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WIEDZA STUDENTÓW FIZJOTERAPII NA TEMAT 
ZAWODOWEGO KODEKSU ETYCZNEGO

ETYKA ZAWODOWA

Etyka to dział filozofii zajmujący się tworzeniem zasad moralnych i badający mo-
ralność wśród ludzi (Ślipko, 2002). Natomiast etyka medyczna jest działem ety-

ki szczegółowej, w którym ustalane są normy moralne. Normy te dotyczą wpływu 
człowieka na życie ludzkie w czasie jego powstawania, trwania i końca (Przyłuska-Fi-
szer, 2000). Etyka medyczna jest przykładem etyki zawodowej zawierającej 4 zasady, 
w której normy moralne określają postępowanie pracowników ochrony zdrowia. Na 
etykę czterech zasad, zwaną potocznie pryncypializmem, składa się zasada posza-
nowania autonomii pacjenta, zasada niekrzywdzenia, dobroczynności i sprawiedli-
wości. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich wykonujących pra-
cowników reprezentujących zawody medyczne, w tym także przez fizjoterapeutów. 
Dobro pacjenta jest jedną z norm, która powinna być najwyższym celem działania 
wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Przez dobro pacjenta należy rozumieć 
pomoc choremu w powrocie do zdrowia, szacunek dla jego autonomii i wyborów,  
w tym wyboru leczenia. Dobrem pacjenta jest także poszanowanie jego godności, 
czyli traktowanie go jako podmiotu. W końcu to przez szacunek dla godności czło-
wieka szanuje się jego autonomię wraz ze wszystkimi jej atrybutami. Dbanie o do-
bro pacjenta, respektowanie jego potrzeb i troska o niego umożliwiają tworzenie 
szczególnej więzi między terapeutą a pacjentem. Więź ta oparta jest na wzajemnym 
szacunku i zaufaniu i jest niezbędna w pracy fizjoterapeuty. Etyka zawodowa to zbiór 
norm moralnych określających sposób postępowania danej grupy zawodowej. Przed-
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stawiciele tej grupy, deklarujący wyznawanie pewnych zasad i wartości moralnych, 
reprezentują określone przekonania moralne, natomiast ich moralność zawodowa, 
czyli rzeczywiste postępowanie, jest oceniana na podstawie kryteriów moralnych 
(Biesaga, 2004). Etyka zawodowa przyjmuje najczęściej formę kodeksu etycznego, 
przysięgi lub ślubowania, których celem jest określenie powinności moralnych człon-
ków danego środowiska zawodowego. Nadrzędnym celem kodeksów etycznych jest 
ochrona cudzego dobra. Przez pojęcie „cudze dobro” (Biesaga, 2005) rozumie się 
dobro osób, z którymi wchodzi się w kontakty interpersonalne podczas pełnienia  
czynności zawodowych.

Zasady etyki zawodowej wyznaczane są przez role społeczne przypisywane osobom 
pełniącym określony zawód. Zasady o charakterze deontologicznym kierowane są 
do osób wykonujących zawód wymagający szczególnego zaufania. Przedstawiciela-
mi zawodów zaufania społecznego są między innymi adwokaci, architekci, ale także 
lekarze, pielęgniarki i położne oraz fizjoterapeuci. Do cech zawodów zaufania spo-
łecznego należą:

• odpowiednie wykształcenie i wysokie kwalifikacje poparte odpowiednim 
przygotowaniem praktycznym;

• osobiste wykonywanie czynności zawodowych; 
• obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej;
• wysoki poziom świadomości moralnej;
• tworzenie więzi między wykonawcą świadczenia a odbiorcą, która polega na 

zaufaniu;
• swoboda podejmowania decyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialności 

(Szutta, 2007).
Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej (Rekowski, Piotrowska, 

2005) składa się z szeregu norm moralnych i zasad etycznych określających właściwe 
postępowanie fizjoterapeutów. Natomiast zasady zawarte w Kodeksie… są wiążące 
dla wszystkich przedstawicieli tej grupy zawodowej.

