostałe grupy zawodowe, w tym fizjoterapeutów, pozostawił poza zakresem
stosowania wprowadzonych norm prawnych.
Zgodnie z informacjami widniejącymi na
stronie Trybunału Konstytucyjnego sprawa jest w toku (sygn. Tw 13/19).

Sprawy sądowo-administracyjne
Prowadzone przed sądami administracyjnymi sprawy w większości dotyczą skarg
na odmowę stwierdzenia przez Krajową
Radę Fizjoterapeutów prawa wykonywania
zawodu fizjoterapeuty. Podstawą odmowy
jest zazwyczaj niespełnienie przesłanek
z art. 13 ustawy z dnia 25 września 2015
r. o zawodzie fizjoterapeuty. Każda osoba,
która nie zgadza się z treścią uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów może złożyć
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który przekazuje skargę sądowi wraz z aktami
sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.
W przypadku gdy któraś ze stron nie zgadza się z rozstrzygnięciem Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W 2019 r. zostały wniesione 4 skargi do
WSA, pełnomocnik KRF wziął udział w 6
rozprawach oraz zostały wniesione 2 skargi
kasacyjne do NSA przez KRF.

Pytania prawne fizjoterapeutów
W 2019 r. Dział Prawny KIF udzielił ponad
3500 odpowiedzi na pytania prawne fizjoterapeutów przekazane w formie wiadomości mailowej. Przesłane zapytania
dotyczyły przede wszystkim przepisów
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz
niektórych innych ustaw wprowadzającej
m.in. możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w ramach praktyki fizjoterapeutycznej – możliwość dokonania wpisu
do rejestru praktyk zawodowych zgodnie
z treścią ustawy powstała 1 kwietnia 2019
r., a okres przejściowy, w trakcie którego fizjoterapeuci mieli czas na dostosowanie do
nowowprowadzonych przepisów trwał do
31 października 2019 r. W zakresie pytań
związanych z ww. ustawą znajdowały się
również kwestie możliwości pracy w podmiotach niebędących podmiotami leczniczymi (wprowadzenie w art. 4 ust. 3 pkt 5
ustawy o zawodzie fizjoterapeuty przepisu,
zgodnie z którym za wykonywanie zawodu
fizjoterapeuty uznaje się również m.in. wykonywanie czynności zawodowych w podmiocie niebędącym podmiotem leczniczym
w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej), jak również form wykonywania zawodu.
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W związku z wprowadzeniem praktyk fizjoterapeutycznych fizjoterapeuci pytali w szczególności o wymogi lokalowe dla
gabinetów oraz wymagane wyposażenie,
zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC,
jak również o dopuszczalność zatrudnienia
innych osób w ramach praktyki zawodowej.
Pod koniec roku coraz częściej pojawiały
się również pytania o konieczność dokonania wpisu do Rejestru BDO oraz kwestie
klasyfikacji odpadów wytwarzanych w ramach praktyk fizjoterapeutycznych.
Wielość pytań związanych z prowadzeniem
praktyki fizjoterapeutycznej wynikała również z faktu, że przez długi czas oczekiwaliśmy na wydanie rozporządzeń wykonawczych przez właściwych ministrów,
dostosowujących przepisy do specyfiki wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Niektóre z nich ukazały się wcześniej, rozwiewając
większość wątpliwości – jednak niektóre,
jak rozporządzenie w sprawie rodzajów,
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, weszły
w życie dopiero w 2020 r. Stąd też wiele pytań w 2019 r. dotyczyło prowadzenia dokumentacji medycznej przez fizjoterapeutów,
w tym konieczności stosowania klasyfikacji ICF, treści zgody pacjenta na udzielenie świadczenia, obowiązku prowadzenia
EDM, czy kwestii związanych z RODO.
Duża część udzielonych porad prawnych
dotyczyła interpretacji ustawy o zawodzie
fizjoterapeuty – w szczególności kwestii
obliczania stażu pracy, okresów bezczynności zawodowej, obowiązku doskonalenia
zawodowego, jak również ustawy o działalności leczniczej – zapytania dotyczyły m.in.

