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STANOWISKO ZARZĄDU GŁÓWNEGO  

STOWARZYSZENIA FIZJOTERAPIA POLSKA 

 

Informacja o stanowisku KIF w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego 

(PEF) z dnia 27 czerwca 2022 roku (https://kif.info.pl/stanowisko-prezydium-krf-w-sprawie-

pef/ ), która ukazała się na stronie Izby wraz treścią pisma skierowanego do Ministra Zdrowia, 

w którym czytamy: „Prezydium KRF wspiera inicjatywę Ministra Zdrowia odnoszącą się do 

możliwości rezygnacji z przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego” 

wywołała w nas głębokie zaniepokojenie. 

Jako towarzystwo naukowe zrzeszające fizjoterapeutów współtworzyliśmy zapisy 

ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (ustawa). Uczestniczyliśmy w dziesiątkach, jeśli nie w 

setkach spotkań i dyskusji na temat kształtu oraz treści ustawy w kontekście samodzielności 

zawodu fizjoterapeuty i kompetencji zawodowych fizjoterapeutów. Inicjatorem zapisu o 

Państwowym Egzaminie Fizjoterapeutycznym było Ministerstwo Zdrowia oraz posłowie i 

senatorowie RP. Na wszystkich etapach tworzenia projektu ustawy oraz jej procedowania 

wszyscy przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz środowisko medyczne 

podkreślali konieczność zbudowania mechanizmów zabezpieczających taki sam lub zbliżony 

poziom wykształcenia polskich fizjoterapeutów. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo 

pacjentów i jakość świadczonych usług. Filarami wyrównania poziomu kształcenia w całej 

Polsce miały być trzy konkretne zapisy ustawowe: jednolite pięcioletnie studia magisterskie, 

Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny oraz sprawowanie pieczy nad prawidłowym 

wykonywaniem zawodu przez organy Krajowej Izby Fizjoterapeutów.  

W ostatnich 5 latach we wszystkich  uczelniach systematycznie prowadzono działania 

edukacyjne mające na celu jak najlepsze przygotowanie studentów fizjoterapii do PEF. 

Przygotowania były prowadzone w oparciu o zakres tematyczny  stworzony przez zespół 

ekspertów powołany przez poprzedniego Prezesa KRF. Zagadnienia egzaminacyjne  zostały 

umieszczone na stronie Centrum Egzaminów Medycznych Ministerstwa Zdrowia w 2020 roku.  

Już ponad rok temu Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska wraz z Oddziałem 

Studenckim SFP, mając na względzie jak najlepsze przygotowanie studentów do pierwszego 

Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, podjął decyzję o organizacji interaktywnych 

wykładów online.  

Od października 2021 rozpoczęły się cotygodniowe webinary, przygotowywane przez 

studentów kilkunastu wyższych uczelni i nauczycieli akademickich, będących autorytetami w 

swoich dziedzinach fizjoterapii. W cyklicznych 27 wykładach uczestniczyła ponad połowa 

wszystkich studentów mających zdawać PEF w tym roku.  

 

 

 



 

 

            Obecne stanowisko prezydium KRF popierające likwidację PEF jest tym bardziej 

zaskakujące, że w tym samym piśmie Prezydium KRF przyznaje, że dotychczasowe 

konsultacje prowadzone przez MZ były „zbyt płytkie”. W związku z tym, jeśli wiadomo, że 

większość uczelni wyższych stanowczo wypowiada się przeciw likwidacji PEF, czego wyraz 

dało około 50 dziekanów obecnych na konferencjach w Pabianicach i w Warszawie w trosce o 

jak najwyższy poziom kształcenia pytamy, dlaczego Prezydium KRF wyraża tak wyraźne 

poparcie dla likwidacji?  

W ostatnim piśmie MZ skierowanym do 66 instytucji kształcących fizjoterapeutów oraz 

do KIF nie oczekiwano poparcia tejże decyzji, a KIF wykazała się niezrozumiałą 

nadgorliwością. Samorząd zawodowy ma działać dla ochrony interesu publicznego i w interesie 

pacjentów oraz fizjoterapeutów, a nie dla przypodobania się jakiejkolwiek władzy 

ustawodawczej czy wykonawczej. Rolą samorządu jest korygowanie propozycji  władzy i 

sugerowanie najlepszych rozwiązań. PEF to dodatkowy mechanizm wzmacniający 

bezpieczeństwo pacjentów i pozycję oraz prestiż zawodu fizjoterapeuty. Obecne stanowisko 

Prezydium KRF oraz decyzja Prezesa wydaje się zaprzeczać tym celom istnienia samorządu, 

oraz prawdopodobnie utrudni wzmacnianie pozytywnego wizerunku w przyszłości.  

Jako towarzystwo naukowe wyrażamy obawę, podobnie jak większość wyższych 

uczelni polskich kształcących studentów na kierunku fizjoterapia, że likwidacja PEF może być 

początkiem negatywnych procesów w zakresie zawodu w Polsce. 

Pewną nadzieję daje inicjatywa Ministra Zdrowia o powołaniu Zespołu do spraw 

ewaluacji standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

To krok w dobrym kierunku i może być pierwszym sygnałem, że istnieje możliwość 

przywrócenia PEF w nowej, lepiej przygotowanej formule.  
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