ZASADY ETYKI MEDYCZNEJ

Aktualnie funkcjonuje etyka 4 zasad, do których zalicza się: zasadę szacunku dla  
autonomii pacjenta, zasadę niekrzywdzenia, dobroczynności i sprawiedliwości. Ety-
ka czterech zasad zwana jest pryncypializmem, co oznacza prowadzenie działań we-
dług tych zasad i konsekwentne ich przestrzeganie (Kopaliński, 1985). 
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ZASADA AUTONOMII

Szacunek wobec autonomii pacjenta jest równoznaczny z podmiotowym trakto-
waniem pacjenta, poszanowaniem jego godności i wolności. Obecnie obowiązuje 
partnerski model relacji personel medyczny – pacjent. Opiera się on na autono-
mii pacjenta, czyli jego czynnym udziale w procesie leczenia i podejmowaniu przez 
niego decyzji w sprawach dotyczących własnego stanu zdrowia. Personel medycz-
ny zobowiązany jest uzyskać świadomą i niewymuszoną zgodę pacjenta na wszelkie 
interwencje medyczne oraz uszanować jego decyzję w przypadku jej nieudzielenia. 
Partnerski model relacji zobowiązuje dodatkowo do informowania pacjenta o ko-
rzyściach i ryzyku związanym z zabiegiem oraz przekazywania pacjentowi w spo-
sób przejrzysty i zrozumiały dla niego wszelkich informacji dotyczących leczenia. 
Dzięki nim pacjent może podjąć odpowiednią decyzję. Z uwagi na prawo pacjenta 
do poufności i poszanowania jego intymności i prywatności zasada szacunku wobec 
autonomii pacjenta gwarantuje mu także (a na lekarza nakłada) obowiązek dochowa-
nia tajemnicy lekarskiej (Niebrój, 2006). Zasada poszanowania autonomii pacjenta 
zdecydowanie przeciwstawia się paternalizmowi, który był uprawiany w medycynie 
od początków jej istnienia. Paternalizm w medycynie zakłada autorytarne podejście 
do pacjenta, w którym to lekarz ma decydujący głos w procesie leczenia, a autonomia 
pacjenta jest znacznie ograniczona. Wyróżnia się paternalizm radykalny i umiarko-
wany. Paternalizmem umiarkowanym nazywa się czasowe lub trwałe ograniczenie 
autonomii pacjenta, w sytuacji gdy nie jest on zdolny do podjęcia samodzielnej decy-
zji. Przejawia się pod postacią domniemanej zgody pacjenta w sytuacji ratowania jego 
życia lub w przypadku leczenia pacjenta psychicznie chorego. Natomiast paternalizm 
radykalny pozwala na podjęcie decyzji za pacjenta, w sytuacji gdy może on to zrobić 
w sposób świadomy i kompetentny. O ile paternalizm umiarkowany może być uspra-
wiedliwiony najlepszym interesem pacjenta, to paternalizm radykalny powinien być 
krytykowany nie tylko za całkowite ograniczenie autonomii pacjenta, ale także za 
możliwe nadużycia (Wroński, 2008).

ZASADA NIESZKODZENIA

Primum non nocere, czyli „przede wszystkim nie szkodzić”, jest charakterystycznym 
wymogiem zasady nieszkodzenia, czyli zasady etycznej nakazującej unikanie działań 
mogących zaszkodzić pacjentowi. Zasada ta wyznawana jest od początków istnienia 
medycyny. Do tej pory młodzi adepci sztuki medycznej przysięgają za Hipokratesem: 
„Będę stosował zabiegi lecznicze wedle mych możliwości i zdolności ku pożytko-
wi chorych, broniąc ich od uszczerbku i krzywdy” (Bartkowiak, 2006). Stosując się 
do tej zasady etyki zawodowej, pracownicy ochrony zdrowia podczas wykonywania 
swoich obowiązków powinni postępować rozważnie, ostrożnie i starannie, zgodnie 
z ogólnie przyjętymi normami etycznymi. Nie powinni także narażać pacjentów na 
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krzywdę powstałą na skutek niewłaściwego, nieetycznego lub niezgodnego z obowią-
zującymi standardami leczenia, działania.

ZASADA DOBROCZYNNOŚCI

Pod pojęciem dobroczynności rozumie się okazywanie pomocy, życzliwości czy mi-
łosierdzia graniczącego z altruizmem. Dobroczynność to także jedna z licznych cnót, 
którymi powinien wykazywać się dobry personel medyczny. Dobroczynność jest od-
powiedzią na potrzebę pomocy, troskę o zdrowie i dobro pacjenta (Sidor-Rzadkow-
ska, 2002). Wydaje się, że zasada dobroczynności wymaga większego zaangażowania 
niż zasada niekrzywdzenia. Dobroczynność, w tym przypadku udzielenie komuś 
pomocy, wymaga bowiem zrealizowania konkretnych czynów. Nieszkodzenie zaś to 
jedynie powstrzymanie się od wyrządzenia komuś krzywdy. Stosowanie się jednak 
do obu tych zasad prowadzi do realizacji tego samego celu – pomocy pacjentowi  
i dbania o jego dobro.

