
UCHWAŁA NR 418/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 24 września 2019 r. 

w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego protestu 

fizjoterapeutów 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz art. 77 pkt 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o 

zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmuje stanowisko dotyczące protestu 

fizjoterapeutów. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 

  



Załącznik do uchwały nr 418/KRF 
Krajowej Rady Fizjoterapeutów  

 

STANOWISKO  

Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczące protestu fizjoterapeutów 

Krajowa Rada Fizjoterapeutów sprzeciwia się dyskryminacyjnemu traktowaniu 

fizjoterapeutów. Wyrazem tego jest skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, 

którego jednym z elementów jest zaskarżenie przepisów dyskryminujących 

fizjoterapeutów w obszarze finansowym.  

Krajowa Rada Fizjoterapeutów nie wyraża zgody i akceptacji dla pomijania fizjoterapeutów i 

fizjoterapii w procesach finansowych ze środków publicznych.  

Od wielu lat nie zostały podniesione pensje fizjoterapeutów i dzisiaj są oni najmniej zarabiającą 

grupą wśród zawodów medycznych. Również wycena fizjoterapii przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia budzi duże wątpliwości: najbardziej istotne, kluczowe elementy nowoczesnej 

fizjoterapii, czyli badanie i indywidualna praca z pacjentem są wyceniane bardzo nisko.  

 

W związku z tym trudno zgodzić się z twierdzeniem, że nie ma w Polsce pieniędzy na 

fizjoterapię. Są, ale ze względu na wieloletnie zaniedbania, te fundusze są źle wydatkowane. 

To przykre, ale taki stan rzeczy nie zapewnia właściwej opieki pacjentowi. 

 

Rozumiemy rozżalenie, bunt i frustrację rzeszy osób zajmujących się fizjoterapią. Rozumiemy, 

iż próbują się organizować i różnymi drogami walczyć o godne wynagrodzenie odpowiednie 

do ich kompetencji i obowiązków.  

 

Samorząd fizjoterapeutów mówi stanowcze „nie” bierności gremiów odpowiedzialnych za stan 

polskiej służby zdrowia. Nie zgadzamy się skrajne niedofinansowanie, przeciążenie kadr, coraz 

trudniejszy dostęp pacjenta do potrzebnej mu pomocy. Skutkuje to szybkim pogarszaniem 

zdrowia obywateli, a to szczególnie groźne w obliczu starzejącego się społeczeństwa.  

 

Jesteśmy zaniepokojeni, iż mimo apeli z naszej strony oraz innych środowisk medycznych, nie 

są podejmowane w zasadzie żadne działania. Oczekujemy, iż wniosek do Trybunału 

Konstytucyjnego będzie impulsem w kierunku pożądanych reform.  

 


