
Fizjoterapeuta
to brzmi dumnie
5  L AT  S A M O R Z Ą D U  Z AW O D O W E G O



1. Niesamodzielny fizjoterapeuta - wykonawca poleceń 
lekarskich, traktowany jako medyczny personel 
pomocniczy.

2. Bez dokumentacji medycznej. Lekarze wprost pytali: 
po co fizjoterapeuta ma ją prowadzić, skoro i tak 
wszystko dostanie w zleceniu lub na skierowaniu?

3. Fizjoterapeuta bez możliwości zlecania 
zaopatrzenia ortopedycznego.

4. Fizjoterapeuta nieubezpieczony. Przeciwnicy ustawy 
mówili: skoro fizjoterapeuta jest niesamodzielny i za 
nic nie odpowiada, to po co ma się ubezpieczać? 

5. Bez zmian w wycenach od wielu lat… Choćby 
minimalnych. Minimalna płaca fizjoterapeuty to 
standard, bo przecież fizjoterapeuta jest tylko 
wykonawcą zleceń innych.

6. O sprawach fizjoterapeutów decydują

nie-fizjoterapeuci. Inne zawody medyczne mają 
wsparcie w postaci samorządu, a fizjoterapeuci - nie.

7. W okresie pandemii zamknięto gabinety 
fizjoterapeutyczne. Gdyby nie było KIF, to kto 
walczyłby o ich otwarcie?

8. Lekarz rehabilitacji zleca zabiegi w każdym 
prywatnym gabinecie fizjoterapii (nie tylko na NFZ) 
- to jedna z propozycji prawnych zgłoszonych przez 
lekarzy rehabilitacji.

Jest wśród nas wiele osób, które nie znają lub 
nie pamiętają rzeczywistości sprzed ustawy. 
Przypomnijmy, w jakich warunkach pracowali 
wtedy niektórzy fizjoterapeuci i jakie rozwiązania 
proponowały inne środowiska m.in. lekarskie. 



Bez Ustawy o zawodzie
fizjoterapeuty byłoby tak...

„Prezydium podważa zasadność uznania zawodu 
fizjoterapeuty za zawód samodzielny i w związku z tym 
rozwiązania projektujące samodzielność fizjoterapeuty 
przejawiającą się w dokonywaniu kwalifikacji, wykonywaniu 
badań, programowaniu procesu leczenia (zabiegów), 
dobieraniu, dostosowywaniu i zlecaniu wyrobów medycznych 
i środków pomocniczych, kontrolowaniu efektywności 
procesów fizjoterapii, czy wreszcie wydawaniu zaświadczeń 
i opinii odnośnie do stanu funkcjonalnego pacjentów czy 
prowadzonego procesu fizjoterapii. Ocena zdrowotna pacjenta 
należy immanentnie do zawodu lekarza i to tylko lekarz, 
w porozumieniu z pacjentem, może, po zbadaniu i ocenie 
stanu zdrowia pacjenta, decydować o zlecanych metodach 
terapii. Fizjoterapeuta jest jednym z zawodów, który zlecenia 
uprawnionej osoby - lekarza, ma realizować”.

„…wątpliwości budzi zapis rozdz. 2 art. 3 ustęp 2, wyposażający 
fizjoterapeutę w możliwość kwalifikowania do zabiegów 
fizjoterapii”.

[Stanowisko nr 54/15/P-VII Prezydium Naczelnej 
Rady Lekarskiej z dnia 21 sierpnia 2015 r. ]

[Stanowisko nr 54/15/P-VII Prezydium Naczelnej 
Rady Lekarskiej z dnia 21 sierpnia 2015 r. ]



Nowa era fizjoterapii w Polsce
Krajowa Izba Fizjoterapeutów to my - ponad 70 000 profesjonalistów
medycznych. 75% z nas stanowią kobiety! Samorząd to wszyscy 
fizjoterapeuci - dzięki Waszej aktywności i wiedzy fizjoterapia staje 
się coraz ważniejsza w systemie ochrony zdrowia! Dzięki Wam 
wkroczyliśmy w erę nowoczesnej fizjoterapii. To nasza era.



1. Samodzielność
Mam odpowiednie wykształcenie i prawo do planowania i realizowania fi-
zjoterapii. Działam tak jak przedstawiciele innych zawodów medycznych, np. 
lekarze czy pielęgniarki. Moją profesję reguluje ustawa.

2. Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty
Fizjoterapeutą jest tylko osoba posiadająca PWZFz. KIF walczy z osobami, 
które „podszywają” się pod mój zawód, a pacjenci mają pewność, że trafiają 
do profesjonalisty.

