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Drogie Fizjoterapeutki, drodzy Fizjoterapeuci!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer “Głosu Fizjoterapeuty”. Reaktywowaliśmy pismo po krótkiej 
przerwie, która była spowodowana zmianami organizacyjnymi. Od bieżącego numeru przygotowaniem  
i publikacją pisma zajmuje się zespół redakcyjny, wspierany przez  Dział Marketingu i Komunikacji. 
Chcemy stworzyć miesięcznik, który będzie autentycznym głosem środowiska polskiej fizjoterapii,  
w którym toczyć się będzie dyskusja na temat stojących przed nami wyzwań, ale też problemów, z którymi 
boryka się polska czy światowa fizjoterapia. Dlatego jako redakcja jesteśmy otwarci na współpracę  
z osobami reprezentującymi środowisko fizjoterapeutyczne, które zabierają głos w dyskusjach toczonych 
na forach czy aktywnie udzielają się w mediach społecznościowych. 
Poszukujemy do współpracy czynnych zawodowo pasjonatów zawodu, posiadających “lekkie pióro” 
i łatwość tworzenia wartościowych treści, potrafiących podzielić się zdobytym doświadczeniem, 
dorobkiem naukowym lub przemyśleniami. Jeśli chcesz razem z nami współtworzyć “Głos Fizjoterapeuty” 
lub uczestniczyć w innych projektach pilotowanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, napisz do nas: 
redakcja@kif.info.pl
Z chęcią nadamy rozgłos Twoim materiałom, publikując je na naszych stronach internetowych oraz  
w mediach społecznościowych. Zapraszamy do współpracy!

Zespół redakcyjny “Głosu Fizjoterapeuty”
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Ze skierowaniem czy bez? Od wielu miesięcy toczy 
się dyskusja i w naszym środowisku i w gronie innych 
zawodów medycznych, a także z Ministerstwem 
Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia na 
temat bezpośredniego dostępu do fizjoterapeuty. 
Szczerze przyznam, że nie spodziewałem się takich 
emocji, szczególnie, że na prywatnym rynku taki 
dostęp istnieje od wielu lat. Warto też jeszcze raz 
powiedzieć, że mówimy o bezpośrednim dostępie 
dla osób przewlekle chorych i ze zdiagnozowanymi 
schorzeniami. Pozwolę sobie podzielić się moimi 
„zdziwieniami”, które zaobserwowałem w ostatnim 
czasie.

Zdziwienie nr 1
Pozytywne nastawienie lekarzy. Stanowisko 
Naczelnej Izby Lekarskiej w tej sprawie przedstawił 
podczas Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy 
Jerzy Friedriger - wiceprezes Naczelnej Izby 
Lekarskiej. Jasno nakreślił sytuację lekarzy: 
potrzebujemy odciążenia, szczególnie w zakresie 
administracyjnym. A czym innym jest skierowanie? 
Dodajmy skierowanie na każdy cykl fizjoterapii  
u pacjenta, który jest pod stałą opieka lekarza POZ 
lub specjalisty, jako przewlekle chory. Wiceprezes 
NIL opowiedział się za nowym podziałem 
kompetencji, za którym pójdzie oczywiście  
i podział odpowiedzialności. 

Zdziwienie nr 2
NFZ wszędzie szuka oszczędności. I nie zauważa 
tych, które da wyeliminowanie dublowania 
wizyt. Nie widzi i już… No i zawsze zasłania się 
argumentem, że taki jest system i że zmian musi 
dokonać MZ. 

Zdziwienie nr 3
MZ chciałoby, ale… ciągle czeka na opracowanie 
z Agencji Oceny Technologii Medycznych  

i Taryfikacji. Czeka i doczekać się nie może i może 
to dobrze, bo…

Zdziwienie nr 4
… AOTMiT, który dokonując analizy porównawczej 
nie widzi krajów, w których działa bezpośredni 
dostęp. A jest ich kilkanaście. Ostatnio do tego 
grona dołączyła Francja i tamtejsze Ministerstwo 
Solidarności i Zdrowia ogłosiło bezpośredni dostęp 
do fizjoterapii w przypadku ostrego bólu dolnego 
odcinka kręgosłupa i skręceń stawu skokowego. 

Zdziwienie nr 5
Krzyk części naszego środowiska: po co nam to? 
Przecież na rynku prywatnym przyjmuje się bez 
skierowania. I nie słychać o jakichś problemach,  
a raczej wręcz przeciwnie - prywatna fizjoterapia  
w Polsce kwitnie, zadowoleni pacjenci coraz chętniej 
i częściej korzystają z naszej pomocy. O cóż więc to 
larum? O odpowiedzialność? Wydawało mi się, że 
po to się uczymy, by w pełni wykorzystywać nasze 
kompetencje. Byłem pewien, że chcemy zajmować 
nowe obszary, że chcemy być ważniejsi i istotniejsi 
dla systemu publicznej ochrony zdrowia. Myślałem, 
że celem jest dalsza profesjonalizacja zawodu. 
I to co najważniejsze, zostawiłem na koniec: że 
najważniejszy jest pacjent, któremu skutecznie 
chcemy pomóc.  

Obiecuję jednak Państwu, że zdziwienia nie 
zamienią się w rozgoryczenie i nadal aktywnie 
będę działał na rzecz szerszego dostępu pacjentów 
do fizjoterapii. 

Czy warto kruszyć 
kopie o skierowanie? 

OKIEM PREZESA

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów
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Bez względu na to, czy uczestnik 
Kongresu jest studentem, 
początkującym fizjoterapeutą, 
doświadczonym klinicystą, 
managerem, nauczycielem, 
badaczem, czy politykiem – każdy 
ma możliwość poszerzenia wiedzy  
i zdobycia nowych kompetencji  
z obszaru swoich zainteresowań. 
W tym roku program opracowano 
tak, aby uwzględniał najnowsze 
osiągnięcia w dziedzinie opieki nad 
pacjentem – zarówno w aspektach 
organizacji i zarządzania usługami, 
jak i w kontekście dorobku 
badań naukowych. Ponieważ 
jednym z celów Kongresu było 
nawiązywanie kontaktów, 
organizator zapewnił ponad 30 
sesji stworzonych specjalnie w 
tym celu. W trakcie Kongresu 
można było uczestniczyć  
w różnych formach sesji: od 
klasycznych wykładów aż po 
małe warsztaty oparte na 
dyskusjach uczestników. Przez 
cały czas trwania Kongresu 

dla uczestników była również 
otwarta hala targowa. Tutaj 
prezentowały się organizacje i 
firmy z całego świata, a wśród nich 
Krajowa Izba Fizjoterapeutów. 
Na poszczególnych 
stoiskach można było  
nawiązywać kontakty zawodowe,  
a także uzyskać wiedzę 
praktyczną.

Dlaczego pojechaliśmy do 
Genewy i co tam robiliśmy?

