
    

  

 
Warszawa, dnia 16 grudnia 2019 r. 

 

 

Szanowni Państwo,  

jest mi niezmiernie miło życzyć Państwu i Państwa pracownikom wszystkiego najlepszego  

z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

 

W 2019 roku wydarzyło się wiele. To był kolejny rok bardzo ważnych zmian dla zawodu 

fizjoterapeuty w Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowa Izba Fizjoterapeutów zakończyła  

co najmniej kilka bardzo istotnych projektów, będących konsekwencją podjętych zamierzeń  

i pracy wykonanej w latach poprzednich. Znacząco wzrosły kompetencje fizjoterapeutów. 

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wizyty fizjoterapeutycznej,  

a od października magistrowie fizjoterapii są uprawnieni, aby przepisywać chorym 

zaopatrzenie ortopedyczne. Oddaliśmy do użytku aplikację „Znajdź fizjoterapeutę”,  

która posiada już ponad 1200 kont naszych członków z całej Polski, a ich liczba codziennie 

rośnie. Zarejestrowaliśmy już 12 tysięcy praktyk fizjoterapeutycznych. Przeszkolono 100 

fizjoterapeutów, przygotowując ich do roli biegłych sądowych i ponad 150 przyszłych 

kontrolerów KIF. Jeszcze w bieżącym roku przekażemy w ręce fizjoterapeutów 

najnowocześniejszą na świecie aplikację informatyczną dla przedstawicieli naszego zawodu. 

Pierwsza w Polsce kampania komunikacyjna promująca zawód fizjoterapeuty osiągnęła zasięg 

blisko dwumilionowy w Internecie i została bardzo doceniona przez środowisko medyczne, 

 jak i organizacje międzynarodowe. 

 

Szanowni Państwo,  

jest to kolejny wyjątkowy rok dla uczelni kształcących fizjoterapeutów w Polsce. Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło standardy kształcenia na kierunku fizjoterapia. 

Zostały one opublikowane w sierpniu. Nie był to dobry termin, ale na standardy czekaliśmy 

bardzo długo. Wiemy, że uczelniom udało się je wprowadzić w życie dzięki dużemu 

zaangażowaniu i wysiłkowi organizacyjnemu. Z różnych źródeł otrzymujemy jednak wiele 

pytań z prośbą o interpretację określonych zapisów. Głównym problemem ze standardami jest 

ich zrozumienie. Często różne Ciała różnie rozumieją określone zapisy.  

 



    

  

Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom uczelni kształcących fizjoterapeutów, dlatego 

organizujemy wspólnie z Polską Komisją Akredytacyjną jednodniową konferencję. 

Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w budynku CH8 przy ul. Chałubińskiego 8  

(parter, sala nr 2), w dniu 20 stycznia 2020 roku (poniedziałek) w godz. 10.00-15.30. 

 

Serdecznie zapraszamy na to spotkanie przedstawiciela Państwa uczelni. Mamy nadzieję,  

że zgromadzi ono osoby odpowiedzialne za tworzenie programów kształcenia ze wszystkich 

uczelni w Polsce. Moderatorami spotkania będą prof. Bożena Czarkowska-Pączek, 

przewodnicząca Zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz dr Zbigniew Wroński, wiceprezes Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów do spraw nauki i edukacji. Podczas konferencji, wzorem doświadczeń 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy tworzeniu innych standardów, przedstawiciele PKA 

omówią poszczególne zapisy i przedstawią, jak należy je rozumieć. Na zakończenie spotkania 

przewidujemy czas na sesję pytań i odpowiedzi.  

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pokrywa koszty udziału w konferencji oraz zapewnia obiad, 

niestety nie jest w stanie pokryć kosztów Państwa podróży. 

 

Prosimy o potwierdzenie obecności uczestnika/reprezentanta uczelni na adres mailowy: 

biuro@kif.info.pl, do  środy 8 stycznia 2020 roku.  Ze względów organizacyjnych prosimy, 

żeby były to maksymalnie 2 osoby z danej uczelni. 

 

Z wyrazami szacunku, 

           Prezes  

                 Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

 

      dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 
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