wymiaru czasu pracy w podmiotach leczniczych, możliwości prowadzenia działalności
fizjoterapeutycznej jako działalności nierejestrowanej, możliwości stosowania reklamy przez fizjoterapeutów. W kręgu zainteresowania znajdowały się również kwestie
dotyczące możliwości odmowy udzielenia
świadczenia, jak również postępowania
w przypadku agresji ze strony pacjenta.
Istotne dla fizjoterapeutów były również
przepisy regulujące możliwość kontynuacji
kształcenia w ramach uzupełniających studiów magisterskich, oraz ostatnie lata, kiedy uczelnie mogły prowadzić studia pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia.
Kierowane do Izby pytania często dotyczyły również interpretacji przepisów
z zakresu świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych. Na
początku 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 2396),
na mocy którego fizjoterapeuci uzyskali
uprawnienia do planowania, realizacji oraz
oceny postępowania fizjoterapeutycznego
podczas wizyty fizjoterapeutycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej: fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa.
DPR informował m.in. na temat warunków
realizacji wizyty fizjoterapeutycznej, kwalifikacji osób uprawnionych do jej przeprowadzenia, zasad planowania zabiegów,
przekazywania lekarzowi kierującemu
informacji o sposobie leczenia i efektach
przeprowadzonej terapii. Przekazywane
informacje dotyczyły również m.in. zasad
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wystawiania przez fizjoterapeutów zleceń
na wyroby medyczne.
Wśród udzielonych porad prawnych znajdowały się również porady z zakresu prawa pracy, dotyczące praw i obowiązków
fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach stosunku pracy – od kwestii urlopów,
urlopów szkoleniowych, badań okresowych i wynagrodzeń, po kwestie mobbingu lub niezasadnego wypowiedzenia. DPR
odpowiadał również na wątpliwości związane z interpretacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych.

Uchwały w sprawach
indywidualnych
DPR przygotowywał projekty uchwał wydawanych w sprawach indywidualnych w sprawie odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu (od 2017 r. było ich 158),
redukcyjnych (63) oraz innych uchwalanych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów..
Prowadził bieżącą obsługę prawną DOF
w ramach postępowań administracyjnych
prowadzonych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów, w tym w zakresie uchwał uznających uzyskane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej kwalifikacje zawodowe do
wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Uwagi do projektów aktów
prawnych
Zgłaszane uwagi odnosiły się w szczególności do włączenia fizjoterapeutów do perso-