Przygotowania do udziału  
w Kongresie rozpoczęły się już 
we wrześniu 2018 roku. Zespół 
ds. Międzynarodowych, w ścisłej 
współpracy z Biurem KIF, rozpo-
czął zbieranie pomysłów i dzień 
po dniu realizował projekt. Chcie-
liśmy przede wszystkim poka-
zać nowoczesne oblicze polskiej  
fizjoterapii na kilku płaszczyznach. 
Zależało nam, aby zaprezentować 
wysoki poziom kształcenia fi-
zjoterapeutów w Polsce, wypro-
mować krajowych producentów 

Kongres WCPT to miejsce, w którym spotyka się cały fizjoterapeutyczny świat, 
a uczestniczący w nim ludzie nadają głębszy sens globalnej jedności zawodowej. 
Jak mówią organizatorzy: „Spotykamy się, poznajemy, dzielimy wiedzą, rozmawiamy, 
śmiejemy, biesiadujemy, tworzymy trwałe przyjaźnie – dlatego stajemy się lepsi.”

Kongres WCPT w Genewie
TEMAT NUMERU I

KONGRES 
WCPT 2019 

W LICZBACH

> 4000
UCZESTNIKÓW

305
MÓWCÓW

8
PARTNERÓW 
(W TYM KIF)

26
SYMPOZJÓW

47
SESJI DYSKUSYJNYCH,
NETWORKINGOWYCH

222
SESJE

PLAKATOWE



5GŁOS FIZJOTERAPEUTY

renomowanego sprzętu rehabili-
tacyjnego oraz wiodące placówki 
fizjoterapeutyczne. Dodatkowo 
uznaliśmy, że warto zadbać rów-
nież o prezentację organizacji 
pacjentów, głównie skoncentro-
wanych na chorobach rzadkich. 
Do współpracy zaprosiliśmy 
prawie sto uczelni z całej Polski 
kształcących fizjoterapeutów, a 
także kilkadziesiąt podmiotów i 
producentów, których zadaniem 
było przygotowanie promocyj-
nego filmu oraz ulotki. Materiały 
zbieraliśmy przez kilka miesięcy, 
dbając o najdrobniejszy szczegół 
i najwyższą jakość. Przy okazji 
konferencji u Rzecznika Praw 
Pacjenta przeprowadziliśmy 
również kilkanaście wywiadów 
z przedstawicielami organizacji 
pacjentów, z których następnie 
zmontowaliśmy jeden film.
Tuż po podjęciu decyzji 
o uczestnictwie w Kongresie, 
KIF ogłosiła wsparcie finanso-
we dla fizjoterapeutów, których 
abstrakty zakwalifikują się do 
sesji plakatowych i ustnych. Ab-
solwenci z lat 2016-2018, których 
abstrakty zostały przyjęte do sesji 
plakatowych, mogli liczyć na po-
krycie kosztów podróży, zakwa-
terowania i rejestracji. Takie samo 
finansowanie zostało przyznane 
wszystkim, niezależnie od wieku, 
których prace przyjęto do sesji 
wystąpień ustnych. Ze wsparcia 
skorzystało aż 12 fizjoterapeu-
tów, których osiągnięcia zostały 
docenione przez komisję nauko-
wą WCPT. Polski wkład naukowy 
podczas Kongresu był niewąt-
pliwie ogromnym powodem do 
dumy –  reprezentacja polskich 
fizjoterapeutów w sesjach plaka-
towych i ustnych liczyła łącznie 
23 osoby! Uczestnicy Kongresu 
mogli podziwiać aż 21 plakatów 
z polskimi badaniami oraz wy-
słuchać 6 ustnych prezentacji. 
Mamy nadzieję, że na kolejnym 
Kongresie pochwalimy się jesz-

cze liczniejszymi osiągnięciami 
naukowymi w dziedzinie fizjote-
rapii!
Równolegle z akcją zbiera-
nia materiałów od partnerów, 
ruszyły prace nad przygoto-
waniem projektu stoiska KIF, 
opracowywaniem broszur, ka-
talogów i produkcją materiałów 
promocyjnych. Na tak wyjąt-
kowej i międzynarodowej are-
nie, jakim jest Kongres WCPT, 
gdzie zjeżdżają się goście z 
najdalszych zakątków świata, 
za priorytet postawiliśmy sobie 
prezentację Polski z najlepszej 
strony, przez pryzmat naszej go-
ścinności oraz najwyższej troski 
o szczegóły.
Do Genewy pojechało z nami 100 
kilogramów pysznych, polskich 
krówek – cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem i rozeszły się 
w mgnieniu oka (może dlatego, 
że przez producenta nazwa zo-
stała przetłumaczona na „milk 
lipstick”)! Uczestnikom rozdali-
śmy także 1200 toreb z angielską 
fizjoterapeutyczną chmurą słów, 
2000 długopisów – okrzyknię-
tych mianem „the best pen ever”, 
a także 1200 katalogów i broszur 
informacyjnych. Ze szczególnym 
zaciekawieniem goście z całego 
świata sięgali po notesy magne-

tyczne, z przygotowanym spe-
cjalnie na tę okazję pięknym pol-
skim wzorem ludowym.
W trakcie Kongresu przeprowa-
dziliśmy 25-minutowy warsztat – 
„ICF w praktyce klinicznej”. Czte-
rech prelegentów przygotowało 
świetny, dynamiczny wykład dla 
wypełnionej po brzegi sali,  
a po zakończeniu pytaniom 
słuchaczy nie było końca. Peł-
na relacja wideo z warszta-
tu dostępna jest na stronie: 
kif.info.pl/genewa2019.
Udział w Kongresie był niesamo-
witym doświadczeniem, a ilość 
przeprowadzonych rozmów, 
zrobionych zdjęć, uściśniętych 
dłoni – niepoliczalna. Z najwięk-

Chcieliśmy przede wszystkim 
pokazać nowoczesne oblicze 
polskiej  fizjoterapii na kilku 

płaszczyznach. Zależało 
nam, aby zaprezentować 

wysoki poziom kształcenia 
fizjoterapeutów w Polsce, 
wypromować krajowych 

producentów renomowanego 
sprzętu rehabilitacyjnego 

oraz wiodące placówki 
fizjoterapeutyczne.
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szym podziwem spotkała się  
historia polskiej fizjoterapii i oko-
liczności powstania Izby. Ludzie 
z całego świata dopytywali się, 
jak nam się udało tyle osiągnąć 
i w jaki sposób zaszliśmy tak dale-
ko. Z niedowierzaniem patrzyli na 
liczby – ponad 61 000 (a na dzień 
dzisiejszy już ponad 64 000) za-
rejestrowanych fizjoterapeutów 
w Polsce, ponad 65% z tytułem 
magistra! Zrobiliśmy dobre wra-

żenie i to zdecydowanie!
Przez nasze stoisko przewinęło 
się setki uczestników z całego 
świata, którzy dzięki prowa-
dzonej akcji informacyjno-edu-
kacyjnej wiele dowiedzieli się 
zarówno o fizjoterapii jak i sa-
mej Polsce. Nasza obecność na 
Kongresie nie przeszła bez echa 
– stoisko KIF dostało wyróżnie-
nie! Dyplom przyznawany był 
nie tylko za wygląd czy funk-

cjonalność, ale też za interakcję  
i życzliwość wobec uczestników! 
Z dumą informujemy, że cel zo-
stał osiągnięty!
Mamy nadzieję, że z roku na rok 
coraz więcej osób z Polski będzie 
uczestniczyć w Kongresie WCPT 
– zarówno w roli uczestników, 
jak i prelegentów. Czego życzy-
my polskim fizjoterapeutom!