3. Dokumentacja medyczna
Fizjoterapia to część leczenia, dlatego dla bezpieczeństwa pacjenta i swoje-
go wszystkie podejmowane działania odnotowuję w dokumentacji medycz-
nej. Stanowi ona widoczny ślad mojego działania w systemie, który widzi 
także pacjent. Dokumentacja zwiększa prestiż mojego zawodu i podkreśla 
jego samodzielność. Zresztą lekarze i pielęgniarki od lat są zobowiązani do 
jej prowadzenia. Na wszelkich dokumentach stanowiących dokumentację 
medyczną, które wydaję pacjentom, musi być moje imię, nazwisko, tytuł,  
numer PWZFz i podpis.

4.  Ubezpieczenia
Jesteśmy znacznie bezpieczniejsi. Fizjoterapii, jak każdemu innemu rodza-
jowi leczenia, mogą towarzyszyć zdarzenia nieprzewidziane. Musimy mieć 
wsparcie w tych trudnych momentach. Ważne jest też to, że ubezpieczenia  
te są względnie tanie, co wynika m.in. z małej szkodowości. To potwierdza, 
że pracujemy bezpiecznie, jesteśmy dobrze wykształceni i posiadamy wyso-
kie kompetencje.

Fizjoterapeuta to brzmi dumnie
– ustawa i powstanie samorządu wzmocniły 
naszą pozycję w systemie ochrony zdrowia. 
Ten proces się rozpoczął i trwa – wspólnie 

wykorzystajmy tę szansę! 



5. Zaopatrzenie medyczne
Fizjoterapeuci mogą efektywniej wspierać pacjentów. Jako przedstawicie-
le samodzielnego zawodu medycznego wydajemy zlecenia na zaopatrze-
nie medyczne. My znamy się na tym najlepiej i dzięki temu chorzy uzyskują 
najbardziej dopasowany do swoich potrzeb sprzęt medyczny. Dzięki syste-
matycznemu działaniu KIF uprawnienia fizjoterapeutów, także tych działa-
jących komercyjnie stale się zwiększają, więc mogą oni przepisywać coraz 
więcej zleceń na sprzęt.

6. Biegli sądowi 
Przygotowaliśmy 120 osób do pełnienia funkcji profesjonalnego biegłego są-
dowego w zakresie fizjoterapii. Ich merytoryczna wiedza i doświadczenie są 
wsparciem dla sądów. Większość z nich już została powołana przez sądy na 
stanowisko biegłych. W sprawach związanych z koniecznością wydania eks-
pertyzy sądowej z zakresu fizjoterapii nie powinni być powoływani przed-
stawiciele innych zawodów. 

7. Praktyki zawodowe
W przypadku medycznych zawodów zaufania publicznego prowadzenie 
działalności w formie praktyki zawodowej, indywidualnej lub grupowej jest 
standardem. Dzięki działaniom KIF od 2019 r. taką możliwość mają fizjo- 
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terapeuci. To ułatwia wiele spraw organizacyjnych czy finansowych. War-
to podkreślić, iż – tak jak w przypadku lekarzy i pielęgniarek – zwiększa to 
szanse małych prywatnych gabinetów na kontraktowanie z NFZ. Praktyki są 
dostępne tylko dla zawodów zaufania publicznego. 

8. Wizyta fizjoterapeutyczna i praca indywidualna
z pacjentem
Wprowadziliśmy do systemu refundowanej opieki zdrowia obowiązkową wi-
zytę fizjoterapeutyczną, która jest dla nas podstawą pracy z pacjentem. 
Podczas wizyty poznajemy stan zdrowia pacjenta, tworzymy plan terapii 
i weryfikujemy jej postępy.

9. Nowe uprawnienia
Fizjoterapeuci po odbyciu dodatkowego szkolenia zostali uprawnieni do wy-
konywania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 i przeprowadzania 
wizyty kwalifikującej do niego.

10. Program rehabilitacji postcovidowej
Eksperci KIF przygotowali projekt programu fizjoterapii po przejściu zaka-
żenia koronawirusem. Projekt został złożony w Ministerstwie Zdrowia jako 
przykład powszechnej opieki skierowanej do osób po przebyciu COVID-19. 
Adaptacją programu interesują się także samorządy lokalne.
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NACZELNY 

FIZJOTERAPEUTA

1. Zmiana wyceny
W 2019 nastąpiła pierwsza od 2009 roku zmiana wyceny. 
Uważamy, że to za mało, więc dalej walczymy o jej ure-
alnienie i wskazanie rzeczywistych kosztów świadczeń.
Pracujemy z MZ, NFZ i AOTMiT, a dodatkowo apeluje-
my także do Premiera. Podjęliśmy również współpracę 
z kierownikami podmiotów, które świadczą usługi refun-
dowane. Nasze zarobki muszą realnie odzwierciedlać 
nakład pracy oraz być adekwatne do zdobytego wy-
kształcenia i doświadczenia.