nelu udzielającego określonych świadczeń
bądź do ujednolicenia zasad wykonywania
rehabilitacji leczniczej. Szczególny nacisk
kładziony był na uznanie samodzielności
zawodowej fizjoterapeutów i określanie
zakresu zadań zawodowych, zgodnego
z przepisami regulującymi zawód fizjoterapeuty.
Wskazywano na konieczność zmiany podejścia do fizjoterapii i premiowania świadczeń bazujących na indywidualnym podejściu fizjoterapeuty do pacjenta, co powinno
mieć przełożenie na zmniejszenie wymogów sprzętowych dla świadczeniodawców
oraz na dopuszczenie do udzielania świadczeń przez nowe podmioty, w tym praktyki
zawodowe. Z tym wiązały się propozycje
zmniejszenia obciążeń biurokratycznych,
w tym np. zniesienia w odniesieniu do podmiotów realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej wymagania dotyczącego umowy na transport sanitarny, czy
na badania diagnostyczne.
Część uwag wynikała z faktu wprowadzenia nowej formy prowadzenia działalności leczniczej przez fizjoterapeutów, tj.
praktyk zawodowych. W tym zakresie KIF
przekazywała m.in. uwagi dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej przez
fizjoterapeutów prowadzących praktyki
zawodowe. W opinii KIF zasadne było również wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania poprzez urzeczywistnienie prowadzenia dokumentacji medycznej
przez fizjoterapeutów, a przez to realizację
samodzielności zawodowej.
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W zakresie prowadzenia dokumentacji
w Systemie Informacji Medycznej oraz
sprawozdawczości NFZ wnoszone uwagi
dotyczyły standaryzacji przekazywania danych, w szczególności pod kątem przesyłania kodu według Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności
i Zdrowia (ICF). W ocenie KIF warunkiem
włączenia kodu do sprawozdawczości jest
wprowadzenie przez NFZ odpowiedniej
funkcjonalności elektronicznej.
Szereg uwag, które nadal wymagają korekty w aktach prawnych, odnosiło się do
wprowadzenia właściwego nazewnictwa
co do używanego pojęcia „fizjoterapeuta”.
Funkcjonujące przepisy nie zawsze bowiem
są zgodne z wymogami określonymi ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie
fizjoterapeuty (również w zakresie uprawnień zawodowych).
Kolejny istotny obszar legislacyjny odnosił
się do stanowczego wskazywania konieczności wprowadzenia podwyżek dla fizjoterapeutów (na zasadach podobnych, jakie
obecnie mają pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni). Kształtowanie polityki
wynagrodzeniowej przez Ministra Zdrowia
wobec grupy zawodowej fizjoterapeutów, a
właściwie brak tej polityki, budzi w środowisku olbrzymią frustrację i niezadowolenie, szczególnie gdy zestawi się to z realizacją podwyżek dla innych grup zawodowych.
Krajowa Rada Fizjoterapeutów zgłaszała
pisemne uwagi dotyczące Funduszu Solidarnościowego- Projektu uchwały Rady
Ministrów w sprawie programu rządowego pn. „Specjalne świadczenia medyczne

Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób
niepełnosprawnych na lata 2019 – 2020”,
wskazując m.in. na wątpliwości co do zasadności sformułowania ograniczeń podmiotowych w korzystaniu ze świadczeń objętych
Programem, wyłącznie do świadczeniobiorców niepełnosprawnych powyżej 16
roku życia posiadających orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równorzędne
do tych dwóch stopni, sposobu wyceny
świadczeń będących przedmiotem Programu, ograniczenia w zakresie wykonawców
Programu wyłączającego możliwość realizacji świadczeń w ramach Programu np.
przez fizjoterapeutę wykonującego zawód
w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową.
W zakresie stanowisk KIF odnoszących się
do projektów zarządzeń Prezesa NFZ na
uwagę zasługuje wskazanie, iż głównym zakresem zgłaszanych wątpliwości był brak
spójności co do zakresu i finansowania poszczególnych świadczeń zdrowotnych oraz
niezrozumiała polityka wskazująca na rzekomy brak możliwości zwiększenia wyceny w ramach rehabilitacji leczniczej. Zgłaszane propozycje odnosiły się również do
podwyższenia wskaźników korygujących
w ramach katalogu świadczeń z zakresu
rehabilitacji leczniczej oraz ujednolicenia
tych wskaźników pomiędzy zarządzeniem
odnoszącym się do rehabilitacji leczniczej
a zarządzeniem odnoszącym się do warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez
podmioty realizujące świadczenia koor-
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dynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem
w związku z przepisami ustawy o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Dodatkowo postulowaliśmy o korektę przepisów w celu dostosowania ich do wprowa-