WCPT (World Confederation for Physical The-
rapy) – Światowa Konfederacja Fizjoterapii, 
założona w 1951 roku, jest międzynarodową 
organizacją reprezentującą ponad 450 000 
fizjoterapeutów z całego świata i zrzesza po-
nad 120 organizacji członkowskich. WCPT 
działa jako organizacja non-profit i jest za-
rejestrowana jako organizacja charytatywna 
w Wielkiej Brytanii.
WCPT uważa, że każda osoba ma prawo do 
najwyższego możliwego standardu opieki 
zdrowotnej świadczonej w atmosferze zaufa-
nia i szacunku, popartej solidnym uzasad-
nieniem klinicznym i dowodami naukowymi. 

WCPT angażuje się w rozwój fizjoterapii i po-
prawę zdrowia na świecie poprzez takie ak-
tywności jak: zachęcanie do wysokiej jakości 
badań fizjoterapeutycznych, edukacji i prak-
tyki, wspieranie wymiany informacji między 
WCPT a organizacjami członkowskimi, współ-
pracę z organizacjami państwowymi i mię-
dzynarodowymi w obszarze fizjoterapii.
Przed Kongresem zorganizowano dwudnio-
we spotkanie Zarządu WCPT (tzw. Gene-
ral Meeting), który obliguje przedstawicieli 
wszystkich państw zrzeszonych w Konfede-
racji do czynnego uczestnictwa w głosowaniu. 
Podczas GM wybrano nowy zarząd, przed-
stawiono budżet na kolejne 4 lata kadencji 
oraz znowelizowano konstytucję Konfede-
racji. Prezydentem WCPT ponownie została 
Emma Stokes, której serdecznie gratulujemy 
reelekcji!

Co to jest WCPT
i co działo się przed 
Kongresem?

Cała relacja z Kongresu WCPT w Genewie 
wraz ze zdjęciami i filmami, a także materiałami 
promocyjnymi dostępna jest na stronie:
• kif.info.pl/genewa2019

Materiały kongresowe (prezentacje i slajdy) dostępne są 
na stronach:
• wcpt.org/wcpt2019/programme/fs
• wcpt.org/wcpt2019/programme/sem

Filmy z sympozjów dostępne są na stronie
• wcpt.org/wcpt2019/programme/livestream

Zespół ds. międzynarodowych
Weronika Krzepkowska

Dalia Woźnica
Joanna Tokarska
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Iwona Sarna

Genewa – World Confederation
for Physical Therapy 2019 
oczami młodego naukowca

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zdecydowała się 
sfinansować wyjazd młodym polskim naukowcom 
(fizjoterapeutom, którzy uzyskali tytuł magistra  
w 2016, 2017 bądź 2018 roku), których prace zostały 
przyjęte na kongres WCPT na prezentacje plakato-
wą oraz wszystkim polskim fizjoterapeutom, którzy 
dostali się na prezentacje ustną. 
Tak się złożyło, że jestem magistrem z 2017 roku  
i że gdy była możliwość zgłaszania abstraktów pro-
wadziłam badanie naukowe, przy wsparciu mojej 
szefowej. Wysłałam swoją pracę i 10 maja polecia-
łam do Genewy wraz z 5 młodymi doktorantami  
i kilkudziestoma innymi polskimi fizjoterapeutami.
Pierwszego dnia mieliśmy okazję zwiedzić miasto  
i zjeść wspólnie obiad, a wieczorem poszliśmy obej-
rzeć wspaniałą ceremonię otwarcia. Po oficjalnym 
otwarciu wszyscy uczestnicy kongresu (ok. 4000 
osób) zostali zaproszeni do hali wystawowej, gdzie 
czekał na nas poczęstunek i inne atrakcje.
Kolejne dni konferencji były bardzo wyczerpują-
ce – od rana do wieczora biegaliśmy od sali do sali,  
by zobaczyć choć część wystąpień, które nas inte-
resowały. Było ich baaardzo dużo!
Bycie słuchaczem to jedno, ale punktem kulmi-
nacyjnym tego kongresu było dla każdego z nas 
wystąpienie podczas sesji plakatowej. Atmosfera 
była świetna i biorąc pod uwagę fakt, że codzien-
nie przedstawianych było ok. 500 posterów, stresu 
praktycznie nie zaznałam.
Organizatorzy kongresu zadbali nie tylko o kwe-
stie logistyczne (ich poziom był bardzo wysoki), 

ale także o miejsce spotkań i integracji uczestni-
ków. Mieliśmy szansę pójść na kolację i tańce razem  
z fizjoterapeutami z całego świata. 
W Genewie najbardziej podobała mi się atmos-
fera, która sprzyjała nawiązywaniu nowych zna-
jomości, dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą,  
a także sprawiła, że wszyscy poczuliśmy się dumni  
z wykonywania tego pięknego zawodu. 
Podczas tego wyjazdu uświadomiłam sobie, że  
fizjoterapia może łączyć tak bardzo różne spo-
łeczności i kraje świata, w którym żyjemy. Dowie-
działam się, jak wykorzystywane są możliwości tej 
profesji w krajach dotkniętych klęską żywiołową, 
czy wojną. Poznałam wiele nowinek fizjoterapeu-
tycznych i miałam okazję porozmawiać z ludźmi  
z innych państw i zaprezentować im naszą fizjote-
rapię, a także opowiedzieć o naszej Krajowej Izbie 
Fizjoterapeutów (która wygrała konkurs na najlep-
sze stoisko kongresu).
Poza wspomnieniami pozostają mi jeszcze wspa-
niałe znajomości – 4 młodych fizjoterapeutów, 
z którymi zobaczę się niebawem w Krakowie,  
a także włoska fizjoterapeutka, z którą miałam oka-
zję spotkać się ostatnio! Podczas kongresu spotka-
łam także koordynatora Erasmusa z Portugalii, któ-
ry zorganizował mój staż w Lizbonie i który zdobył 
główną nagrodę w konkursie na najlepszy poster. 
Być może, dzięki znajomości nawiązanej podczas 
kongresu, czeka na mnie jeszcze wolontariat fizjo-
terapeutyczny w Ekwadorze, ale to się okaże :).

