
UCHWAŁA NR 623/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 24 września 2021 r. 

w sprawie stanowiska dotyczącego dalszego poparcia dla protestu organizowanego przez 

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia 

 

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie 

fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553 i 1559) uchwala się, co następuje: 

 

 
§ 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmuje stanowisko dotyczące dalszego poparcia 

dla protestu organizowanego przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy 

Pracowników Ochrony Zdrowia. 

 
§ 2. Krajowa Rada Fizjoterapeutów wyraża zgodę na wsparcie fizjoterapeutów, w tym 

finansowe i organizacyjne, również działających w ramach związków zawodowych 

reprezentujących fizjoterapeutów uczestniczących w proteście, o którym mowa w § 1. 

 

§ 3. Koszt wsparcia finansowego, o którym mowa w § 1, nie może przekroczyć 100 000 

zł. Kwota ta może być przeznaczona w szczególności na: zwrot kosztów podróży, wyżywienia, 

kosztów noclegów, pokrycie kosztów materiałów reklamowych wykorzystywanych podczas 

protestu, pokrycie kosztów stałych związanych z utrzymaniem „Białego Miasteczka” 

z zastrzeżeniem, że koszty te będą pokrywane częściowo przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów 

wraz z innymi organizacjami należącymi do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-

Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

z up. Prezesa 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

 
Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

dr Zbigniew Wroński 

 
=



Załącznik do uchwały Nr 623/I KRF 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

z dnia 23 września 2021 r. 

 

 
STANOWISKO 

dotyczące dalszego poparcia dla protestu organizowanego przez Ogólnopolski Komitet 

Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia 

 
Od 11 września 2021 r. trwa protest pracowników ochrony zdrowia organizowany przez 

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia, w skład 

którego wchodzą przedstawiciele wszystkich samorządów zawodów medycznych, w tym 

Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz przedstawiciele związków zawodowych zrzeszonych 

w sektorze ochrony zdrowia. Protest ma na celu uświadomienie społeczeństwa o złej sytuacji, 

w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia oraz poprawę warunków pracy i wynagrodzeń 

pracowników systemu ochrony zdrowia, a także wprowadzenie zmian systemowych. Pandemia 

ujawniła olbrzymie niedobory kadrowe i wynikające z nich przepracowanie osób 

wykonujących zawody medyczne, zbyt niski poziom nakładów na ochronę zdrowia, a także 

organizacyjne wady systemu i brak chęci dialogu ze środowiskiem medycznym. 

Także sytuacja fizjoterapii finansowanej ze środków publicznych jest bardzo zła. Fizjoterapeuci 

zatrudnieni w sektorze publicznym otrzymują jedne z najniższych wynagrodzeń, świadczenia 

rehabilitacyjne są bardzo nisko wyceniane preferując określony rodzaj fizjoterapii, który często 

nie odpowiada potrzebom zdrowotnym pacjentów, w oderwaniu od rzeczywiście ponoszonych 

kosztów. Dodatkowo długotrwałe oczekiwanie na świadczenia z zakresu fizjoterapii często 

przyczynia się do pogorszenia stanu pacjenta.  

Obecnie wydatki NFZ na fizjoterapię to około 1% budżetu, podczas gdy fizjoterapeuci 

pomagają około 12% wszystkich pacjentów. 

Mimo skrajnie niedoszacowanej wyceny świadczeń i wygórowanych wymagań ich realizacji, 

w szczególności w zakresie sprzętu oraz aparatury medycznej, od 1 października 2021 r. 

Narodowy Fundusz Zdrowia jeszcze bardziej zamierza obniżyć wycenę niektórych procedur 

fizjoterapeutycznych, na co nie ma i nigdy nie było zgody samorządu zawodowego 

fizjoterapeutów. 

Jako samorząd zawodowy fizjoterapeutów mamy obowiązek reprezentować polskich 

fizjoterapeutów, bronić godności zawodowej i działać w interesie publicznym, dbając także 

o prawa pacjenta i jego bezpieczeństwo zdrowotne. Dlatego Krajowa Rada Fizjoterapeutów 

popiera protest Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników 

Ochrony Zdrowia i podejmowane przez ten Komitet działania, upoważniając swoich 

przedstawicieli do zgłaszania postulatów poprawiających warunki pracy fizjoterapeutów 

i stan polskiej fizjoterapii. 



Powyższe ma zastosowanie także po zmianie formuły działania Białego Miasteczka na ,,cichy 

dyżur” w związku z oświadczeniem Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 

Pracowników Ochrony Zdrowia z dnia 19 września 2021 r. 


