
 Curriculum Vitae

INFORMACJE OSOBISTE Krawczyk Maciej 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  

Fizjoterapeuta

1991- magister rehabilitacji ruchowej, Wydział Rehabilitacji Akademii WychowaniaFizycznego Józefa 
Piłsudskiego. Tytuł pracy magisterskiej: Intensywny wysiłek fizyczny jako czynnik zwiększający ryzyko 
osteoporozy przedmenopauzalnej".

2000- doktor nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Tytuł rozprawy: Powrót wybranych funkcji ruchowych u 
chorych po przebytym udarze mózgu. 

Specjalista fizjoterapii

Absolwent kształcenia podyplomowego w Polsce, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Szwajcarii i Austrii.

1991-1999 młodszy asystent i asystent, w Katedrze i Klinice Neurologii Centralnego Szpitala 
Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha 1a. Kierownik Kliniki: Prof. Dr hab. med. 
Hubert Kwieciński

1995 1999 Kierownik Pracowni Fizjoterapii.

1999-nadal adiunkt w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Kierownik 
Kliniki: Prof. Dr hab. med. Anna Członkowska, od 2013 roku Prof. Dr hab.n. med. Iwona Jastrzębska-
Kurkowska

1999-2000 Koordynator do spraw organizacji i wyposażenia nowego - budowanego 
Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

2000- nadal, Kierownik Zespołu Fizjoterapii II Kliniki Neurologii.

1992- nadal asystent, starszy asystent, adiunkt, starszy wykładowca w Zakładzie Rehabilitacji 
Narządu Ruchu (do 2012 r.) i Zakładzie Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii Katedry Rehabilitacji, 
Kierunku Fizjoterapia w Wydziale Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego.

Praca dydaktyczna ze studentami.  

1992-nadal Wykłady z zakresu fizjoterapii chorych w przebiegu schorzeń obwodowego i 
ośrodkowego układu nerwowego dla studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Wydziału 
Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego. Od 1994 roku także wykłady z zakresu plastyczności 
mózgowej. Od 2001 roku także wykłady z zakresu diagnostyki czynnościowej i diagnostyki 
dodatkowej w fizjoterapii.

1992- nadal Ćwiczenia kliniczne z zakresu fizjoterapii chorych w przebiegu schorzeń obwodowego i 
ośrodkowego układu nerwowego studentów kierunku fizjoterapia wszystkich stopni studiów Wydziału 
Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego (1992-1999 w Klinice Neurologii AM w Warszawie, od 1999 II 
Klinka Neurologii IPiN).

Promotor 44 Prac Magisterskich opartych na badaniach oryginalnych z zakresu diagnostyki klinicznej, 
klinimetrii, obiektywnej diagnostyki ruchu a w tym chodu, fizjoterapii, dostępności do fizjoterapii u 
chorych ze stwardnieniem rozsianym i po udarze mózgowym a także z zakresu psychogennych 
zaburzeń ruchowych.

Praca dydaktyczna w ramach kształcenia podyplomowego.  

Kierownik i prowadzący ponad 120 autorskich szkoleń podyplomowych dla fizjoterapeutów (ponad 
3000 godzin) z zakresu fizjoterapii chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu w ramach 
Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu oraz programu POLKARD 
Ministerstwa Zdrowia, w ramach Programu Unii Europejskiej Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, w ramach Programu Unii Europejskiej "Polska Akademia Fizjoterapii" i w ramach 
szkolenia specjalizacyjnego CMKP i in.

Współpraca ze stowarzyszeniami chorych i instytucjami państwowymi.

Współpraca z Fundacją Udaru Mózgu, Stowarzyszeniem Udarowcy, Polskim Towarzystwem 
Stwardnienia Rozsianego, Fundacją Żyć z chorobą Parkinsona, Stowarzyszeniem Rodzin z Ataksją 
Rdzeniowo-Móżdżkową w zakresie wykładów, warsztatów, konferencji, akcji społecznych i 
medialnych oraz publikacji.

Współpraca z Departamentem Nauki Ministerstwa Zdrowia w zakresie opiniowania dokumentów i 
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stanowisk oraz reprezentowania w ważnych sprawach środowiskowych a w tym opiniowanie 
wniosków w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej osób uzyskujących wykształcenie za granicą.

Współautor pierwszych warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla 
pacjentów neurologicznych w Polsce w latach 1999-2000 w Centrali NFZ. Najistotniejszym 
elementem nowych warunków było bezwzględne wymaganie prowadzenia indywidualnej fizjoterapii 
ze wszystkimi chorymi leczonymi w oddziałach rehabilitacji stacjonarnej i dziennej a w tym z chorymi 
po udarach mózgowych.

Zainteresowania zawodowe  

Neurologia odtwórcza

.

Od 2004 - nadal. Mianowany członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Państwowego Egzaminu 
Specjalizacyjnego w dziedzinie Fizjoterapii.
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