To był wspaniały kongres, który na długo pozostanie w mojej pamięci. Szansę na udział w tak 
prestiżowym wydarzeniu miałam jak zwykle dzięki sprzyjającemu losowi. 

Podczas tego wyjazdu uświadomiłam sobie, 
że fizjoterapia może łączyć tak bardzo różne 

społeczności i kraje świata, w którym żyjemy. 
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Polska nauka
na arenie międzynarodowej

Ze wsparcia KIF skorzystało aż 12 fizjoterapeutów, 
których osiągnięcia zostały docenione przez 
komisję naukową WCPT. Polski wkład naukowy 
podczas Kongresu był niewątpliwie ogromnym 
powodem do dumy –  reprezentacja polskich 
fizjoterapeutów w sesjach plakatowych i ustnych 
liczyła łącznie 23 osoby! Uczestnicy Kongresu 
mogli podziwiać aż 21 plakatów z polskimi 
badaniami oraz wysłuchać 6 ustnych prezentacji.
Poniżej fizjoterapeuci – laureaci konkursu 
ogłoszonego przez KIF. Jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy! Jesteśmy dumni!

Prezentacje ustne:
• dr Iwona Głowacka-Mrotek
• dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska, prof. UMK
• dr hab. Natalia Morgulec-Adamowicz, prof. AWF 
• dr Anna Mosiołek
• prof. dr hab. Jakub Taradaj
• dr Sebastian Zduński

Prezentacje plakatów:
• mgr Marcin Błaszcz
• mgr Przemysław Dębski
• mgr Kamil Kublin
• mgr Wioleta Plewa
• mgr Rafał Płusa
• mgr Iwona Sarna

KONGRES WCPT
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Rejestr Praktyk  
Zawodowych
Fizjoterapeutów 

TEMAT NUMERU II

Redakcja: Panie Wiceprezesie,  
w ostatnim Biuletynie KIF  
poruszany był temat nowelizacji 
Ustawy z dnia 9 listopada 2018 
roku o zmianie ustawy o działal-
ności leczniczej oraz niektórych 
innych ustaw. Mówił Pan też  
o konieczności rejestracji praktyk 
fizjoterapeutycznych lub podmio-
tu leczniczego przez fizjoterapeu-
tów, którzy prowadzą działalność 
gospodarczą. Co dzieje się obecnie  
w tej sprawie? 

Paweł Adamkiewicz, Wiceprezes 
Krajowej Rady Fizjoterapeutów: 
Czas płynie nieubłaganie i do fi-
nalnej konieczności rejestracji 
praktyk fizjoterapeutycznych lub 
podmiotu leczniczego zostało go 
już bardzo niewiele. Przypomnę 
tylko, że obowiązek rejestracji 
wynikający z Ustawy, a przede 
wszystkim z jej nowelizacji, przy-
pada na 31 października 2019 roku. 
Każdy fizjoterapeuta prowadzący 
działalność gospodarczą i mają-
cy zgłoszony kod PKD 86,90A jest 
zobowiązany do zarejestrowa-
nia jednej z możliwości ustawo-
wych tj.: indywidualnej praktyki 
fizjoterapeutycznej, indywidual-
nej praktyki fizjoterapeutycznej  
w miejscu wezwania, indywidu-
alnej praktyki fizjoterapeutycznej 
w zakładzie leczniczym podmiotu 
leczniczego, grupowej praktyki 
fizjoterapeutycznej lub podmiotu 
leczniczego. 

Od chwili wejścia w życie nowe-
lizacji Ustawy, biuro KIF przygo-
towało szereg informacji, info-
grafik, filmów instruktażowych  
i wskazówek, jak sprawnie przejść 

przez proces rejestracji. Informa-
cje podawane na stronach KIF nie 
dotyczą tylko tego jak zarejestro-
wać praktykę, ale też jak zareje-
strować działalność gospodarczą. 
Każdy fizjoterapeuta jest prowa-
dzony krok po kroku przez rejestr, 
co powinno znacznie ułatwić pra-
widłowe przejście przez tę pro-
cedurę. Przypominam sobie moje 
pierwsze kroki kilka lat temu przy 
zakładaniu działalności gospo-
darczej czy rejestracji podmiotu 
leczniczego i zdaję sobie sprawę, 
że może być to skomplikowane. 
Dlatego tak ważne jest profesjo-
nalne wsparcie w tym procesie. 
Dlatego też staramy się z każdej 
możliwej strony wspierać fizjote-
rapeutów w tym nowym, ale też 
niezbędnym działaniu. 

A czy mógłby Pan przybliżyć, jak 
obecnie przebiega rejestr praktyk? 

Rejestracja sama w sobie prze-
biega bez większych problemów. 
Nie są mi znane sytuacje, które 
miałby utrudnić te działania. Jed-
nak martwi nas bardzo niewiel-
ka liczba osób rejestrujących się. 
Mamy informacje z GUS, że dzia-
łalności gospodarczych w Polsce, 
które posiadają w swoim zakresie 
PKD 86,90A jest ponad 30  000, 
a takich, które zarejestrowane 
mają tylko jedno PKD wskazują-
ce na działalność fizjoterapeu-
tyczną jest około 15  000. To nas 
bardzo niepokoi, ponieważ nasze 
doświadczenia wskazują na to,  
że największe nasilenie rejestra-
cyjne przypadnie na ostatnie dni 
przed wymaganym terminem, co 
może doprowadzić do problemów 

techniczno-organizacyjnych. 
Taka sytuacja znacznie utrudni 
pracę jak i możliwość spełnienia 
ustawowego obowiązku rejestra-
cji. Należy pamiętać, że w czasie 
rejestracji może pojawiać się wiele 
pytań. Dlatego zachęcam wszyst-
kich fizjoterapeutów prowadzą-
cych działalność gospodarczą 
do dopełnienia tego obowiązku 
wcześniej. 

Jak Pan myśli, dlaczego fizjotera-
peuci, mimo ciągłej kampanii pro-
wadzonej na stronie internetowej 
KIF, newsletterów bezpośrednio 
na skrzynki e-mail czy bezpo-
średnich listów kierowanych do 
działalności gospodarczych, nadal 
zwlekają z rejestracją? 

