
Sprawozdanie Zespołu Tematycznego do Spraw Etyki za rok 2019 

 

 Zespół Tematyczny do spraw Etyki został powołany w 25 lutego 2019 roku. W skład Zespołu 

wchodzą następujące osoby: 

1. dr Rafał Bugaj- przewodniczący 

2. dr Anna Kloze 

3. dr Miłosz Kuśnierz 

4. dr hab. Krzysztof Pezdek 

5. dr Marta Podhorecka 

6. prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer 

7. mgr Ewelina Rajewicz 

 Podstawowym celem powołania Zespołu jest sformułowanie zasad etyki zawodu 

fizjoterapeuty. Zgodnie z przyjętym planem pracy dotychczas przeanalizowano cele oraz funkcje 

tworzenia zasad etycznych, wyróżniono wartości leżące u podstaw etyki fizjoterapeuty oraz 

rozpoczęto prace nad definiowaniem i porządkowaniem zasad etyki zawodowej. 

 

 Zespół określił następujące cele tworzenia dokumentów/kodeksów formułujących zasady 

etyki zawodu fizjoterapeuty: 

1. Definiowanie wartości i określanie zasad etycznych, które powinny stanowić podstawę 

praktyki fizjoterapeutów we wszystkich obszarach: pracy z pacjentem/klientem, 

konsultowaniu, edukowaniu, prowadzeniu badań naukowych, administrowaniu i 

zarządzaniu kadrami. 

2. Ustalenie standardów współpracy pomiędzy fizjoterapeutami oraz z innymi 

profesjonalistami zaangażowanymi w proces terapii, opieki, pomocy i wsparcia. 

3. Ustalenie standardów współpracy z rodziną/opiekunami pacjenta/klienta oraz bliskimi 

zaangażowanymi w proces terapii, opieki, pomocy i wsparcia. 

4. Ustalenie standardów etycznych odpowiedzialnego postępowania zawodowego w 

odniesieniu do jednostki, profesji i społeczeństwa. 

5. Zapewnienie pacjentom/klientom oraz rodzinie/opiekunom i bliskim wsparcia w realizacji 

przynależnych im praw. 

6. Zapewnienie wsparcia fizjoterapeutom w rozwiązywaniu problemów etycznych związanych 

z pełnieniem ról zawodowych i społecznych. 

7. Edukacja i kształtowanie wrażliwości moralnej fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii oraz 

członków społeczeństwa dotyczącej podstawowych wartości, zasad i standardów 

postępowania etycznego w fizjoterapii. 

8. Określenie standardów etycznych istotnych przy ustaleniu „odpowiedzialności zawodowej 

za naruszenie zasad etyki zawodowej” (art 85, UoZF) oraz przy rozstrzyganiu zgłoszonych 

wątpliwości odnośnie zachowań i postaw fizjoterapeutów. 

 



 Ważną częścią pracy zespołu tematycznego była analiza formalna i merytoryczna 

istniejących krajowych oraz międzynarodowych kodeksów etycznych. Przygotowano także 

zestawienie wartości leżących u podstaw analizowanych dokumentów. 

 W wyniku długotrwałej dyskusji na temat podstaw etyki zawodowej w różnych profesjach 

medycznych i analizy wartości obecnych w różnych teoretycznych modelach bioetyki, zespół 

przyjął, że u podstaw etyki zawodu fizjoterapeuty leżą następujące wartości: 

1. Troska 

2. Godność 

3. Autonomia 

4. Sprawiedliwość 

5. Profesjonalizm 

6. Odpowiedzialność 

7. Zaufanie 

8. Integralność zawodowa 

 Zespół uznał, że wyżej wymienione wartości obejmują swym zasięgiem obszar innych, 

bardziej szczegółowych wartości, do których najczęściej odnoszą się kodeksy etyczne. Obecnie 

zespół skupia się na formułowaniu zasad etycznych odzwierciedlających przyjęte wartości. Projekt 

kodeksu etycznego zostanie poddany konsultacjom środowiskowym przed II Krajowym Zjazdem 

Fizjoterapeutów. 

 