ZASADA SPRAWIEDLIWOŚCI

Zgodnie z zasadą sprawiedliwości wszyscy pacjenci, niezależnie od wieku, płci, rasy  
i wyznania, statusu społecznego czy ekonomicznego, powinni być traktowani równo. 
To moralny obowiązek każdego pracownika opieki zdrowotnej – równe traktowanie, 
jednakowy stosunek personelu medycznego wobec wszystkich pacjentów i chęć po-
mocy każdemu z nich. Równe traktowanie to również sprawiedliwy i właściwy po-
dział dóbr medycznych. „Sprawiedliwość dystrybutywna” jest pojęciem odnoszącym 
się do tego zjawiska. W zakres tego terminu wchodzą także wszelkie strategie po-
działu tych dóbr. Zagadnienie sprawiedliwości dystrybutywnej występuje w sytuacji 
zmniejszonej ilości dóbr w stosunku do osób ubiegających się o nie. Jest to przyczyną 
pojawiania się dylematów natury moralnej, które należy rozwiązać zgodnie z zasadą 
sprawiedliwości (Beauchamp, Childress, 1996).

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

Kodeksem nazywany jest zbiór przepisów prawnych regulujący określoną dziedzinę 
stosunków społecznych. Kodeksem etyki zawodowej nazywany jest zbiór zasad mo-
ralnych określający powinności i normy etycznego postępowania danej grupy zawo-
dowej (Nowacka, 2008). Celem kodeksów etyki medycznej jest wskazanie wartości 
ważnych dla wykonywania zawodu oraz ujęcie w ramy kodeksu norm aksjologicz-
nych, określających powinności moralne personelu medycznego. Kodeksy etyczne 
mogą mieć także duże znaczenie w procesie budowania zaufania między pracowni-

2018_16_ZN.indb   250 15.05.2018   15:37:59



251Wiedza studentów fizjoterapii na temat zawodowego kodeksu etycznego

kiem ochrony zdrowia a pacjentem. Nadanie moralnego charakteru normom pro-
ceduralnym służy też ochronie podstawowych praw pacjenta. Dotyczy to między 
innymi Europejskiej Konwencji Bioetycznej, w której normowane są zarówno mo-
ralnie, jak i prawnie postępowania poszczególnych zawodów medycznych. Normy te 
dotyczą między innymi kwestii świadomej zgody pacjenta na interwencje medyczne, 
przeprowadzania badań na człowieku, transplantacji. Kodeksy etyki medycznej chro-
nią interes publiczny i dobro pacjenta, są pomocne przy podejmowaniu trudnych 
z moralnego punktu widzenia decyzji, podkreślają ideały, do których należy dążyć. 
Znajomość zasad etyki medycznej zawartych w kodeksach jest niezbędna w pracy 
zawodowej personelu medycznego, w tym fizjoterapeutów (Przyłuska-Fiszer, 2007).

MATERIAŁ I METODY

Badania zostały przeprowadzone wśród studentów i studentek dziennych studiów 
kierunku fizjoterapia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2016-
2017. Badania były dobrowolne, a grupę badaną stanowiło 237 studentów i stu-
dentek. Całą grupę podzielono na 2 podgrupy (A i B) z uwzględnieniem podziału 
na poziom edukacyjny. Do podgrupy A zakwalifikowano studentów i studentki 3 
– ostatniego – roku studiów licencjackich, w sumie 117 osób (11 mężczyzn i 106 
kobiet), a do podgrupy B – studentów i studentki 2 – ostatniego – roku studiów 
magisterskich w liczbie 120 osób (17 mężczyzn i 103 kobiet). 