dzanych zmian (np. w zakresie uchylenia
obowiązku potwierdzania każdego dnia realizacji świadczeń podpisem świadczeniobiorcy lub jego opiekuna).
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Dział Szkoleń
W 2019 roku z dużą intensywnością realizowano szkolenia organizowane przez
powstały w listopadzie 2018 roku Dział
Szkoleń. W głównej mierze organizowano szkolenia z „Badania i dokumentacji
medycznej w fizjoterapii” na podstawie
wytycznych do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej przyjętych
przez Krajową Radę Fizjoterapeutów na
mocy uchwały 142/I KRF z dniem 1 marca
2018 roku.
Każdy fizjoterapeuta ma obowiązek prowadzenia takiej dokumentacji, jednak praktyka przysparza wielu problemów i niejasności. Celem szkolenia było przybliżenie tego
zagadnienia od strony praktycznej, jak i wymagań prawnych.
Zajęcia prowadzone były w formie teoretycznej z elementami ćwiczeń praktycznych z doboru i wykonania testów oraz
klasyfikacji wg ICF. Szkolenie obejmuje 1,5
dnia (łącznie 14 godzin dydaktycznych).
Projekt prowadzony był we współpracy
z grupą doświadczonych Ekspertów KIF,
których powołano i przeszkolono jeszcze
w 2018 roku. W 2019 roku tytuł „Eksperta

KIF” do prowadzenia szkoleń z zakresu „Badania i dokumentacji medycznej w fizjoterapii” posiadało 79 fizjoterapeutów.
W 2019 roku zorganizowano 562 szkolenia z „Badania i dokumentacji medycznej
w fizjoterapii” (z czego 350 szkoleń było
szkoleniami zamkniętymi zorganizowanymi dla placówek zrzeszających duże grupy
fizjoterapeutów). Łącznie w całej Polsce
przeszkolonych zostało 14 376 osób.
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Liczba przeprowadzonych szkoleń
Liczba przeszkolonych fizjoterapeutów
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Drugim projektem realizowanym przez
Dział Szkoleń KIF były szkolenia dla fizjoterapeutów ubiegających się o funkcję biegłego sądowego. Celem tego projektu było
zachęcenie fizjoterapeutów do zgłaszania
swoich kandydatur do objęcia funkcji biegłego sądowego i zaangażowania się w tym
nowym obszarze budowania kompetencji.
Szkolenia miały na celu przybliżenie fizjoterapeutom rolę, jaką w systemie pełnią biegli
sądowi oraz zadania i obowiązki, jakie wiążą się z tą funkcją. Dzięki nabytym podczas
szkolenia informacjom i kompetencjom łatwiej będzie pełnić rolę biegłego sądowego.
Sześć szkoleń dla fizjoterapeutów ubiegających się o funkcję biegłego sądowego
ukończyło łącznie 119 fizjoterapeutów.

Kolejną inicjatywą było zrekrutowanie
i przeszkolenie Ekspertów KIF do prowadzenia szkoleń pt. „Ocena funkcjonalna
i prowadzenie dokumentacji medycznej
dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7
lat)”, które w 2020 roku realizowane będzie
na podstawie Wytycznych do zapisywania
w dokumentacji medycznej badania przyjętych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów
w dniu 17 maja 2019 r., na mocy uchwały
nr 386/I. Finalnie powołano 40 osób, które
będą mogły prowadzić od 2020 roku szkolenia z tego zakresu.

Szkolenia dla fizjoterapeutów ubiegających
się o funkcję biegłego sądowego:
• 25.05.2019
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Eksperci KIF do prowadzenia szkoleń „Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji
medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat)”
Eksperci KIF do prowadzenia szkoleń „Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii”
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Zespół tematyczny ds. międzynarodowych

Do głównych zadań Zespołu Tematycznego
ds. Międzynarodowych należy reprezentowanie KIF w kontaktach z zagranicznymi
organizacjami zrzeszającymi fizjoterapeutów, a także światowymi organizacjami
działającymi w obszarach zdrowia publicznego, współpraca z tymi organizacjami oraz
koordynacja działań służących realizacji
strategii współpracy międzynarodowej zaakceptowanej przez Prezydium KIF.