Pewnie najprościej byłoby odpo-
wiedzieć, że to taka nasza przy-
padłość narodowa – lubimy robić 
wszystko na ostatnią chwilę😊.
Myślę jednak, że główny powód 
to konieczność wykupienia obo-
wiązkowego OC oraz podjęcie 
decyzji co zarejestrować: prakty-
kę czy podmiot, grupową czy in-
dywidualną. Są pewnie też i inne 
powody, jednak wszyscy musimy 
zdawać sobie sprawę, że wykonu-
jemy zawód zaufania publicznego 
i wykonujemy usługę zdrowotną, 
która w Polsce podlega rejestracji. 
Wielu fizjoterapeutom nie podo-
ba się to, że nagle po tylu latach 
prowadzenia własnej działalności 
muszą podlegać jakimś nowym 
rejestrom. Podobnie było z reje-
stracją zawodu. Jednak nie może-
my zapomnieć, że na tym polega 
właśnie regulacja zawodu i po to 
m.in. powstał samorząd. Chodzi 
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też o bezpieczeństwo pacjen-
tów, którzy muszą mieć pewność,  
że poddają się fizjoterapii osobie, 
która ma do tego odpowiednie 
uprawnienia. To bezpieczeństwo 
pacjentów jest dla nas najważniej-
sze. 

Nie uważa Pan, że jednak chodzi 
tu głównie o pieniądze? Tyle mówi 
się o zarobkach fizjoterapeutów  
w ostatnim czasie, a tu po reje-
strze zawodowym kolejne wy-
zwanie - rejestr praktyk. Kolejne 
koszty… 

Możliwe, ale pragnę wyraźnie 
podkreślić, że dzięki noweliza-
cji Ustawy dostaliśmy możliwość 
rejestracji praktyk, gdzie opłaty 
różnią się znacznie w stosunku do 
podmiotu. Z kwoty 486 zł udało 
nam się zejść do 98 zł. Dzięki wy-
negocjowaniu składek ubezpie-
czenia na poziomie 30  000 euro 
do jednego zdarzenia i 15 000 euro 
do wszystkich zdarzeń, składka 
roczna oscyluje w granicach 200 
zł. Należy też pamiętać, że reje-
stracja dotyczy działalności go-
spodarczych, a nie pracowników 
etatowych. Kwota za godzinę pra-
cy fizjoterapeuty w gabinecie róż-
ni się od tej, którą fizjoterapeuta 
otrzymuje w ramach świadczeń 
gwarantowanych. 

Właśnie, a jak to jest z tym ubez-
pieczeniem? Każdy fizjoterapeuta 
prowadzący działalność gospo-
darczą zawierał ubezpieczenie do-
browolne. Teraz musi zawrzeć OC 
obowiązkowe? 

Ubezpieczenie obowiązkowe 
zostało ustalone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
29.04.2019 i zaczęło obowiązywać 
od 1.06.2019. Każdy, kto prowa-
dzi działalność gospodarczą pod 
PKD 86,90A jest zobowiązany do 
zawarcia tego ubezpieczenia na 
stawkach minimalnych. Wiele 
osób zadaje pytania, czy dobro-
wolne ubezpieczenie może być 

zamienione na obowiązkowe?  
W tym temacie zachęcamy do 
kontaktów z agentami ubezpie-
czeniowymi, którzy będą najbar-
dziej kompetentni do udzielenia 
odpowiedzi w tym zakresie. 

Panie Wiceprezesie, jeszcze jeden 
ważny temat, którego nie można 
pominąć przy rejestracji praktyk 
- kontrole. Jakie działania w tym 
zakresie podjęła Krajowa Izba Fi-
zjoterapeutów? Kto będzie kontro-
lował praktyki fizjoterapeutyczne, 
a kto podmioty lecznicze? 

Zespół ds. praktyk fizjoterapeu-
tycznych, któremu przewodniczy 
Marek Sewastianik, w pierwszej 
kolejności pracował nad propozy-
cją uchwały dotyczącej kontroli. 
W dniu 17 maja 2019 roku Krajowa 
Rada Fizjoterapeutów przegłoso-
wała Uchwałę nr 387/I w sprawie 
kontroli fizjoterapeutów. Następ-
nie Zespół poszerzony o Piotra 
Szczepańskiego, Grzegorza Zy-
ska i Jarosława Napiórkowskie-
go, przy wsparciu Działu Praw-
nego KIF, opracował regulamin 
kontroli, który KRF zatwierdził  
23 lipca (Uchwała 405/I). Jesteśmy 
więc znacznie lepiej przygotowa-
ni, mając do dyspozycji stosowne 
uchwały. Kolejnym etapem będzie 
wybór i edukacja kontrolerów. 
Osobami, które mogą prowadzić 
kontrole, są wyłącznie fizjotera-
peuci z doświadczeniem ujętym 
w Uchwale 387/I. Już niedługo 
zostanie ogłoszony nabór na kon-
trolerów. Pragnę jednak podkre-
ślić, że rolą kontroli prowadzo-
nej przez KIF z jednej strony jest 
sprawdzenie poprawności wyko-
nywania zawodu fizjoterapeuty, 
ale także kontrola poprawności 
zarejestrowania praktyki. Kontro-
la to przede wszystkim pomoc dla 
fizjoterapeuty i sprawdzenie, czy 
wszystkie jego działania są zgod-
ne z prawem. Jeżeli okazałoby się, 
że nie, to zostanie on poproszony 
o uzupełnienie braków według 

protokołu pokontrolnego i dzię-
ki temu będzie mógł bezpiecznie 
wykonywać zawód fizjoterapeuty. 

A co z wymogami lokalowymi? To 
też częste pytanie od fizjotera-
peutów. 

Informacje dotyczące wymogów 
lokalowych zarówno dla pod-
miotów leczniczych jak i prak-
tyk fizjoterapeutycznych są do-
precyzowane w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w sprawie 
szczegółowych wymagań jakim 
powinny odpowiadać pomiesz-
czenia i urządzenia podmiotu wy-
konującego działalność leczniczą 
(29.03.2019 r., poz. 595). W tym 
akcie prawnym są stosowne za-
pisy, które nie zabrały możliwości 
prowadzenia praktyki fizjotera-
peutycznej np. w budynku miesz-
kalnym, gdzie jeden pokój wy-
dzielony jest na gabinet. Problem 
jednak nie leży w rozporządzeniu, 
a w podejściu Sanepidu. Obecnie 
przy otwarciu gabinetu nie musi-
my mieć zgody Sanepidu. To budzi 
pewien niepokój, ponieważ pra-
cujemy tylko na oświadczeniach. 
Nie mamy wytycznych jak kon-
trole Sanepidu będą wyglądały  
w przypadku naszych miejsc pra-
cy. Dlatego na początku paździer-
nika jesteśmy umówieni z Głów-
nym Inspektorem Sanitarnym, 
aby ustalić wymogi dla gabinetów. 
Jak tylko będziemy znać szczegó-
ły poinformujemy praktyki zawo-
dowe o tych regulacjach. 

Bardzo dziękuję za wywiad w tym 
dość trudnym i skomplikowanym 
temacie.