2. Samodzielność
Często w publicznych ośrodkach jej realizacja pozosta-
wia wiele do życzenia, a nawet jest blokowana. Mamy 
coraz więcej narzędzi prawnych do jej egzekwowania. 
Jesteśmy samodzielnymi profesjonalistami medycznymi, 
a nie pomocniczym personelem medycznym. W szpita-
lach stworzono już pierwsze stanowiska naczelnego fi-
zjoterapeuty.

3. Dokumentacja medyczna
Ważne, że zostawiamy ślad swojej działalności w syste-
mie. Dzięki temu NFZ może zacząć badać skuteczność 
fizjoterapii w określonych grupach schorzeń oraz fak-
tyczny czas, jaki należy poświęcić pacjentom. To ważny 
argument w dyskusji o reformie rehabilitacji i zmianie 
wyceny.

Publiczna fizjoterapia
– co się zmieniło przez 5 lat?



4. Zmiany w aplikacji AP-KOLCE 
Dzięki uporządkowaniu sytuacji teraz widzimy na listach 
osób oczekujących, ilu pacjentów naprawdę czeka na 
naszą pomoc.

5. Szkolenia
Szkolenia były bezpłatne i obejmowały prowadzenie 
dokumentacji medycznej zgodnie z ICF. To ważny krok 
w kierunku realizacji reformy rehabilitacji i wsparcia dla 
fizjoterapeutów. Szkolenia pomagają uporządkować 
wiedzę i przygotować się do nowych wymogów związa-
nych z realizacją naszej samodzielności zawodowej. Do-
datkowym wsparciem były spotkania z przedstawiciela-
mi Izby, webinary i szkolenia online. 

6. Współpraca ze związkami zawodowymi
Naszym celem jest działanie na rzecz polskich fizjotera-
peutów. Współpracujemy z centralami związkowymi, ale 
i z organizacjami zakładowymi. Angażujemy się w obro-
nę miejsc pracy i likwidowanych zakładów czy oddzia-
łów rehabilitacji. Jesteśmy wsparciem instytucjonalnym, 
prawnym, a także pomagamy w trudnych sprawach 
związanych np. z mobbingiem w miejscu pracy. Dzięki 
wsparciu KIF udało się obronić m.in. funkcjonowanie za-
kładu rehabilitacji we wrocławskim szpitalu nr 4.

7. Bezpośredni dostęp do fizjoterapeuty 
w ramach Programu Solidarnościowego
Osoby niepełnosprawne od 2020 r. mogą korzystać z po-
mocy fizjoterapeuty bezpośrednio i bez skierowania od 
lekarza. Bezpośrednia forma dostępu do fizjoterapeutów 
sprawdza się w wielu sytuacjach, odciąża lekarzy i ogra-
nicza negatywne konsekwencje dla zdrowia pacjentów. 
Planowana wysokość środków na realizację świadczeń 
w ramach Programu Solidarnościowego na 2021 roku to 
50 milionów złotych.



Prywatne podmioty 
fizjoterapeutyczne

– co się zmieniło przez 5 lat?

1. Finezjo
Krajowa Izba Fizjoterapeutów wspiera nas w prowadzeniu dokumentacji 
medycznej, bo bezpłatnie udostępniła aplikację Finezjo. Dzięki niej rocznie 
można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych (tyle kosztują podobne komer-
cyjne rozwiązania). Aplikacja jest bezpłatna, intuicyjna, dostosowana do 
obowiązujących przepisów. Finezjo wraz z wytycznymi KRF do prowadzenia 
dokumentacji oraz szkoleniami to jeden z kluczowych filarów reformy reha-
bilitacji. To jedyne narzędzie do prowadzenia dokumentacji, które daje moż-
liwość mierzenia efektów leczenia i monitorowania stanu funkcjonowania 
pacjenta. Aplikacja ułatwia prowadzenie gabinetu i dokumentacji medycz-
nej. Jest dostępna zarówno dla indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych 
jak i podmiotów leczniczych świadczących usługi z zakresu fizjoterapii am-
bulatoryjnej, w tym domowej.

1. 2.



2. Znajdź Fizjoterapeutę
To bezpłatna i nowoczesna forma promocji Twojego gabinetu. Wyszukiwar-
ka pomaga fizjoterapeutom zaprezentować się w Internecie oraz zdobywać 
nowych pacjentów. Podobnie działające portale komercyjne żądają do kil-
kuset złotych miesięcznie za prezentację wizytówki.

