
Warszawa, 2 grudnia 2019 r.  

Deklaracja o współpracy 
 
My niżej podpisani, będąc świadomymi pozycji fizjoterapeuty w polskim systemie ochrony zdrowia 
oraz znaczenia właściwej rehabilitacji dla pacjentów, deklarujemy wolę i chęć współpracy oraz 
podejmowanie indywidualnych aktywności na rzecz realizacji poniższych postulatów:  
 
1. Podniesienia wynagrodzeń fizjoterapeutów przez nowelizacje Ustawy z dnia 8 czerwca 2018 r. o 
sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w 
podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1471 i 1565). Celem zmian jest powiązanie tzw. kwoty 
bazowej z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w gospodarce narodowej w roku 
poprzedzającym ustalenie, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz automatyczna jej aktualizacja raz do roku. 
Postulowany docelowy współczynnik dla wszystkich fizjoterapeutów (magistrów fizjoterapii, 
licencjatów i techników oraz specjalistów) to 1.05 do 2022 roku. Podwyżki jednak nie mogą być, o ile 
ktoś nie przekracza najniższego wynagrodzenia określonego w ww. ustawie, mniejsze niż 500 zł w roku 
2020 i 500 zł w 2021 roku lub jeśli różnica między obecnym wynagrodzeniem a postulowanym wynosi 
mniej niż 500 zł to podwyżka już w roku 2020 winna stanowić wyrównanie do kwoty postulowanej.  
 
2. Dokonania zmiany wyceny usług fizjoterapeutycznych w ramach świadczeń finansowanych ze 
środków publicznych. Zmiana powinna być oparta na analizie realnie ponoszonych kosztów. Konieczne 
jest także dokonanie przeglądu rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) w zakresie wykazu i warunków realizacji świadczeń gwarantowanych. 
Umożliwi to zapewnienie usług dostosowanych do potrzeb pacjenta. 
 
3. Przeprowadzenia zmiany systemu kształcenia podyplomowego w kierunku systemu wzorowanego 
na kształceniu podyplomowym lekarzy oraz pielęgniarek i położnych (finansowanie lub 
współfinansowanie ze środków publicznych. 
  
4. Określenia, w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia minimalnych, norm 
zatrudnienia fizjoterapeutów na wzór rozwiązań dotyczących pielęgniarek i położnych.  
 
Krajowa Izba Fizjoterapeutów deklaruje wsparcie merytoryczne, organizacyjne, logistyczne.  
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