Ważne dokumenty:

UCHWAŁA NR 387/I KRF KRAJOWEJ 
RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 
17 maja 2019 r. w sprawie kontroli 
fizjoterapeutów 

UCHWAŁA NR 405/I KRF KRAJOWEJ 
RADY FIZJOTERAPEUTÓW 
z dnia 23 lipca 2019 r.w sprawie 
Regulaminu Krajowego Zespołu 
Kontrolerów 
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Załóż profil na portalu Znajdź Fizjoterapeutę - 
to nic nie kosztuje, a daje wiele korzyści:

• bezpłatna obecność w serwisie prezentującym aktywnych 
fizjoterapeutów,

• możliwość pozyskania nowych pacjentów,
• obecność w portalu, który będzie szeroko promowanyw Internecie,
• zgodna z prawem forma promocji Twoich usług.

Wejdź na stronę logowanie.kif.info.pl i załóż profil!
To zajmie Ci zaledwie kilka minut!
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“Fizjoterapia porusza” 
Pierwsza w Polsce kampania społeczna 

promująca fizjoterapię

MARKETING

W środowisku fizjoterapeutów 
często słyszymy głosy o tym, jak 
niska jest świadomość istnienia 
zawodu, że często fizjoterapia 
mylona z masażem, że pacjenci 
zamiast rehabilitacji chętniej się-
gają po doraźne rozwiązania, jak 
chociażby powszechnie reklamo-
wane środki przeciwbólowe. Edu-
kacja wymaga czasu i budżetów 
reklamowych. Jesteśmy najmłod-
szym samorządem medycznym - 
nie tylko, jeśli chodzi o wiek jego 
reprezentantów, ale też istnienie 
przepisów, regulujących zawód. 
Dopiero ustawa z 25 września 
2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 
wprowadziła przepisy precyzyjnie 
określające zasady wykonywania 
tej profesji jako samodzielnego 
zawodu medycznego. Rok póź-
niej powstała zaś Krajowa Izba 
Fizjoterapeutów. Inne samorządy, 
działające w sferze służby zdro-
wia od wielu (a bywa że i od kilku-
dziesięciu) lat, od dłuższego czasu 
informują o swoich poczynaniach 
zarówno środowiska decydentów 
i specjalistów, jak i szerokie rze-
sze pacjentów. To, co inni zrobili 
w ciągu dekad, my, z racji najkrót-
szej obecności na rynku, musimy 
wykonać znacznie szybciej. Dlate-
go KIF w promocji zawodu wyko-
rzystuje wszelkie nowoczesne na-
rzędzia, zwłaszcza te z dziedziny 
marketingu internetowego: ser-
wisy internetowe, aplikacje, new-
slettery, media społecznościowe. 
Kolejny logiczny krok to kampa-
nia społeczna, skierowana przede 
wszystkim do pacjentów. 

Decyzję o przygotowaniu podjęto 
na jednym z posiedzeń Krajowej 
Rady Fizjoterapeutów. Wówczas 
przegłosowano projekt stosownej 
uchwały. Do przetargu zaproszo-
no 3 agencje, które specjalizują 
się w produkcji profesjonalnych 
reklam. Ostatecznie wybrano fir-
mę Lemon, która nie tylko zapro-
ponowała najkorzystniejszą cenę, 
ale także najciekawsze pomysły 
na kampanię. Zwycięska agencja 
na co dzień produkuje spoty re-
klamowe dla tak znanych firm jak 
CCC, Orange, BGŻ BNP Paribas 
czy Tarczyński, co było gwarancją 
doświadczenia i wysokiej jakości 
w realizacji filmów.
Zdjęcia do kampanii społecznej 
zrealizowano pod koniec sierp-
nia, wykorzystując dobrą pogo-
dę i sprzyjające warunki oświe-

tleniowe. To była profesjonalnie 
zorganizowana produkcja, w któ-
rej uczestniczyło ponad 30 osób 
(a także 2 psy: Fargo i Fuks oraz 
kot Dyzio, które okazały się bar-
dzo sprawnymi aktorami :). Wy-
soki poziom realizacji zapewnił 
utalentowany reżyser młodego 
pokolenia - Bartosz Kruhlik, któ-
rego debiutancki film “Supernova” 
bierze udział w Festiwalu Filmów 
Fabularnych w Gdyni. Zdjęcia 
kręcono w różnych lokalizacjach 
na terenie Warszawy i okolic m.in. 
w 3 gabinetach fizjoterapeutycz-
nych, jednej ze szkół podstawo-
wych, w kilku mieszkaniach lub 
domach prywatnych, wynajętych 
przez agencję na potrzeby filmu, 
a także… w biurze KIF, w którym 
odtworzono realia nowoczesnej 
korporacji.
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Hasło kampanii brzmi “Fizjote-
rapia porusza”. W trzech filmach, 
pełnych ciepła i pozytywnych 
emocji oglądamy, jak fizjoterapia 
przywraca sprawność pacjentom 
w różnym wieku: starszej pani, 
która złamała szyjkę kości udowej; 
młodej, zabieganej dziewczynie, 
która narzeka na ból pleców oraz 
chłopcu ze skoliozą, który unika 
zajęć w-f, całe dnie przesiadu-
jąc przed ekranem telewizora lub 
smartfona. Świadomie wybrali-
śmy pacjentów w różnym wieku i z 
dosyć powszechnymi schorzenia-
mi - dzięki temu edukujemy, że fi-
zjoterapia jest dla osób w każdym 
wieku i naprawdę może pomóc w 
wielu sytuacjach, które obniżają 
sprawność i jakość życia.Zależało 
nam na merytorycznej popraw-
ności i pełnej zgodności z prak-
tyką fizjoterapeutyczną. Dlatego 
we wszystkich filmach, oprócz 
profesjonalnych aktorów i sta-
tystów, wzięli udział prawdziwi 
przedstawiciele naszego zawodu, 
na co dzień pracujący z pacjen-
tami. To oni wcielają się w rolę 
osób prowadzących rehabilitację 
i przywracających sprawność. Na 
planie towarzyszyły im także oso-
by z Działu Marketingu oraz eks-

perci KIF. Udział 3 autentycznych 
fizjoterapeutek i 1 fizjoterapeuty, 
de facto grających samych siebie, 
nadaje kampanii walor auten-
tyczności, prawdy. Pokazujemy, 
jak powinna wyglądać wzorcowa 
fizjoterapia, praca oraz relacje z 
pacjentami. Dodatkowo wprowa-
dziliśmy elementy fizjoprofilak-
tyki - w filmach przedstawiciele 
naszej profesji nie tylko prowadzą 
terapię i zalecają ćwiczenia, ale 
także zachęcają do zmiany trybu 
życia, zdrowej diety, obniżenia 
poziomu stresu czy poprawienia 
relacji z rodziną lub otoczeniem.     
Kampania startuje na przełomie 
września i października 2019 r. - 
będziemy prezentowali reklamy 
w mediach internetowych, głów-
nie społecznościowych (Facebo-
ok, YouTube). Przed kampanią, 
a także w jej trakcie będziemy 
prowadzili badania marketingo-
we - sprawdzimy jaka jest świado-
mość fizjoterapii w polskim spo-
łeczeństwie przed, w trakcie i po 
kampanii, co pozwoli obiektywnie 
ocenić efekty akcji.
Liczymy też na to, że społeczność 
fizjoterapeutów, licząca ponad  
64 000 członków, znacząco przy-
czyni się do zwiększenia zasięgu 

tej kampanii, umieszczając spoty 
lub linki do nich prowadzące na 
swoich prywatnych profilach. 
Dzięki Waszej aktywności znacz-
nie szybciej spopularyzujemy 
przekaz kampanii “Fizjoterapia 
porusza”.

