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Opole, dnia 15 października 2019 r.  

 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów 

pl. Stanisława Małachowskiego 2 

00-066 Warszawa 

 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii po zapoznaniu się z 

treścią uchwały nr 387/I KIF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 17 maja 2019 r. w 

sprawie kontroli fizjoterapeutów oraz regulaminem powoływania i przeszkolenia kandydatów 

na członków Krajowego Zespołu Kontrolerów przedstawia swoje wątpliwości i uwagi 

dotyczące procedury przeprowadzania kontroli oraz naboru kontrolerów.  

 

1. Przeprowadzanie kontroli: 

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż § 5 ust. 1 pkt 1 określono, że kontrolę 

przeprowadza się w szczególności w przypadku uzyskania informacji o wykonywaniu zawodu 

przez fizjoterapeutę w sposób sprzeczny z zasadami etyki zawodowej lub naruszający przepisy 

dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Powyższy zapis rodzi poważne wątpliwości, z 

uwagi na brak dokładnego sprecyzowania od kogo, w jaki sposób i przez kogo mają być 

uzyskane informację. Obecne brzmienie przepisu sprawa, że każde nawet anonimowe 

zgłoszenie, nie posiadające żadnego potwierdzenia w rzeczywistości będzie powodowało 

konieczność przeprowadzenia kontroli, a co może doprowadzić do wszczynania 

bezpodstawnych kontroli. Dlatego aby uniknąć tego typu sytuacji należałoby doprecyzować 

przepis poprzez wskazanie, iż zgłoszenie o nieprawidłowościach powinno być podpisane 

(nigdy anonimowe), albowiem już na wstępie pozwoli zweryfikować prawdziwość danych 

osoby zgłaszającej, a poza zawierać krótki opis zaistniałych nieprawidłowości, poparte 

dowodami – w postaci dokumentacji medycznej wskazującej na istnienie zagrożenia życia lub 

zdrowia pacjenta lub prawomocnego wyroku sądowego w zakresie odszkodowania za 

spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Dopiero tak uzyskana informacja pozwoli wstępnie 

przeanalizować zasadność zarzutów i podjąć decyzję o ewentualnej konieczności 

przeprowadzenia kontroli u danego fizjoterapeuty.  
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W odniesieniu do procedury samej kontroli wskazać należy, iż podczas czynności 

kontroli zasadnym byłoby alby miał praw brać w niej udział przedstawiciel związku 

zawodowego fizjoterapeutów,  który stałby na straży ochrony praw fizjoterapeuty. W związku 

z tym zawiadamiając o kontroli należałoby poinformować osobę , u której taka kontrola 

będzie przeprowadzana, że przysługuje jej prawo wezwania przedstawiciela związków 

zawodowych do udziału w czynności kontrolnej. Koszty udziału przedstawiciela związków 

zawodowych w kontroli winny zostać pokryte z budżetu KIF.  

W zakresie wystąpienia pokontrolnego, wskazać należy iż winien on również zostać 

doręczony fizjoterapeucie oraz przedstawicielowi związków zawodowych obecnemu podczas 

kontroli, u którego została przeprowadzona kontrola, w celu umożliwienia mu zapoznania się 

z jego treścią i ustosunkowania się do ewentualnych zarzutów czy nieprawidłowości i obrony 

swoich praw. Jednocześnie w przypadku niewielkich naruszeń fizjoterapeucie winien zostać 

wyznaczony odpowiedni czas na usunięcie tych naruszeń i dopiero po upływie tego terminu i 

braku podjęcia działania ze strony fizjoterapeuty należałoby wskazywać to w protokole 

pokontrolnym i zawiadamiać o tym Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.  

 

 2. Nabór kontrolerów: 

 Zarówno w regulaminie powoływania i przeszkolenia kandydatów na członka 

Krajowego Zespołu Kontrolerów jak i w uchwale nr 387/I KRF wskazane, jest że kandydat na 

kontrolera powinien posiadać wiedzę i doświadczenie, które daje rękojmię właściwego 

prowadzenia kontroli – przy czym, nigdzie nie zostało określone w jaki sposób ta wiedza i 

doświadczenie mają być potwierdzone, jakimi dokumentami czy certyfikatami itp. kandydat 

ma potwierdzać posiadane umiejętności.  Brak jednoznacznego określenia wymagań  oraz 

dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności sprawa, że kryteria są niedookreślone, 

zwłaszcza iż w pierwszym etapie mogą zostać odrzuceni kandydaci nie spełniający 

wszystkich kryteriów w tym i kryterium posiadania wiedzy i doświadczenia dającego 

rękojmię właściwego przeprowadzenia kontroli.   

 W związku z powyższym zasadnym byłoby konkretne określenie jakie umiejętności i 

wiedza są wymagane od kandydata, jakimi dokumentami ma to potwierdzić i jaka ilość 

punktów przysługuje za dany rodzaj wiedzy czy umiejętności potwierdzonej posiadanymi 
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dokumentami. Wówczas należałoby tez określić jaka punktów zdobytych w pierwszym etapie 

pozwoli na przejście do drugiego etapu.  

 Z kolei z racji tego że drugi etap polega na weryfikacji wiedzy zdobytej podczas 

szkolenia merytorycznego poprzez pozytywne zdanie egzaminu organizowanego przez Biuro 

KIF, który ma mieć formę testu należałoby określić jaki procent pozytywnych odpowiedzi 

pozwala na uznanie, że egzamin został zdany z wynikiem pozytywnym, jaki też będzie 

przelicznik punktowy, aby zapobiec sytuacji w której egzamin zda więcej niż 96 osób, a co 

będzie rodziło niejasna sytuację,  w jaki sposób Krajowa Rada Fizjoterapeutów podczas 

głosowania ma wybrać odpowiednią ilość  kontrolerów z danego województwa i jakimi 

kryteriami będzie się kierować oceniając kandydatów, którzy będą mieli podobne lub takie 

samo wykształcenie, doświadczenie i umiejętności i na taką samą ilość punktów zdobytą na 

egzaminie końcowym.   

 Podstawowym zarzutem zatem jest brak określenia w regulaminie jasnych wytycznych 

dotyczących kryteriów oceny kandydatów, zarówno w pierwszym i drugim etapie oraz 

wytycznych jakimi będzie się kierowała KRF  głosując nad osobą danego kandydata.  

 

 Mając na uwadze, iż procedura przeprowadzania kontroli fizjoterapeutów jest nową 

instytucją wskazać należy, iż wszelkie głosy ze strony osób wykonujących ten zawód winny 

być brane pod rozwagę w celu usprawnienia i udoskonalenia tego nowego mechanizmu. 

Dlatego też wnosimy o rozważenie i uwzględnienie naszych uwag.   

z wyrazami szacunku   
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