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Pani Elżbieta Witek 
Marszałek Sejmu RP 

 

Pan Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 

 

Pani Jadwiga Emilewicz 
Minister Rozwoju 

 

Szanowni Państwo,  
 

jestem głęboko oburzony sposobem, w jaki Państwo nas potraktowali i nie jest to tylko mój 

prywatny głos oburzenia, ale głos 67 tys. polskich fizjoterapeutów. 

 

Fizjoterapeuci w większości nie będą mogli skorzystać z uchwalonego przez Państwa pakietu 

pomocowego. Jedyne dwie poprawki do ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, które dotyczyły kwestii 

technicznych związanych ze stanem epidemii, m.in. prowadzenia przez fizjoterapeutów 

telerehabilitacji, zostały odrzucone, mimo, że tożsame rozwiązanie istnieje w odniesieniu  

do zawodu lekarza, lekarza dentysty oraz pielęgniarki i położnej.  

Proszę nie mówić, że rząd i parlamentarzyści nie wiedzą o naszej szczególnej i trudnej sytuacji. 

Informowaliśmy Pana Premiera oraz innych przedstawicieli rządu i parlamentu już kilkukrotnie.  

 

Przekazuję kolejne alarmujące dane z badania przeprowadzonego przez Krajową Izbę 

Fizjoterapeutów. Badanie odbyło się w dniach od 23 do 25 marca 2020 roku wśród fizjoterapeutów 

Polsce. Kwestionariusz badania został wysłany do wszystkich fizjoterapeutów w Polsce, zatem 

badanie miało charakter powszechny. W badaniu udział wzięło 12 890 fizjoterapeutów z 67 544 

(19,08%), co mając na uwadze relatywnie krótki czas badania należy uznać za wynik bardzo wysoki.  

Surowe wyniki badania poddane były standaryzacji względem płci, wieku, wykształcenia  

i zróżnicowania terytorialnego (na poziomie województw). Tym samym, uzyskane wyniki mogą 

być traktowane jako możliwie tożsame ze stanem faktycznym charakteryzującym sytuację 

zawodowo-finansową fizjoterapeutów w Polsce.    



    

  

Fizjoterapeutów zapytano, jak stan epidemii wpłynął na ich aktywność zawodową. Pozyskane 

dane wskazują na alarmujący stan. Tylko 5% fizjoterapeutów pracuje w podobnym trybie jak 

przed wprowadzeniem tego stanu, 7% pracuje, choć w ograniczonym zakresie, dalsze 5-6% 

podejmuje pracę w silnie ograniczonym zakresie, wreszcie niespełna 8% pracuje w bardzo 

ograniczonym zakresie. Należy jednak zauważyć, że blisko 60% fizjoterapeutów, tj. około 40 000 

osób, zostało zmuszonych do całkowitego zaprzestania podejmowania swojej aktywności 

zawodowej, zaś dalsze 15% (ponad 10 000 fizjoterapeutów) musiało zaprzestać wykonywania 

swoich obowiązków zawodowych z uwagi na konieczność zapewnienia opieki członkom rodziny 

(tj. przede wszystkim dzieciom w wieku szkolnym, bowiem decyzją polskich władz państwowych 

na czas epidemii na terenie całego kraju zostały zamknięte wszystkie szkoły i przedszkola).  

Silnie ograniczona aktywność zawodowa wywarła, niestety, także znaczący negatywny wpływ  

na sytuację finansową fizjoterapeutów. Co prawda u blisko 30% fizjoterapeutów uzyskiwany 

przez nich poziom dochodów pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do stanu sprzed 

epidemii (co cechowało blisko 20 000 fizjoterapeutów), w przypadku dalszych niespełna 17% 

(ponad 10 000 fizjoterapeutów) uzyskiwany przez nich poziom dochodów został ograniczony  

w relatywnie niewielkim stopniu (do 20%), zaś wśród dalszych 8%, a następnie 6% uzyskiwany 

przez nich poziom dochodów został ograniczony w dość znaczącym (21 – 40%) oraz znaczącym 

stopniu (41 – 60%). Co jednak szczególnie niepokojące, niespełna 30% fizjoterapeutów, tj. prawie 

20 000 osób, całkowicie utraciło dochody, zaś dalsze 2 500 fizjoterapeutów utraciło je niemal 

całkowicie (w co najmniej 80%). Powyższe dane wskazują, że przeciętny fizjoterapeuta utracił 

blisko 45% uzyskiwanych dochodów.  

 

Tabela 1. Wpływ epidemii na aktywność zawodową fizjoterapeutów w Polsce 

Stan aktywności zawodowej w czasie epidemii 

Liczba 

fizjoterapeutów 

Procent 

fizjoterapeutów 

Pracuję w podobnym trybie 3 489 5,2% 

Wykonuję pracę w ograniczonym zakresie 4 657 6,9% 

Moja aktywność zawodowa została znacząco zredukowana 3 725 5,5% 

Moja aktywność zawodowa została bardzo znacząco zredukowana 5 366 7,9% 

Musiałem całkowicie zaprzestać podejmowania aktywności 

zawodowej 39 987 59,2% 

Żeby zapewnić opiekę członkom rodziny musiałem zaprzestać 

wykonywania swoich obowiązków zawodowych 10 320 15,3% 

Razem 67 544 100,0% 

Źródło: KIF, Badanie własne 



    

  

 

Mam nadzieję, że polski rząd i parlament znowu nie obudzą się za późno, czyli w momencie,  

w którym wszyscy Polacy zostaną pozbawieni dostępu do fizjoterapii. Już teraz w kolejce oczekuje 

2 mln pacjentów.  

Życzę Państwu powodzenia w walce z kryzysem, liczę na pozytywne rozwiązania dla Polaków  

i informuję, iż nie ustaniemy w alarmowaniu i przekazywaniu kolejnych danych na temat 

dramatycznej sytuacji w polskiej fizjoterapii. 

 

 

    Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

− Pan Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia 

− Pan Ryszard Terlecki, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość 

− Pan Borys Budka, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, 

Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni 

− Pan Krzysztof Gawkowski, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy 

Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia) 

− Pan Władysław Kosiniak Kamysz, Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo 

Ludowe - Kukiz15 

− Pan Jakub Kulesza, Koło Poselskie Konfederacja 

− Pani Agnieszka Kaczmarska, Szef Kancelarii Sejmu 

− Pan Piotr Świątecki, Szef Kancelarii Senatu 

− Pani Maria Prokop, Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Rozwoju 
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