PS. Szczególne podziękowania kie-
rujemy do fizjoterapeutów - akto-
rów: Anna Kloze, Jolanta Oleksiak, 
Marcin Wikszemski, osób, które 
zapewniły nam dostęp do gabine-
tów: Agnieszka Stępień, Tomasz 
Marek, Michał Leśniewski, Beata 
Wnuk oraz ekspertów obecnych na 
planie: Marta Baca (także jako 
aktorka), Weronika Krzepkowska, 
Jarosław Skuza, Ernest Wiśniewski. 
Dziękujemy też Agnieszce Wierciak, 
która jest autorką hasła kampanii.

Kampanie społeczne to nie-
komercyjne działania marke-
tingowe, których nadrzędnym 
celem jest zwrócenie uwa-
gi obywateli na konkretny,  
istniejący problem społeczny,  
a następnie dążenie do jego roz-
wiązania.  W ostatnich latach  
rozgłos zyskały liczne kampa-
nie tego typu np. akcja Fundacji 
Rak’n’Roll zachęcająca kobiety 
do zbadania piersi, kampania 
“Powiedz stop wariatom drogo-
wym” Komendy Głównej Policji  
i fundacji PZU czy inicjatywa 
„Nie serwuj sobie choroby!” 
przygotowana przez Minister-
stwo Zdrowia i namawiająca 
Polaków do zmiany nawyków 
żywieniowych. Kampania 
Krajowej Izby Fizjoterapeu-
tów jest pierwszą tego typu 
akcją, promującą fizjotera-
pię.

WARTO 
WIEDZIEĆ

Wojciech Komosa
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Newsy ze świata fizjoterapii
ZAGRANICA

Kolejny przykład udanego połączenia technologii i wiedzy 
merytorycznej w służbie fizjoterapii

W ostatnim tygodniu APTA (American 
Physical Therapy Association) zaprezen-
towała nowe wersje 2 serwisów inter-
netowych: „Find PT” i „ChoosePT.com”.  
Zmiany zostały wprowadzone z myślą 
o lepszej promocji fizjoterapii wśród konsumentów. Serwis „FindPT” (czyli po 
polsku „Znajdź Fizjoterapeutę”:) to wyszukiwarka fizjoterapeutów. Podobnie 
jak portal przygotowany przez Krajową Izbę Fizjoterpaeutów, oparta jest na 
geolokalizacji, która dostosowuje wyświetlane wyniki do fizycznej lokalizacji  
użytkownika.  Drugi serwis „ChoosePT.com” to portal, który edukuje pacjentów 
i specjalistów w zakresie fizjoprofilaktyki, radzenia sobie z bólem i popularyzacji 
zdrowego stylu życia.
APTA to amerykańska organizacja zrzeszająca ponad 100 000 aktywnych 
zawodowo fizjoterapeutów.

Ministerstwo Solidarności i Zdrowia 
we Francji ogłosiło, że w określonych 
przypadkach pacjenci uzyskają 
bezpośredni dostęp do zabiegów 
fizjoterapeutycznych. Agnès Buzyn, 
minister solidarności i zdrowia, 
oświadczyła w poniedziałek 9 
września, że umożliwia pacjentom 
skorzystanie z bezpośredniego 
dostępu do fizjoterapeutów w ramach 
protokołu współpracy w przypadku 
skręceń stawu skokowego i ostrego 
bólu dolnego odcinka kręgosłupa końca  
2019 r. Fizjoterapeuci muszą teraz 

aktywnie realizować podpisane 
ustalenia w celu odciążenia służb 
ratunkowych, biorąc na siebie większą 
odpowiedzialność za pacjenta i jego 
rehabilitację.
Prezes Pascale Mathieu i rada  
Francuskiej Izby Fizjoterapeutów  
z zadowoleniem przyjęli oświadczenie, 
które jest efektem zabiegów,  
podejmowanych od lat przez 
Prezes Izby i przedstawicieli Rady   
w sprawie pilnej potrzeby fizjoterapii 
i bezpośredniego dostępu. Były  
to między innymi: seminarium   
z organizacjami zawodowymi  
i towarzystwami naukowymi, kampanie 
informacyjne, sympozja „Odważ się 
na bezpośredni dostęp”. Ta owocna 
współpraca z minister oraz wynikające 
z nich decyzje pomogą lepiej promować 
usługi 97 000 fizjoterapeutów we 
Francji.

Francuscy pacjenci uzyskali bezpośredni dostęp do 
fizjoterapii w przypadku ostrego bólu dolnego odcinka 
kręgosłupa i skręceń stawu skokowego

Fot. freepik.pl
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Fizjoterapeuci są poszukiwani przez przedstawicieli e-sportu

Czy to nam się podoba czy nie - rynek 
profesjonalnych gier komputerowych to 
branża warta wiele milionów dolarów, 
konkurujaca z tradycyjnymi dyscyplinami.  
W świecie e-sportu konkurencja jest 
ogromna, a to oznacza niezwykły poziom 
stresu, napięcia i, co może nie jest tak 
oczywiste, wysiłku fizycznego. 16-latek, 
który wygrał tegoroczny światowy konkurs 
Fortnite (popularna gra wśród młodzieży - 
przyp. redakcji), otrzymał główną nagrodę 
w wysokości 3 milionów dolarów. Podobno 
zwycięzca grał w wyżej wymienioną grę do 
ośmiu godzin dziennie, co najmniej pięć dni  
w tygodniu. Rynek gier rozwija się 
dynamicznie - oczekuje się, że w przyszłym 
roku przychody z e-sportu przekroczą aż 

miliard dolarów.
Wraz ze wzrostem stawek za wygrane 
potyczki, rośnie wśród graczy także 
liczba fizycznych urazów. Nie dziwi 
więc, że czołowi gracze często szukają 
pomocy u fizjoterapeuty. W USA powstają 
gabinety specjalizujące się w rehabilitacji 
e-sportowców. Tacy fizjoterapeuci są częścią 
zespołów i podróżują z graczami na turnieje, 
zapewniając im konsultacje i sesje na miejscu: 
przed, w trakcie i po zawodach. Wyposażeni 
są w przenośne urządzenia do rehabilitacji 
dłoni i palców np. wzmacniacze dłoni, masa 
terapeutyczna do ćwiczeń palców i ręki. 
Dodatkowo prowadzone są specjalne zajęcia 
wyłącznie z graczami.
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fizjoterapeutycznych na Facebooku 
(suma polubień)