Do przeprowadzenia badań wykorzystano kwestionariusz ankiety, opracowany na 
podstawie wytycznych Kodeksu Etycznego Fizjoterapeuty RP, składający się z 8 pytań 
kierunkowych, w skali od 0 do 4 (zdecydowanie zgadzam się – 4, zgadzam się – 3, 
nie mam zdania – 2, nie zgadzam się – 1, zdecydowanie nie zgadzam się – 0) oraz 
metryczki związanej z danymi demograficznymi. Analizę statystyczną przeprowadzo-
no w pakiecie Statistica 10 PL na licencji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
z wykorzystaniem testu nieparametrycznego Manna-Whineya, a za poziom istotny 
do badań przyjęto < 0,05.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Na podstawie zebranych danych utworzono tabelę 1 dotyczącą przestrzegania norm 
i zasad wynikających z Kodeksu Etycznego Fizjoterapeuty Rzeczpospolitej Polskiej. Na 
podstawie uzyskanych danych ujawniono, że znajomość Kodeksu Etycznego Fizjote-
rapeuty przedstawia się podobnie w obydwu badanych podgrupach dla wskaźnika 
dotyczącego udziału fizjoterapeutów w badaniach naukowych, przestrzegania tajem-
nicy zawodowej i współpracy terapeutycznej. Dwa wskaźniki były istotnie wyższe dla 
podgrupy A, w porównaniu z podgrupą B, i dotyczyły edukacji prozdrowotnej oraz 
dobra i szacunku pacjenta. Świadczyć to może o zaangażowaniu studentów pozio-

2018_16_ZN.indb   251 15.05.2018   15:37:59



252 Monika Lewandowska, Izabela Korabiewska, Maria Kłoda, Witold Rongies...

mu licencjackiego w oddziaływania dotyczące propagowania pozytywnych zachowań 
zdrowotnych oraz szacunku do pacjenta i jego dobrostanu. Na poziomie wyższym, 
ale nieistotnym dla badań, były czynniki związane ze wzajemnym zaufaniem pacjen-
ta i fizjoterapeuty oraz szacunku skierowanego na pozostałe osoby współuczestniczą-
ce w zespole terapeutycznym na korzyść studentów uczestniczących w kształceniu 
na poziomie licencjackich studiów na kierunku fizjoterapia. Analizując hierarchicz-
ność przestrzegania zasad i norm zawartych w Kodeksie Etycznym Fizjoterapeuty,  
w podgrupie A można stwierdzić, iż najwyżej oszacowane zostały 2 czynniki: do-
bro i szacunek skierowany na pacjenta oraz współpraca terapeutyczna. Kolejnymi 
wskaźnikami w przekonaniach studentów były: edukacja prozdrowotna, kształcenie 
ustawiczne, wzajemne zaufanie pomiędzy pacjentem a fizjoterapeutą, szacunek do 
innych członków zespołu terapeutycznego, przestrzeganie tajemnicy zawodowej,  
a na najniższym poziomie stwierdzono udział w badaniach naukowych. Natomiast 
dla studentów na poziomie magisterskim w podgrupie B na pierwszym miejscu 
ujawnił się wskaźnik dotyczący współpracy terapeutycznej, a kolejne z nich to: kształ-
cenie ustawiczne, edukacja prozdrowotna, przestrzeganie tajemnicy zawodowej, 
szacunku do innych pracowników ochrony zdrowia, a na ostatnim miejscu udział  
w badaniach naukowych. Dodatkowo, analizując wyniki badań pod względem uzy-
skanej całościowej punktacji do poszczególnych norm i zasad etycznych zawartych  
w Kodeksie Etycznym Fizjoterapeuty, pewien niedosyt budzą uzyskane wyniki. Po-
wodem tego mogą być dwa kierunki myślenia. Po pierwsze, jeżeli w podgrupie  
A było 117 respondentów poziomu licencjackiego kształcenia na kierunku fizjote-
rapia i w podgrupie B uczestniczyło 120 studentów uczących się na poziomie magi-
sterskim kierunku fizjoterapia, to wyniki powinny być zdecydowanie wyższe, jeżeli 
respondenci zaznaczaliby odpowiedzi-stwierdzenia na poziomie 4 lub 3 punktów 
(zdecydowanie zgadzam się lub zgadzam się). Po drugie, niedosyt informacji budzi 
fakt, iż zasady i normy zawarte w Kodeksie… powinny być przez przyszłych fizjote-
rapeutów przestrzegane pod względem fizycznym, jak i emocjonalno-psychicznym. 
Zwłaszcza iż każdy absolwent kierunku fizjoterapia składa przysięgę fizjoterapeuty,  
w której potwierdza, „przysięga”, przestrzeganie zasad i norm etycznych.