3. Szkolenia
Podnoszenie kwalifikacji to ważna część naszej pracy. Bardzo chętnie się 
kształcimy i zdobywamy nowe kompetencje. Większość szkoleń jest kosz-
towna, dlatego tak dużym wsparciem są bezpłatne szkolenia organizowane 
przez KIF. Przeszkoliliśmy ponad 20 000 osób.

4. Kampanie społeczne
Stawiamy na edukację społeczeństwa. Przeprowadziliśmy pierwszą w Pol-
sce kampanię społeczną promującą nasz zawód pt. „Fizjoterapia porusza”. 
Świadomy pacjent wie, kiedy warto zgłosić się do fizjoterapeuty. Dzięki temu 
do naszych gabinetów trafia więcej osób, którym pomagamy w wielu scho-
rzeniach i dysfunkcjach.

3. 4.



5. Dokumentacja medyczna
To dodatkowa ochrona naszej działalności, bo w razie zarzutów ze strony 
pacjenta mamy udokumentowany przebieg terapii. To wzmacnia naszą po-
zycję np. podczas procesu sądowego. Ponadto w szybki i łatwy sposób mo-
żemy przedstawić pacjentowi postępy terapii.

6. Praktyki
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie praktyki jest uprzywile-
jowaną formą aktywności gospodarczej. Specyfika praktyki fizjoterapeu-
tycznej polega na osobistym wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty, tj. we 
własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Wymogi odnoszące się do 
praktyki zawodowej są znacznie mniej restrykcyjne niż te odnoszące się do 
podmiotu leczniczego – przede wszystkim w zakresie kosztów obowiązko-
wego ubezpieczenia OC czy wymogów lokalowych. Organem prowadzącym 
rejestr praktyk fizjoterapeutycznych jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów.

7. Bezpłatna pomoc prawna
Dział Prawny KIF oferuje wsparcie dla fizjoterapeutów poszukujących pomo-
cy prawnej. Wystarczy wypełnić wniosek w Portalu Fizjoterapeuty. W sumie 
prawnicy KIF udzielili ponad 10 000 pisemnych porad.



1. Standardy kształcenia
Jakość naszych usług to najlepsza wizytówka fizjoterapii. Dzięki wprowa-
dzeniu standardów kształcenia podnosi się jakość nauczania na kierunku fi-
zjoterapia. Jednolite standardy kształcenia, opracowane przez ekspertów 
KIF, obowiązują od października 2019 roku. W całej Polsce 65 uczelni kształci 
ponad 3000 fizjoterapeutów rocznie. Wszyscy fizjoterapeuci w Polsce kształ-
ceni są w ramach jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich objętych 
standardem nauczania, który eksperci KIF przygotowali dla Ministerstwa 
Zdrowia i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2022 roku będzie 
przeprowadzony Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny, dzięki czemu ab-
solwenci otrzymają od razu po studiach pełne uprawnienia do wykonywania 
zawodu.

2. Specjalizacje kierunkowe
Prowadziliśmy zaawansowane działania z przedstawicielami Ministerstwa 
Zdrowia, ale niestety pandemia COVID-19 wstrzymała prace nad noweliza-
cją naszej ustawy. Opóźnia to wdrożenie zmian w kształceniu podyplomo-
wym, w tym wprowadzenie specjalizacji kierunkowych, które w naszej ocenie 
są unormowaniem sytuacji w środowisku.

Edukacja



3. Wydawnictwa
Regularnie publikujemy wydawnictwa dla fizjoterapeutów praktyków. Znaj-
dziesz wśród nich takie pozycje, jak m.in. „Badanie fizjoterapeutyczne pa-
cjenta z dysfunkcją układu oddechowego”, „Kompendium fizjoprofilaktyki”, 
„Rekomendacje z zakresu skuteczności klinicznej laseroterapii w wybranych 
schorzeniach wedle zasad Evidence Based Physiotherapy (EBP)” czy „Prawo 
medyczne dla fizjoterapeutów”. Kolejne tytuły w przygotowaniu.

4. Bezpłatny dostęp do platformy PEDro po polsku
Ta bezpłatna platforma umożliwia fizjoterapeutom z całego świata szybki 
i łatwy dostęp do najlepszych badań, które oceniają efekty interwencji fi-
zjoterapeutycznych. Celem PEDro jest wspieranie praktyki fizjoterapii opar-
tej na wiarygodnych i aktualnych danych naukowych (tzw. evidence-based 
practice). W PEDro indeksowane są badania, w których zastosowano jedynie 
najbardziej rygorystyczne metody badawcze: eksperymenty kontrolowane 
z randomizacją, przeglądy systematyczne i oparte na dowodach wytyczne 
praktyki klinicznej.

