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Szanowny Panie Przewodniczący,  

Krajowa Izba Fizjoterapeutów w sposób jednoznaczny określiła swoje stanowisko wobec 
projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w 
zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.  

Jesteśmy przeciwko niszczeniu fizjoterapii w publicznym systemie ochrony zdrowia. 
Szczególnie przeciw zmianom dotyczącym fizjoterapii domowej, które znacząco ograniczają 
dostęp pacjentom do świadczeń. KIF podjęła szereg kroków w zakresie poprawy wycen  
i ich oparcia o realne koszty realizacji świadczeń. Nasze działania są powszechne znane  
i transparentne. 

W związku z tym, że Pan oraz inni przedstawiciele OZZPF wielokrotnie podkreślaliście,  
iż występujecie w imieniu i na rzecz swoich członków, którzy są fizjoterapeutami oraz na rzecz 
rozwoju fizjoterapii w Polsce, a do tej pory nie przedstawiliście Państwo żadnego stanowiska  
i nie wyrazili opinii w kwestii proponowanych przez Prezesa NFZ zmian chcielibyśmy uzyskać 
od Pana odpowiedzi na poniższe pytania:  

 jakie jest stanowisko OZZPF wobec wycen? Jaki powinien być ich poziom?  
 czy zgłosicie Państwo uwagi i jakie do projektu zarządzenia Prezesa NFZ?  
 jakie były szczegóły spotkania Pana Przewodniczącego i Prezesa Rafała Trąbki  

z Prezesem NFZ w dniu 17 grudnia br.? Czy zgodnie z informacją przekazaną swoim 
członkom nie będziecie Panowie negatywnie opiniować poziomu wycen, bo uważacie, 
że są one akceptowalne? Środowisko z niecierpliwością oczekuje na informacje,  
jakich ustaleń dokonano. 

 czy poprzecie Państwo działania Prezydium KRF i kierunek aktywności wyrażony  
w Uchwale nr 657/I KRF (w załączeniu)?  
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Wielokrotnie deklarowaliśmy wolę i otwartość na współpracę. Teraz jednak jest czas  
na działania i bardzo ważne jest dla naszego środowiska stworzenie i zawiązanie współpracy 
merytorycznej wszystkich środowisk. Mamy nadzieję, że możemy liczyć szczegółowe 
odpowiedzi i realizację jednego z Państwa haseł  o środowiskowej jedności i solidarności. 

 

 
 
 

       Z poważaniem, 
 

           Prezes  
                 Krajowej Rady Fizjoterapeutów 
 
 
 
 

      dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 
 
 
Załączniki: 
- UCHWAŁA NR 657/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 15 grudnia 2021 r. 
 

 