Tab. 1. Przestrzeganie zasad i norm zawartych w Kodeksie Etycznym Fizjoterapeuty

Wskaźniki statystyczne/
Zasady i normy

Suma 
rang 

podgrupa 
A  

N = 117

Suma 
rang 

podgrupa 
B  

N = 120

U Z p

Dobro i szacunek pacjenta 322 185 114 -0,169 0,04
Edukacja prozdrowotna 275 194 101 -0,83214 0,05
Przestrzeganie tajemnicy 

zawodowej 215 192 101 -0,77592 0,40
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Wzajemne zaufanie 
pacjenta i fizjoterapeuty 222 162 111 -0,05008 0,96

Szacunek do osób 
reprezentujących inne 

zawody medyczne
217 164 89 1,62513 0,10

Udział w badaniach 
naukowych 96 115 93 1,2649 0,30

Współpraca terapeutyczna 312 307 114 1,1586 0,24
Kształcenie ustawiczne 256 195 117 1,6481 0,10

N = liczba badanych, U – test U Manna-Whitneya, Z – zmienna, p – poziom istotności 
statystycznej.
Źródło: opracowanie własne.

PODSUMOWANIE

Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej składa się z szeregu norm moral-
nych i zasad etycznych określających właściwe postępowanie fizjoterapeutów. Zasady 
zawarte w Kodeksie… są wiążące dla wszystkich przedstawicieli tej grupy zawodowej. 
Kodeks… składa się ze ślubowania oraz siedmiu rozdziałów, z czego pierwszy i ostatni 
traktują o postanowieniach ogólnych i końcowych. Pozostałe pięć rozdziałów doty-
czy kolejno: relacji fizjoterapeuty z pacjentem i społeczeństwem, praktyki fizjotera-
peutycznej, prowadzenia badań naukowych oraz współpracy z uczestnikami procesu 
leczenia. Fizjoterapeuci, zobowiązując się do przestrzegania kodeksu, ślubują: po-
szanowanie praw i godności człowieka, podporządkowanie się przepisom prawnym 
normującym działalność fizjoterapeutyczną, uczciwe udzielanie świadczeń, pono-
szenie odpowiedzialności moralnej, prawnej i zawodowej za udzielone świadczenia, 
współuczestnictwo w rozwoju wiedzy naukowej oraz ochronę godności fizjotera-
peutów. Kodeks etyczny nakłada na fizjoterapeutę obowiązek przestrzegania zasad 
etyki zawodowej w każdej sytuacji i zasady te „mają pierwszeństwo przed innymi 
zasadami […]” (rozdz. 1, art. 9). Najwyższym dobrem dla fizjoterapeuty powinno 
być dobro człowieka (rozdz. 1, art. 3), a jego działalność zawodowa nie może szko-
dzić zdrowiu pacjenta (rozdz. 1, art. 5). Do obowiązków fizjoterapeuty należy także 
respektowanie praw pacjenta, zabieganie o wysoki standard wykonywanego zawodu 
(rozdz. 1, art. 1) oraz stały rozwój osobisty i zawodowy (rozdz. 1, art. 6). W relacjach 
z pacjentem fizjoterapeuta ma obowiązek uszanować jego godność, intymność i pry-
watność oraz dochować tajemnicy zawodowej (rozdz. 2, art. 11, 13). Oznacza to, 
że fizjoterapeucie nie wolno ujawniać osobom postronnym informacji o pacjencie  
i jego otoczeniu bez zgody i wiedzy pacjenta, a jego śmierć nie zwalnia z obowiązku 
dochowania tajemnicy. Wyjątkiem jest istnienie ku temu podstawy prawnej. Fizjote-
rapeuta ma obowiązek udzielania świadczeń zgodnie z zasadą sprawiedliwości, czyli 
niezależnie od wieku, płci, rasy i innych uwarunkowań (rozdz. 2, art. 10). Nałożono 
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również na niego obowiązek udzielenia pierwszej pomocy stosownie do posiadanej 
wiedzy (rozdz. 2, art. 12). Zgodnie z zasadą poszanowania autonomii pacjenta fi-
zjoterapeuta powinien udzielić pełnej i rzetelnej informacji na temat postępowania 
fizjoterapeutycznego, umożliwiając pacjentowi podjęcie właściwej decyzji (rozdz. 2, 
art. 15). Nieudzielenie przez pacjenta zgody na wybrane świadczenia fizjoterapeuty 
powinno być przez niego uszanowane (rozdz. 2, art. 16). Nie powinien on także 
informować chorego o jego stanie zdrowia lub stosowanych metodach usprawniania, 
jeżeli takie jest życzenie pacjenta (rozdz. 2, art. 17). Zaleca się, aby fizjoterapeuta 
uczestniczył w społecznych programach edukacyjnych i zdrowotnych, przyczyniając 
się do zmniejszania patologii społecznej (rozdz. 3, art. 19, 22). Powinien również 
dbać o własny stan zdrowia, dając swoją postawą dobry przykład społeczeństwu 
(rozdz. 4, art. 38). Nie powinien natomiast rozpowszechniać postawy antyzdrowot-
nej (rozdz. 3, art. 21). Fizjoterapeuta powinien wykonywać swoje czynności zawo-
dowe niezależnie od sytuacji i okoliczności, jednak nie wolno mu narażać pacjentów 
na niebezpieczeństwo. Nie może także swoją działalnością doprowadzić do utraty 
zaufania społeczeństwa wobec zawodu (rozdz. 4, art. 24). „Fizjoterapeuta powinien 
szanować swój zawód, chronić jego status oraz postępować tak, aby budzić zaufanie 
i szacunek” (rozdz. 4, art. 37). Podczas pełnienia czynności zawodowych powinien 
postępować zgodnie ze swoimi umiejętnościami i kompetencjami, na przykład nie 
stosować metody fizjoterapeutycznej bez odpowiedniej wiedzy (rozdz. 4, art. 25). 
Każdy pacjent prowadzony przez fizjoterapeutę powinien zostać zdiagnozowany pod 
kątem zaburzeń funkcjonalnych. Fizjoterapeuta zaś, uwzględniając oczekiwania pa-
cjenta, powinien podjąć odpowiednią terapię (rozdz. 4, art. 26). Po osiągnięciu po-
stawionych na początku terapii celów lub w przypadku braku efektów usprawniania 
fizjoterapeuta zobowiązany jest poinformować pacjenta o tym i powstrzymać się od 
dalszego usprawniania (rozdz. 4, art. 27). Natomiast w przypadku niewystarczają-
cego zakresu kompetencji i umiejętności terapeuty, powinien on udzielić pacjen-
towi pomocy w dostępie do specjalisty (rozdz. 4, art. 28). Fizjoterapeuta powinien 
stosować jedynie te metody fizjoterapeutyczne, które są uznane przez naukę, jak 
również powinien znać i stosować aktualne standardy postępowania. Nie powinien 
zaś współpracować w swojej praktyce fizjoterapeutycznej z osobami nieposiadający-
mi uprawnień w tym kierunku (rozdz. 4, art. 29, 30). Obowiązkiem fizjoterapeuty  
w czasie pracy jest zachowanie trzeźwości (rozdz. 4, art. 33). Z kolei decydując się 
na udział w proteście, nie może zaprzestać udzielania świadczeń, jeżeli powoduje to 
ryzyko pogorszenia stanu pacjenta (rozdz. 4, art. 35). 