5. Platforma e-learningowa
Nowoczesne narzędzie do edukacji fizjoterapeutów w trybie online, które zo-
stanie uruchomione już wkrótce, w II kwartale 2021 roku.



Wsparcie samorządu,
czyli po co jest KIF?

1. Samorząd
Najmłodszy wśród samorządów - jest 
silny siłą swoich członków i warto-
ści, w które wierzymy. Tworzysz go 
właśnie Ty! Jesteśmy najbardziej no-
woczesnym, zdigitalizowanym sa-
morządem. W ciągu zaledwie 5 lat 
zrobiliśmy wielokrotnie więcej niż inne 
samorządy, które istnieją znacznie 
dłużej. Członkowie KIF nie tylko otrzy-
mują wsparcie w zakresie profesjo-
nalnego wykonywania zawodu, ale 
też są reprezentowani w parlamencie, 
ministerstwach i innych urzędach oraz 
instytucjach.

2. Szkolenia podyplomowe
Jesteśmy jedną z nielicznych instytucji, 
które bezpłatnie kształcą co roku ty-
siące ludzi. Do tej pory przeszkoliliśmy 
łącznie 20 000 osób. W 2021 roku pla-
nujemy kolejne szkolenia oraz urucho-
mienie platformy e-learningowej. Na 
jesieni 2022 roku zorganizujemy naj-
większe wydarzenie w historii polskiej 
fizjoterapii, jakim będzie II Kongres 
Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Bę-
dzie to największy w historii kongres 
naukowy dla naszej grupy zawodowej.



pisemnych porad 
prawnych udzielonych 
fizjoterapeutom

10 tys.

interwencji w sprawach, 
w której stroną był 
fizjoterapeuta

500

przeszkolonych
fizjoterapeutów

20

3. Spotkania
Członkowie Prezydium KIF spotyka-
li się z fizjoterapeutami we wszystkich 
regionach i miastach wojewódzkich. 
Podczas tych spotkań dyskutuje się 
o sprawach bieżących, o przyszłości 
fizjoterapii oraz rozwiązuje się doraź-
ne problemy. Zawsze jest sesja pytań 
i odpowiedzi. Czekamy też na wszelkie 
merytoryczne opinie. W kilkuset spot- 
kaniach wzięły udział tysiące osób. 

4. Pomoc socjalna
Mamy najniższą składkę wśród zawo-
dów medycznych, a mimo to wspie-
ramy fizjoterapeutów organizacyjnie 
i technicznie. Dzięki regularnie wpła-
canym składkom możemy pomóc po-
trzebującym kolegom i koleżankom. 
Na pomoc socjalną przeznaczamy od 
2018 roku 3% wpłaconych składek. Tra-
fiają one w formie bezzwrotnej pomocy, 
w niektórych przypadkach w wysokości 
nawet kilku tysięcy złotych, do fizjotera-
peutów, którzy znaleźli się w szczegól-
nie trudnej sytuacji życiowej. W czasie 
trwania pandemii, dzięki regularnym 
wpłatom i odpowiedzialnej polityce fi-
nansowej Izby, udało się przeznaczyć 
dodatkowy milion złotych na wsparcie 
tysiąca fizjoterapeutów, którzy, z uwa-
gi na ograniczenia w prowadzeniu ak-
tywności zawodowej, znaleźli się w wy-
jątkowo trudnej sytuacji ekonomicznej. 

wpłacanych składek 
przeznaczanych jest 
na pomoc socjalną

3 %

~

tys.



5. Międzynarodowa pozycja
Społeczność międzynarodowa po raz pierwszy od wielu lat postrzega nas 
jako nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się grupę zawodową. Zauważa 
i docenia nasze działania w zakresie walki z COVID-19 oraz w obszarze two-
rzenia programów zdrowotnych. Jesteśmy partnerem merytorycznym Świa-
towej Organizacji Zdrowia w zakresie informatyzacji i wdrożenia stanu funk-
cjonowania opartego na ICF, jako trzeciego wskaźnika zdrowia. Wraz z WHO 
realizujemy założenia inicjatywy Rehabilitacja 2030, jesteśmy też partnerem 
w międzynarodowych projektach. Nasi europejscy partnerzy oceniają pol-
skie kształcenie przeddyplomowe fizjoterapeutów jako wzorcowe i obecnie 
jedno z najlepszych na kontynencie. Od stycznia 2020 roku jesteśmy człon-
kiem World Physiotherapy. W uznaniu naszych kompetencji WP powierzyło 
KIF reprezentowanie całej organizacji w WHO w sprawach dotyczących ICF.

