
UCHWAŁA NR 656/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie apelu Krajowej Rady Fizjoterapeutów do pacjentów w związku  
z planowanymi zmianami wycen w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej  

 

 Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 5 i art. 77 pkt 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o 
zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553 i 1559) oraz § 18 pkt 1 uchwały nr 523/I 
KRF/2020 Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 9 września 2020 r. w sprawie Regulaminu Krajowej 
Rady Fizjoterapeutów, zmienionej uchwałą nr 585/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 13 
kwietnia 2021 r., uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmuje apel do pacjentów w związku z 

planowanymi zmianami wycen w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, stanowiący załącznik 

do uchwały. 

§  2. Krajowa Rada Fizjoterapeutów upoważnia Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

do szerokiego udostępnienia apelu, o którym mowa w § 1, w tym w środkach masowego 

przekazu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr 656 /I KRF 
Krajowej Rady Fizjoterapeutów 
z dnia 15 grudnia 2021 r. 

 

APEL KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW  

DO PACJENTÓW W ZWIĄZKU Z PLANOWANYMI 

ZMIANAMI WYCEN W FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ I DOMOWEJ 

 

NIE SKAZUJMY PACJENTÓW FIZJOTERAPII DOMOWEJ NA CIERPIENIE  
 

Szanowni Pacjenci!  

Jest nam niezmiernie przykro zakomunikować, że jako fizjoterapeuci niestety nie będziemy 
mogli nadal pomagać Wam w powrocie do zdrowia czy w ratowaniu życia. Zdecydował o tym 
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, za zgodą Ministra Zdrowia, proponując tak radykalne 
obniżenie wyceny naszej pracy, że nie będzie to dalej możliwe. To czarny dzień dla polskiej 
fizjoterapii i całej ochrony zdrowia.  
 

Szanowni Pacjenci,  

nie obwiniajcie nas o to, że z powodu nieadekwatnych wycen nie mamy jak do Was dojechać. 
Nie obwiniajcie nas o to, że też chcemy godnie żyć, jeść i mieszkać. Nie chcemy żyć  
,,w luksusie” – marzymy o tym, aby nam i naszym rodzinom starczyło na normalne życie.  
 

Walczyliśm y wspólnie z Wami o zapewnienie Wam właściwej opieki. Chcemy żebyście byli 
samodzielni i zdrowi. Niestety, decyzja o obniżeniu wyceny świadczeń skazuje Was,  
a w szczególności osoby stale unieruchomione i korzystające z naszej pomocy w domu,  
na cierpienie i pogarszanie się stanu zdrowia.  
 

Pacjencie, po zmianach ostatnio proponowanych przez Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia: 

 w dobie COVID-19 nie skorzystasz z pomocy fizjoterapeuty, który prowadzi Twoją 
rehabilitację w domu, 

 po udarze nie skorzystasz z pomocy fizjoterapeuty, który powinien prowadzić Twoją 
rehabilitację w trybie domowym, 

 jeśli będziesz niesamodzielny po wypadku nie skorzystasz z pomocy fizjoterapeuty, 
który mógłby prowadzić Twoją rehabilitację w domu. 

 

O Twoim zdrowiu będą nadal decydować politycy, a nie medycy. To ostatni moment, żeby 
zmienić ten stan rzeczy!  
 

W imieniu 71 tysięcy fizjoterapeutów  

Krajowa Rada Fizjoterapeutów  