Działania 01.2019 ‒ 12.2019
01 – 02. 2019
Spotkania z przedstawicielami WHO Polska
i WHO HQ celem omówienia możliwości
współpracy.
03. 2019
Zaproszenie do współpracy i udziału
w Międzynarodowych Targach Zawodowych w Lipsku. Spotkanie z Zarządem Targów i omówienie możliwości współpracy.
05. 2019
Udział w grupie eksperckiej Ocena Funkcjonowania, na zaproszenie WHO.

05. 2019
Udział w Spotkaniu Generalnym Światowej
Konfederacji Fizjoterapii (WCPT) w Genewie.
05. 2019
Udział w Kongresie organizowanym przez
INPTRA (International Network of Physiotherapy Regulatory Authorities).
05. 2019
Organizacja i koordynacja udziału KIF
w Światowym Kongresie Fizjoterapii w Genewie. W tym szczególnie:
• Zaprojektowanie stoiska KIF (nagroda
za najlepsze stoisko na targach).
• Tłumaczenie materiałów promocyjnych.
• Przygotowanie i przedstawienie na kongresowych warsztatach wykładu pt.
„ICF in clinical practice”.
• Utworzenie materiałów promujących
polskie firmy, uczelnie, stowarzyszenia pacjenckie oraz instytucje zdrowia
związane z fizjoterapią polską.
• Wsparcie we włączeniu fizjoterapeutów
z Polski, ekspertów w dziedzinie spor67
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tu, geriatrii, onkologii do międzynarodowych grup eksperckich działających
z ramienia WCPT.
• Konkurs dla młodych naukowców zakończony wsparciem organizacyjnym
i finansowym udziału w Kongresie.
07. 2019
Czynny udział w webinarze INPTRA z prezentacją dotyczącą drogi do uregulowania
zawodu fizjoterapeuty w Polsce.
07. 2019
Udział w międzynarodowym spotkaniu ekspertów, dotyczącym programu Rehabilitacja 2030 oraz Polityka zdrowotna i badania
nad systemami rehabilitacji wraz z przedstawicielami MZ z Polski, na zaproszenie WHO.
08. 2019
Przeprowadzenie aplikacji członkostwa KIF
w WCPT.
09. 2019
Konsultacja i uzupełnienie raportu WCPT
dotyczącego profilu fizjoterapii w Polsce.
09. 2019
Przygotowanie i promocja międzynarodowych materiałów związanych ze Światowym Dniem Fizjoterapii.
09. 2019
Członkostwo KIF w INPTRA.
09. 2019
Organizacja spotkania z przedstawicielami Izb oraz Stowarzyszeń Fizjoterapeutów
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Spotkanie z przedstawicielami Izb oraz Stowarzyszeń Fizjoterapeutów z Europy Środkowo–Wschodniej.

z Europy Środkowo– Wschodniej celem
omówienia aktualnych potrzeb i problemów państw nieanglojęzycznych, wymiany
doświadczeń i prezentacja reformy KIF.
09 -11. 2019
Udział w panelach dyskusyjnych Ekspertów
Zdrowia Publicznego KE.
10. 2019
Czynny udział w kongresie organizowanym
przez Francuską Izbę Fizjoterapeutów i wystąpienie z wykładem dotyczącym zawodu fizjoterapeuty w Polsce, na zaproszenie
strony francuskiej.
10. 2019
Czynny udział w kongresie organizowanym
przez Słowacką Izbę Fizjoterapeutów i wystąpienie z wykładem opisującym reformę

rehabilitacji w Polsce, na zaproszenie strony
słowackiej.
11. 2019
Spotkanie z przedstawicielami ER-WCPT
oraz Komisji Zdrowia przy KE.
12. 2019
Nawiązanie współpracy z portalem naukowym PEDro.
12. 2019
Rejestracja KIF i nadanie numeru w rejestrze przejrzystości UE.
2019
Aktualizacje anglojęzycznych serwisów KIF.
Tłumaczenia materiałów informacyjnych
i promocyjnych. Komunikacja z działań KIF
na arenie międzynarodowej.
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