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Założono następujące zadania i cele Zespołu Tematycznego ds. Międzynarodowych: 
 
[1.] Reprezentowanie KIF za granicą; 
 
[2.] Współpraca z organami decyzyjnymi związanymi z sektorem usług fizjoterapeutycznych na 
arenie międzynarodowej (Stowarzyszenia, Izby, Organizacje, Ministerstwa, WHO); 
 
[3.] Obserwacja i analiza zmian zachodzących na rynku zawodowym na arenie międzynarodowej; 
 
[4.] Wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe dla członków KIF w czynnym udziale 
w badaniach międzynarodowych, konferencjach, publikacjach; 
 
[5.] Tworzenie bazy instytucji chętnych do współpracy; kalendarza wydarzeń międzynarodowych 
dotyczących zawodu fizjoterapeuty; 
 
[6.] Czynny udział w tworzeniu standardów, opracowań zmierzających do unifikacji zawodu 
w regionie europejskim; 
 
[7.] Uczestnictwo w kluczowych przedsięwzięciach, badaniach, grupach eksperckich, tworzonych 
przy współpracy WCPT, WHO, NHS; 
 
[8.] Podejmowanie współpracy i wymiana doświadczeń z innymi zawodowymi medycznymi 
z zagranicy; 
 
[9.] Organizacja lokalnych eventów zawodowych przy udziale gości zagranicznych.    
 
Działania ICC 07.2018- 10.2019 
 
• Stworzenie od podstaw angielskiej strony internetowej z zakładkami, aktualizowanie strony 

(https://kif.info.pl/polish-chamber-physiotherapists/, physiopoland.pl]. Cel nr [1]. 
 
• Stworzenie i aktualizacja bazy instytucji chętnych do współpracy oraz kalendarza wydarzeń 
międzynarodowych związanych z sektorem zdrowia. Cel nr [5]. 

 
• Apel do Urzędów Pracy w Niemczech, a także Zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapeutów 

Niemieckich (ZVK) o stosowanie się do zasad unijnych podczas nostryfikacji dyplomów polskich 
fizjoterapeutów, chcących podjąć pracę w placówkach niemieckich. Cel nr [4]. 

 



 

 

• Stworzenie i rozesłanie kanałami social-media dwóch filmów promujących polską fizjoterapię na 
Światowy Dzień Fizjoterapii 09.2018r i 09.2019r. Cel nr [1]. 

 
• Apel o sprostowanie nieprawdziwych danych dotyczących rynku fizjoterapii w Polsce zawartych w 

corocznym raporcie stworzonym przez WCPT, który opisywał błędy dotyczące liczby polskich 
fizjoterapeutów, ich kompetencji i regulacji zawodowych. Cele nr [1, 3]. 

 
• Prowadzenie zakładki z informacjami z zagranicy w biuletynie Głos Fizjoterapeuty, informującej 

o wydarzeniach międzynarodowych z udziałem KIF oraz newsami ze świata. Cele nr [1, 3]. 
 

• Wizyta na zaproszenie nowopowstałego Stowarzyszenia Fizjoterapii Ukraińskiej w Kijowie, w celu 
pomocy merytorycznej, sformalizowania Stowarzyszenia oraz promocji rozwiązań KIF. Cele nr [1, 
2, 6]. 

 
• Organizacja spotkania przedstawicieli MZ z Ukrainy i MZ z Polski przy współudziale Zespołu ICC 

oraz Prezydium KIF w biurze KIF - pomoc merytoryczna i promocja polskich standardów. Cele nr 
[1, 6]. 

 
• Zaproszenie Zarządu Ukraińskiego stowarzyszenia Fizjoterapii na I Kongres KIF w Warszawie. Cel 

nr [9]. 
 
• Zaproszenie przedstawicieli ICC do współpracy i udziału w Międzynarodowych Targach 

Zawodowych w Lipsku. Spotkania z Zarządem Targów i omówienie możliwości współpracy na 
przyszłość. Cel nr [8]. 

 
• Przygotowywanie treści i obsługa profilu @PhysioPoland (Twitter). Cele nr [1, 3]. 
 
• Wyjście z inicjatywą i tłumaczenie posterów i materiałów informacyjnych udostępnionych przez 

WCPT na Światowy Dzień Fizjoterapii. Cel nr [4]. 
 
• Organizacja udziału przedstawicieli Prezydium KIF oraz członków Zespołu ICC w General Meeting 

WCPT w Genewie w roli obserwatorów. Cele nr [1, 2, 7, 8]. Udział w General Meeting zaowocował 
poszerzeniem bazy kontaktów, wypromowaniem polskiej fizjoterapii, nowelizacją konstytucji 
WCPT. 

 
• Organizacja i koordynacja udziału KIF w Światowym Kongresie Fizjoterapii w Genewie. Cele nr [1, 

2, 3, 4, 7, 8].  
W tym szczególnie:  

• Zaprojektowanie stoiska KIF (nagroda za najlepsze stoisko na targach). 
• Tłumaczenie materiałów promocyjnych.  
• Przygotowanie i przedstawienie na Industry Workshop 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 sportu, geriatrii, 

onkologii do międzynarodowych grup eksperckich działających z ramienia WCPT.  
• Konkurs dla młodych naukowców zakończony wsparciem organizacyjnym i finansowym 
udziału w Kongresie.  