6. Wsparcie
Jako fizjoterapeuta nie jesteś sam. Izba podjęła około 500 interwencji 
w sprawach, w których stroną był fizjoterapeuta. Dotyczy to sporów kompe-
tencyjnych, problemów organizacyjnych, mobbingu czy obrony godności za-
wodowej. W szpitalach rozpoczęto tworzenie stanowisk naczelnych fizjote-
rapeutów. Zapobiegliśmy grupowym zwolnieniom w kilkunastu placówkach 
leczniczych. Udzielono fizjoterapeutom już ponad 10 000 pisemnych porad 
prawnych.



7. Webinary
Liczne szkolenia i spotkania online, tak 
ważne w czasach pandemii. Wzięło 
w nich udział ponad 10 000 uczest-
ników, głównie fizjoterapeutów. We-
binary organizujemy także z myślą 
o dotarciu do środowisk eksperckich 
oraz samorządowych. Dużym sukce-
sem okazał się webinar pt. „Jak sa-
morządy mogą wspierać powrót do 
zdrowia w dobie pandemii COVID-19: 
fakty, pomysły, programy, pieniądze”, 
który obejrzało ponad 5 000 osób.

8. Fundusze unijne
Wykorzystujemy je dla stworzenia 
możliwości kształcenia ustawicznego 
dla osób najmniej zarabiających oraz 
tych zatrudnionych w systemie lecze-
nia refundowanego. Przeszkoliliśmy 
blisko 500 osób i pozyskaliśmy kolej-
ne fundusze na projekt szkoleniowy 
o łącznej wartości ponad 4,5 miliona 
złotych.

9. E-PUAP
Dzięki staraniom Izby udało się podpi-
sać umowę, dzięki której fizjoterapeu-
ci będą mogli załatwiać część spraw 
i składać dokumenty w wersji elektro-
nicznej bez wychodzenia z domu. 



10. „Głos Fizjoterapeuty”
Stworzyliśmy czasopismo tworzone 
przez fizjoterapeutów dla fizjoterapeu-
tów. Poruszamy w nim tematy związa-
ne z nowoczesnym obliczem fizjotera-
pii – piszemy o wszystkim, co ma dla 
nas znaczenie. Opublikowaliśmy już 
21 wydań pisma, które regularnie uka-
zuje się jako miesięcznik. W czasie 
pandemii wydaliśmy dodatkowo kilka 
specjalnych edycji, w całości poświęco-
nych fizjoterapii w czasach COVID-19 
(również w wersji angielskojęzycznej). 
Bieżące i archiwalne wydania „Głosu 
Fizjoterapeuty” są dostępne także on-
line na stronie glosfizjoterapeuty.pl

11. „Physiotherapy Review”
Recenzowane czasopismo naukowe 
KIF (dawniej Medycyna Manualna), 
którego celem jest promowanie i roz-
powszechnianie wiedzy na temat no-
woczesnych metod diagnostycznych 
i terapeutycznych. Wysoki poziom me-
rytoryczny pisma zapewnia doświad-
czony zespół redakcyjny oraz między-
narodowa rada naukowa. Czasopismo 
należy do Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Redakcji Czasopism Fi-
zjoterapeutycznych działającego przy 
World Physiotherapy – ISPJE. Pismo 
jest dostępne na stronie:

kif.info.pl/wydawnictwo-naukowe/ 



11. Finezjo
To przełomowe w skali światowej narzędzie wspierające i adaptujące 
wszystkie zasady nowoczesnej fizjoterapii XXI wieku zgodne z zaleceniami 
WHO i wpisujące rehabilitację w główną strategię rozwoju polskiego systemu 
ochrony zdrowia. Jest oferowane bez dodatkowych opłat. Z Finezjo korzysta 
już ponad 7 000 fizjoterapeutów.

12. Znajdź Fizjoterapeutę
O sukcesie tego portalu świadczy fakt, że mamy już ponad 30 000 użytkow-
ników miesięcznie, którzy mogą korzystać z kilku tysięcy wypełnionych pro-
fili. Cały czas intensywnie promujemy serwis wśród pacjentów.

13. Portal Fizjoterapeuty
To zaawansowana platforma pozwalająca fizjoterapeutom na aktualiza-
cję danych, zapisywanie się na szkolenia czy sprawdzenie swojego statu-
su w KIF. To także baza wiedzy oraz przydatnych informacji na temat tego, 
co się dzieje w branży. Portal jest bezpłatny dla każdej osoby posiadającej 
PWZFz. W Portalu zalogowanych jest około 30 000 fizjoterapeutów. 



