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Szanowny Panie Profesorze,  

w dobie pandemii najważniejsza pozostaje walka z COVID-19, jednak pod jej przykrywką 
dokonuje się wycofanie świadczeń rehabilitacyjnych z publicznej ochrony zdrowia.  
Krajowa Izba Fizjoterapeutów sprzeciwia się propozycjom wycen opublikowanych  
w dniu 10 grudnia br. w projekcie 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.  
 

Skandalem jest obniżanie wycen świadczeń fizjoterapii domowej, które przecież od lat i tak są 
poniżej kosztów realizacji. Szczególnie w obliczu wysokiej inflacji i wzrostu kosztów 
działalności (m.in. ceny prądu, najmu, wywóz odpadów), wzrostu najniższego wynagrodzenie 
zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801) 
oraz zachowania reżimu sanitarnego i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom w obliczu 
pandemii (środki dezynfekujące, maseczki, rękawice, jednorazowe fartuchy czy inna odzież 
specjalistyczna itd.). Średnio koszty te wzrosły o około 30 procent. Symboliczny wzrost wyceny 
świadczeń ambulatoryjnych w żaden sposób nie równoważy i nie pokrywa kosztów 
działalności, które prawdopodobnie nadal będą rosły. Pamiętajmy, że wyceny fizjoterapii  
nie zwiększyły się od ponad 15 lat. 
 

Proponowane w projekcie zarządzenia rozwiązania są katastrofą dla polskich pacjentów  
i de facto całkowicie ograniczą dostęp do rehabilitacji, na którą już dziś oczekuje się  
nawet kilka lat. Pacjenci po COVID-19 mają problem, żeby przez rok dostać się  
na rehabilitację, a w wielu ośrodkach prowadzi się zapisy na 2023 i 2024 rok! Jest też 
katastrofą dla polskich fizjoterapeutów. Szacujemy, że około 3-5 tysięcy z zatrudnionych  
30 tys. w publicznej ochronie zdrowia straci pracę.  
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W takiej sytuacji nasza, czyli wszystkich organizacji skupiających fizjoterapeutów,  
współpraca jest konieczna. To nasz obowiązek.  
 
Zapraszam Pana na spotkanie robocze w dniu 11 stycznia 2022 roku (wtorek)  
o godzinie 11.00 w siedzibie Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Jego celem jest wypracowanie 
warunków brzegowych do rozmów z Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ. Kompromis jest 
konieczny i musimy go sformułować. Będziemy rozmawiać także o narzędziach 
negocjacyjnych.  
 
Do udziału w spotkaniu zostały zaproszone wszystkie największe organizacje zrzeszające 
fizjoterapeutów:  

1. Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska 
2. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii 
3. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii 
4. Ogólnopolski Związek Zawodowy „Fizjoterapia” 
5. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii  
6. Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii 

 
Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności do dnia 10 stycznia br. na e-mail: 
malgorzata.starzycka@kif.info.pl  
 

 
 
 

Z wyrazami szacunku, 
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