WCPT - World Confederation for Physical Therapy 
APA - Australian Physiotherapy Association
SFP - Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska 

KIF - Krajowa Izba Fizjoterapeutów
PTF - Polskie Towarzystwo Fizjoterapii 
eFizjoterapia

Aktywność na wybranych profilach 
fizjoterapeutycznych na Facebooku 
(suma polubień, komentarzy  
i udostępnień wszystkich postów  
z danej strony w okresie 8 sierpnia 
- 8 września 2019)

Zasięg Facebooka Krajowej Izby 
Fizjoterapeutów w 2019

Średni zasięg miesięczny
styczeń - sierpień 2019:

276 971
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Karty sportowe dla członków KIF

W odpowiedzi na liczne pytania kierowane przez fi zjoterapeutów
do Biura KIF z przyjemnością informujemy, że Krajowa Izba 
Fizjoterapeutów podpisała umowę umożliwiającą Członkom KIF 
korzystanie z programu kart sportowych. 

Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie na stronie kif.info.pl. 

W celu otrzymania linku rejestracyjnego, umożliwiającego 
zamówienie karty, prosimy o kontakt mailowy pod adresem 
kartysportowe@kif.info.pl. W celu przyspieszenia obsługi zgłoszenia 
prosimy o podanie w mailu numeru PWZFz. Prosimy o kontakt z adresu 
email, który widnieje w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.
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W tym roku po raz pierwszy opinia publiczna w Pol-
sce poznała wiarygodne dane na temat zarobków 
fizjoterapeutów. Na zlecenie Krajowej Izby Fizjote-
rapeutów, międzynarodowa firma badawcza KAN-
TAR przeprowadziła ankietę wśród fizjoterapeutów. 
W badaniu wzięło udział ponad 16 tysięcy fizjotera-
peutów z całej Polski, którzy odpowiadali na pyta-
nia dotyczące zarobków, a także rodzaju czy miej-
sca zatrudnienia. Oto najciekawsze wnioski z tego 
badania.

Gdzie zwykle pracuje fizjoterapeuta? Najczęstsze 
miejsca pracy polskich fizjoterapeutów to w ko-
lejności przychodnia, szpital, dom pacjenta (re-
habilitacja domowa), gabinety prywatne i zakłady 
rehabilitacji. Co ciekawe, fizjoterapeutki częściej 
pracują w przychodniach, zaś fizjoterapeuci płci 
męskiej chętniej podejmują się pracy w szpitalu, 
prywatnym gabinecie i przy rehabilitacji domowej. 

Fizjoterapeuta nie pracuje wyłącznie w jednym  
z tych miejsc – średnio „statystyczny fizjoterapeuta” 
pracuje w 1,4 miejscach pracy (najwięcej w woje-
wództwie mazowieckim – 1,5). I w tym wypadku 
widać różnice w podziale na płeć. Około ¾ fizjote-
rapeutek oraz nieco mniej niż 60% fizjoterapeutów 
pracowało tylko w jednym miejscu pracy, przy czym 
7% fizjoterapeutek i aż niemal 15% fizjoterapeutów 
pracowało w trzech lub czterech różnych placów-
kach. Wyniki badania wskazują także na to, że fi-

zjoterapeuci posiadający wyższy poziom wykształ-
cenia znacząco częściej pracują w kilku różnych 
placówkach.

Przeciętny łączny miesięczny zarobek fizjoterapeu-
ty w Polsce to 2 774 zł netto. Nadal to prawie tysiąc 
złotych mniej niż średnia krajowa. Co ważne, zarob-
ki nie przekraczają 2 500 zł netto aż u 64% fizjotera-
peutów. Jak sytuacja przedstawia się na mapie Pol-
ski? Najwięcej miesięcznie zarabia fizjoterapeuta  
w województwie mazowieckim (3 317 zł netto) i po-
morskim (3 053 zł netto), ale już w świętokrzyskim  
i podkarpackim odpowiednio 2 328 i 2 294 zł netto.

 

Postanowiliśmy przyjrzeć się, jak wygląda przecięt-
ne wynagrodzenie pełnoetatowe. W tym celu wy-
odrębniono osoby, które zadeklarowały w danej pla-
cówce pracę w wymiarze zbliżonym do pełnego 
etatu (tj. od 140 do 180 godzin miesięcznie). Dane 
prezentujące dochody dotyczą więc wyłącznie wy-
nagrodzenia uzyskiwanego w danym miejscu pracy 
i nie zawierają potencjalnych wynagrodzeń osób 

Wyniki pierwszego w Polsce badania 
zarobków fizjoterapeutów
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podejmujących dodatkowe zatrudnienie. Dodatkowo zróżnicowaliśmy je pod względem płci respondenta.

Z zebranych danych wynika, że fizjoterapeuta podejmujący pracę w pełnym wymiarze godzin przeciętnie 
zarabia niespełna 2075 zł, zaś fizjoterapeutka – 1965 zł. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie deklarowali 
fizjoterapeuci zatrudnieni w prywatnych gabinetach (3157 zł), przy rehabilitacji domowej (2573 zł), najniższe 
zaś pracując w ambulatoriach (1968 zł). Pracując w pozostałych miejscach fizjoterapeuci zarabiali przecięt-
nie od 1975 zł do 2160 zł. Fizjoterapeutki najwyższe wynagrodzenie uzyskiwały pracując w hotelach (2380 
zł), przy rehabilitacji domowej (2245 zł) oraz w szkołach (2230 zł), najniższe zaś pracując w Zakładach Opieki 
Leczniczej (1880 zł) i w ambulatoriach (1893 zł). Pracując w pozostałych miejscach fizjoterapeutki zarabiały 
przeciętnie od 1922 zł do 2064 zł.

Wynagrodzenie fizjoterapeutów w znacznej mierze determinuje także ich poziom wykształcenia. Co zro-
zumiałe, najwyższe wynagrodzenie uzyskują magistrzy fizjoterapii ze specjalizacją (4150 zł w przypadku 
mężczyzn, 3250 zł w przypadku kobiet), najniższe zaś technicy oraz fizjoterapeuci z licencjatem (odpowied-
nio mężczyźni – 2250 zł, kobiety – 1900 zł).
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16-17 kwietnia 2020
Centrum Kongresowe ICE Kraków

Największe wydarzenie w historii
polskiej fizjoterapii!

2 500
UCZESTNIKÓW 

>100
WYKŁADOWCÓW

36
SESJI NAUKOWYCH 

80
WARSZTATÓW 

Organizator:

Dowiedz się więcej: kongres.kif.info.pl 