[Działania KIF w czasie I fali pandemii w rzeczywistych liczbach.]

277 000 użytkowników
miesięcznie

550 kontaktów
z mediami

31 spotkań sztabu 
kryzysowego

15. COVID-19
W obliczu pandemii przygotowaliśmy materiały informacyjne, standardy 
i wytyczne, walczyliśmy o właściwe zabezpieczenie, wdrożenie telerehabili-
tacji, a także lobbing na rzecz korzystnych rozliczeń z NFZ i szybsze otwarcie 
gabinetów. Zadbaliśmy również o wsparcie indywidualne, pomoc socjalną 
i współpracę z innymi samorządami zawodowymi. Ponad 30 spotkań szta-
bu kryzysowego i kryzysowych posiedzeń prezydium – w sumie ponad 120 
godzin pracy. Naszą stronę w szczycie pandemii odwiedzało miesięcznie aż 
277 000 użytkowników. Mieliśmy też ponad 550 kontaktów z mediami. Ta 
aktywność przyczyniła się do skrócenia okresu „kwarantanny” dla fizjote-
rapii i umożliwiła otwarcie gabinetów już w drugiej fazie odmrażania go-
spodarki. Efektem ubocznym był wzrost rozpoznawalności naszego zawodu 
i wzrost świadomości społecznej, kim jest fizjoterapeuta i jak ważna jest jego 
rola. KIF przygotowała kompleksowy i powszechny program rehabilitacji po-
stcovidowej, który został przedstawiony Ministerstwu Zdrowia.



16. Kampanie społeczne
Działania te promują zawód i fizjoprofilaktykę. Dzięki 
nim popularyzujemy zawód fizjoterapeuty – zarówno 
w środowiskach pacjentów, jak i profesjonalistów me-
dycznych. Już zrealizowaliśmy: 

1. Pierwszą i jedyną w Polsce kampanię społeczną 
„Fizjoterapia porusza”, w ramach której powstały trzy 
filmy, opowieści o terapii z historiami pacjentów. Filmy 
obejrzały miliony Polaków, a dzięki tłumaczeniom kam-
pania trafiła do odbiorców na całym świecie.

2. Akcja „Zaufaj fizjoterapeucie” – zachęcająca pacjen-
tów do bezpiecznego korzystania z fizjoterapii w czasie 
pandemii.

3. Akcje promujące fizjoprofilaktykę, które wsparło 
m.in. Ministerstwo Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjen-
ta. „Aktywny senior w domu” oraz „Aktywna przerwa 
w pracy” to zestawy ćwiczeń, z których można bez-
piecznie korzystać i są stale dostępne na stronie inter-
netowej fizjoterapiaporusza.pl.

4. Wsparcie powstańców warszawskich. Fizjoterapeuci 
opiekują się powstańcami, którzy znaleźli się w wyjąt-
kowo trudnej sytuacji w okresie pandemii. 

5. Poradnik dla pacjentów pt. „Wsparcie w samodziel-
nej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z CO-
VID-19”, który jest wynikiem współpracy KIF i WHO. 
Materiał trafił do placówek i gabinetów fizjoterapeu-
tycznych oraz do szpitali w nakładzie blisko 100 000 
egzemplarzy. Polska wersja poradnika dostępna jest 
też w formie online – jako e-book oraz zestaw filmów 
z udziałem znanych aktorów: Mirka Zbrojewicza oraz 
Katarzyny Zielińskiej-Jaworskiej. Polską wersję porad-
nika pobrano na świecie w sumie ponad 145 000 razy.

1.

3.

4.

5.

2.



6. W czasie I kadencji z inicjatywy KIF oraz z udziałem 
ekspertów Izby pojawiło się w różnych mediach (telewi-
zji, prasie, radiu czy internecie) około 120 000 publikacji 
na temat roli fizjoterapeutów i fizjoterapii. Gdyby prze-
liczyć wartość tych publikacji na powierzchnię reklamo-
wą, byłaby to kampania warta setki milionów złotych!

7. Patronujemy ważnym przedsięwzięciom – wspiera-
my cenne inicjatywy, które promują polską fizjoterapię 
– KIF objęła oficjalnym patronatem kilkaset wydarzeń.