Fizjoterapeuta, który jest pracodawcą, powinien zadbać, by wszyscy pracowni-
cy posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz umożliwić im dalszy rozwój zawodowy. 
Powinien zarządzać personelem i placówką zgodnie z zasadami etyki zawodowej  
i obowiązującymi procedurami (rozdz. 4, art. 36, rozdz. 6, art. 70). Niedopusz-
czalnym jest umniejszanie autorytetu lekarza, fizjoterapeuty lub innego personelu 
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medycznego w obecności pacjenta. Wszelkie uwagi krytyczne należy przekazywać 
bezpośrednio zainteresowanemu (rozdz. 4, art. 42). Fizjoterapeuta będący pracow-
nikiem akademickim powinien kształcić studentów na najwyższym poziomie i sta-
nowić przykład do naśladowania (rozdz. 4, art. 46). Ponadto każdy fizjoterapeuta 
ma prawo i obowiązek stale podnosić swoje kwalifikacje oraz doskonalić umiejęt-
ności poprzez kontrolowanie najnowszych osiągnięć naukowych w tej dziedzinie,  
w procesie samokształcenia i uczestnicząc w zorganizowanych formach szkolenia za-
wodowego (rozdz. 4, art. 47). Fizjoterapeuta powinien popierać badania naukowe  
i w miarę możliwości brać w nich udział, przyczyniając się do podnoszenia poziomu 
świadczonych usług (rozdz. 5, art. 54). Biorąc udział w badaniu, fizjoterapeuta ma 
obowiązek zadbać o zgodę pacjentów na udział w tym przedsięwzięciu, poufność ich 
danych osobowych oraz ich dobro i bezpieczeństwo. Powinien także przestrzegać 
praw autorskich i ujawnić wszystkie materiały źródłowe (rozdz. 5, art. 55). Wyni-
ki własnych badań zobowiązany jest udostępniać za pośrednictwem czasopism na-
ukowych lub podczas konferencji (rozdz. 5, art. 57). Badania te powinien przepro-
wadzać w sposób rzetelny, zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki (rozdz. 5, art. 
58). Natomiast na każdy eksperyment badawczy, w którym udział bierze człowiek, 
powinna być udzielona zgoda komisji bioetycznej (rozdz. 5, art. 61). Skuteczny pro-
ces leczenia chorego człowieka wymaga współpracy całego zespołu, składającego się  
z lekarza prowadzącego, fizjoterapeuty, pielęgniarki i innych przedstawicieli zawodów 
medycznych, którzy zajmują się diagnostyką lub terapią pacjenta. Współpraca ta oraz 
wszelkie wzajemne stosunki ze współpracownikami powinny opierać się na szacun-
ku, życzliwości, koleżeństwie i odpowiedzialności. Szczególny zaś szacunek należy 
się nauczycielom (rozdz. 6, art. 65, 71, 72). Wzajemna ocena postępowania wśród 
fizjoterapeutów powinna być sprawiedliwa. Wszelkie uwagi winny być adresowane 
do osoby bezpośrednio zainteresowanej, a opinie negatywne wyrażane na piśmie lub 
wypowiadane tylko w obecności tej osoby (rozdz. 6, art. 73, 74) (KIF, 2018). Kodeks 
Etyczny Fizjoterapeuty zobowiązuje fizjoterapeutę do przestrzegania zawartych w nim 
norm i zasad, które w naszych badaniach ujawniły, iż:

• Stopień kształcenia (studia licencjackie vs. studia magisterskie) badanych 
fizjoterapeutów nie miał wpływu na znajomość Kodeksu Etycznego Fizjotera-
peuty Rzeczypospolitej Polskiej.

• Znajomość Kodeksu… w obydwu podgrupach fizjoterapeutów (A i B) 
była niska.

• Najważniejszą wartością w obu podgrupach badanych fizjoterapeutów było 
dobro pacjenta, a najniższą – udział w badaniach naukowych.

Świadczyć to może o potrzebie ustawicznego nauczania etyki zawodowej na 
wszystkich etapach kształcenia fizjoterapeutów oraz na wszystkich przedmiotach 
kształcenia zawodowego w toku studiów uniwersyteckich.
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WIEDZA STUDENTÓW FIZJOTERAPII NA TEMAT 
ZAWODOWEGO KODEKSU ETYCZNEGO

Słowa kluczowe: kodeks etyczny, fizjoterapia, student
Streszczenie: Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczpospolitej Polskiej (RP) jest zbiorem norm 
i zasad wyznaczających moralną drogę do prawidłowego postępowania polskiego fizjotera-
peuty. Kształtowanie etycznych postaw fizjoterapeutów powinno mieć swój początek już na 
pierwszym roku studiów jako ważny element wszystkich przedmiotów kierunkowych. Celem 
pracy była ocena wiedzy studentów kierunku fizjoterapia na Warszawskim Uniwersytecie Me-
dycznym na temat Kodeksu Etycznego Fizjoterapeuty Rzeczpospolitej Polskiej. 

KNOWLEDGE OF PHYSIOTHERAPY STUDENTS ON 
PROFESSIONAL ETHICS CODE

Keywords: ethical code, physical therapy, student
Abstract: Ethical Code of Physical Therapist in the Republic of Poland (RP) is a collection of 
norms and rules defining the moral standard of proper behavior of Polish physical thera-
pists. Establishing ethical attitudes of physical therapists should begin during the first year of 
studies as an important part of all professional subjects. The aim of this paper was to assess 
knowledge of students of Physiotherapy Division, Medical University of Warsaw, on the 
Ethical Code of Physical Therapist in the Republic of Poland. 
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