• Wstępne rozmowy z Zarządem WCPT dotyczące wstąpienia KIF w struktury tej organizacji.  
 



 

 

• Przeprowadzenie aplikacji członkostwa w WCPT. Cele nr [2, 6]. 
 
• Konsultacja i uzupełnienie raportu WCPT dotyczącego profilu fizjoterapii w Polsce. Cele nr [2, 7]. 
 
• Udział w Kongresie organizowanym przez INPTRA (międzynarodową sieć autorytetów ds. regulacji 

w fizjoterapii), który zaowocował propozycją przewodniczącego FSBPT (Federal State Board of PT) 
z USA, wystąpienia w webinarze promującym dokonania KIF oraz stworzenia krótkiego artykułu w 
newsletterze organizacji. Zaproponowano także członkostwo KIF w strukturach INPTRA i włączono 
członka ICC do komitetu organizacyjnego. Cele nr [1, 2, 7].  

 
• Wizyty przedstawicieli KIF w biurze WHO Polska i WHO HQ, omówienie planu ścisłej współpracy. 

Cel nr [2]. 
 

• Udział w grupie eksperckiej Ocena Funkcjonowania na zaproszenie WHO. Cel nr [2, 7]. 
 

• Udział w międzynarodowym spotkaniu ekspertów, dotyczącym programu Rehabilitacja2030 oraz 
Polityka zdrowotna i badania nad systemami rehabilitacji wraz z przedstawicielami MZ z Polski, na 
zaproszenie WHO. Cele nr [1, 2, 3, 7, 8]. 

 
• Doradztwo w tworzeniu standardów i regulacji: pomoc w opracowaniach standardów kształcenia 

i praktyk prywatnych na wniosek Zarządu Izby Fizjoterapeutów z Czarnogóry oraz Zarządu 
Stowarzyszenia Fizjoterapii z Gruzji. Cele nr [2, 6].   

 
• Negocjacje z przedstawicielem portalu Physiopedia, dotyczącymi możliwości promocji udziału 

w tej platformie polskich fizjoterapeutów, naukowców, szkoleniowców. Cel nr [4]. 
 
• Zaproszenie do udziału w akcji promocyjnej Stowarzyszenia SLA z Hiszpanii, na zaproszenie 

Ambasady Hiszpanii w Warszawie. Cele nr [5, 8]. 
 
• Konsultacja merytoryczna na prośbę Ambasady Francji z przedstawicielami Urzędu Statystycznego 

z Francji. Cele nr [3, 5, 8]. 
 

• Konsultacja merytoryczna na prośbę Czerwonego Krzyża w Szwajcarii dotycząca regulacji zawodu 
fizjoterapeuty w Polsce. Cele nr [2, 3, 8]. 

 
• Nawiązanie kontaktu ze stowarzyszeniem Eurheca, zrzeszającym instytucje zawodów 

regulowanych, jako pośrednictwo w kontaktach z Komisją Europejską. Cele nr [6, 7, 8]. 
 
• Kooperacja dotycząca nawiązania współpracy KIF z portalem PEDro. Cel nr [4]. 
 
• Udział w ankiecie dotyczącej digital health w fizjoterapii, zaprojektowanej przez FSBPT, której 

celem jest stworzenie światowych standardów telefizjoterapii. Cel nr [6]. 
 
• Organizacja „Roundtable meeting” KIF z przedstawicielami Izb oraz Stowarzyszeń Fizjoterapeutów 

z Europy Środkowo - Wschodniej w biurze KIF, w celu omówienia aktualnych potrzeb i problemów 
państw nieanglojęzycznych; wymiany doświadczeń i prezentacja reformy KIF. Spotkanie 
zaowocowało zaproszeniem na Kongres organizowany przez Słowacką Izbę Fizjoterapeutów 
i wystąpienie  tam z wykładem opisującym reformę rehabilitacji w Polsce. Cele nr [2, 5, 9]. 

 



 

 

• Udział w panelu dyskusyjnym przedstawicieli Izb Fizjoterapeutycznych, Komisji Europejskiej, MZ 
z Francji, ER-WCPT, oraz innych Instytucji Regulacyjnych związanych z sektorem zdrowia. 
Spotkanie odbyło się na zaproszenie Zarządu Izby Fizjoterapeutów z Francji. Cele nr [1, 2, 6, 7]. 

 
• Udział w ważnych międzynarodowych konferencjach naukowych. Cel nr [ 3]. 
 
• Przygotowania do Kongresu ER-WCPT w Brukseli, projektowanie konkursu dla naukowców oraz 

focus sympozjum, dotyczącego wysokich standardów kształcenia w Polsce. Cele nr [1, 4, 6]. 
 

• Nawiązanie kontaktu i propozycja współorganizowania tygodnia zdrowia publicznego wraz 
z organizacją EUPHA. Cele nr [4, 5, 8]. 
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Spotkania Zespołu: 12 razy (lipiec 2018 – październik 2019) 
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