8. Walczymy o nasze wspólne prawa – KRF w paździer-
niku 2019 roku złożyła wniosek o zbadanie zgodności 
z Konstytucją RP przepisów dotyczących przekazywa-
nia środków na wzrost wynagrodzeń dla niektórych 
grup zawodowych ze środków przeznaczonych na fi-
nansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 
publicznych, z pominięciem fizjoterapeutów. Tym sa-
mym sprzeciwiła się dyskryminacyjnemu traktowaniu 
fizjoterapeutów w obszarze finansowym. Teraz sprawa 
została przekazana do rozpatrzenia przez skład orze-
kający Trybunału Konstytucyjnego pod sygn. K 26/20.

9. Walczymy o lepszą pozycję fizjoterapii oraz wzrost 
wycen i zarobków – prowadzimy rozmowy z decyden-
tami z MZ, NFZ oraz innych instytucji.  Wspieramy słusz-
ne postulaty związków zawodowych.

10. Pytamy Was o zdanie – regularnie prowadzimy 
ankiety, w których zadajemy Wam pytania związane 
z ważnymi kwestiami, np. poziomem zarobków i miej-
scem pracy, sytuacją zawodową w czasie pandemii, 
skalą zakażeń COVID-19 czy gotowością do wykonywa-
nia szczepień. Uzyskane dane służą nam w rozmowach 
z decydentami i stanowią argument do walki o lepszą 
przyszłość fizjoterapii. Kontaktujemy się także bezpo-
średnio z różnymi grupami zawodowymi, aby poznać 
ich sytuację, np. w uzdrowiskach.

6.

7.

9.

10.

8.



17. Promujemy dorobek naukowy fizjoterapeutów
Na kongresie w Genewie zaprezentowaliśmy osiągnięcia polskiej fizjoterapii 
międzynarodowej społeczności fizjoterapeutów. Organizujemy też konkursy 
na najlepsze prace magisterskie i wspieramy doktorantów. Zespół tematycz-
ny ds. nauki przyznał środki na rozwój naukowy w kwocie blisko 100 000 
złotych.

18. Fizjoterapeuta po raz pierwszy w rankingu TOP 100 
„Pulsu Medycyny”
W ubiegłych latach przedstawiciele naszego zawodu w ogóle nie pojawiali 
się w tym prestiżowym rankingu. W edycji 2020 roku na liście 100 najbardziej 
wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia na 34. miejscu upla-
sował się Maciej Krawczyk – Prezes KRF.



Dzięki kampaniom
 i działaniom KIF polskie 

społeczeństwo wie znacznie 
więcej o korzyściach 

wynikających z fizjoterapii,
a świadomość istnienia 
zawodu fizjoterapeuty 

zwiększyła się z kilku procent 

do 42,8%!

Źródło: ogólnopolskie badanie Kantar 2020



Chciałbym wszystkim, którzy ze mną współpracowali, wspierali mnie, ale 
i tym którzy, konstruktywnie krytykowali, podziękować za pierwszą kaden-
cję. Przez to, że pierwsza to najtrudniejsza. Z jednej strony nikt nie wiedział, 
jak wiele wyzwań nas czeka, z drugiej były olbrzymie oczekiwania naszego 
środowiska. Dziś to dopiero początek drogi, choć myślę, że wszyscy możemy 
być dumni z tego, co już udało się osiągnąć, zwłaszcza że, w przeciwień-
stwie do innych samorządów medycznych, nie mamy dotacji z budżetu i ko-
rzystamy wyłącznie ze składek.  Nie zamierzam jednak spocząć na laurach. 
Mam nadzieję, że mogę liczyć na Państwa wsparcie i zaangażowanie. Ra-
zem możemy więcej! Wierzę, że z każdym rokiem prestiż i rola naszego za-
wodu będą gwałtownie rosnąć, co zwiększy zapotrzebowanie na fizjotera-
pię i jeszcze bardziej poprawi jej skuteczność. 
Wykonujemy jeden z najpiękniejszych zawodów na świecie. Codziennie je-
steśmy zadowoleni z rezultatów naszej pracy, a bezcennym tego potwier-
dzeniem jest zawsze uśmiech pacjenta.

Dumny z bycia polskim fizjoterapeutą, 
Maciek Krawczyk



Masz konstruktywne uwagi? Prześlij nam je na adres:

biuro@kif.info.pl

Chcesz współpracować? Masz pomysł na artykuł? Napisz:

wspolpraca@kif.info.pl

Media proszą Cię o komentarz i potrzebujesz wsparcia? Pomożemy: 

dominika.kowalczyk@kif.info.pl

Chcesz współpracować z „Głosem Fizjoterapeuty”? Napisz do nas:

redakcja@kif.info.pl



Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Plac Stanisława Małachowskiego 2

00-066 Warszawa
kif.info.pl

https://kif.info.pl/

