
Załącznik 

Zestawienie stanowisk do uwag zgłoszonych do projektu Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 

Lp. 
Jednostka  
zgłaszająca 
uwagi 

Zakres uwagi Treść uwagi Stanowisko do uwagi 

Symbol 
jednostki 

zajmującej 
stanowisko 

1 2 3 4 5 6 7 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów 

1.  Krajowa Izba 
Fizjoterapeutó
w 

Część I 
Pbssp 

Symbol badania: 

1.04.04 Kapitał 
ludzki 

Postulat rozważenia możliwości wyodrębnienia w 
ramach prowadzonych badań kwestii związanych z 
fizjoterapią w poniższych zakresach: 

1) badania 1.04.04 Kapitał ludzki 
wprowadzenie punktu dotyczącego zatrudnienia 
fizjoterapeutów, liczby studentów fizjoterapii oraz 
liczby nauczycieli kształcących na kierunku 
fizjoterapii; 

Uwaga częściowo uwzględniona 

Dane o liczbie fizjoterapeutów zostaną objęte badaniem 
1.04.04 Kapitał ludzki oraz zaprezentowane w publikacji 
„Kapitał ludzki w Polsce w latach 2018-2022” w przekroju 
według województw. 
Dane o osobach studiujących kierunek fizjoterapia 
gromadzone są w badaniu 1.27.05 Szkolnictwo wyższe i jego 
finanse oraz prezentowane w załączniku tabelarycznym w 
opracowaniu sygnalnym „Szkolnictwo wyższe w roku 
akademickim… (wyniki wstępne)”. 
Dane o nauczycielach akademickich kształcących na 
kierunku fizjoterapia nie są dostępne w istniejących 
źródłach danych. 

GUS 

2.  Krajowa Izba 
Fizjoterapeutó
w 

Część II 
Pbssp 

Symbol zestawu 
danych: 

Lp. 13.32 MZ-88 – 
sprawozdanie o 
pracujących w 
podmiotach 
wykonujących 
działalność 
leczniczą  

Lp. 11.1  MSWiA-29 - 
sprawozdanie o 

2) badania w obszarze 1.29 Zdrowie i ochrona 
zdrowia — w zestawach danych (formularzach) 
stanowiących źródło danych wyodrębnić zawód 
fizjoterapeuty; 

Uwaga uwzględniona 

Na formularzach MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w 
podmiotach wykonujących działalność leczniczą i MSWiA-29 

- sprawozdanie o pracujących w samodzielnych 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA 
wyodrębniono m.in. fizjoterapeutów z wykształceniem 
wyższym i techników fizjoterapii. 

W związku z ograniczeniami badań w oparciu o 
sprawozdania GUS planuje opracowywać dane o 
fizjoterapeutach w oparciu o źródła administracyjne. 
Pozwoli to na poprawę jakości i poszerzenie zakresu 

GUS 

 



Lp. 
Jednostka  
zgłaszająca 
uwagi 

Zakres uwagi Treść uwagi Stanowisko do uwagi 

Symbol 
jednostki 

zajmującej 
stanowisko 

pracujących w 
samodzielnych 
publicznych 
zakładach opieki 
zdrowotnej MSWiA 

publikowanych informacji. Warunkiem niezbędnym jest w 
tym wypadku pozyskanie zbiorów z Krajowego Rejestru 
Fizjoterapeutów, co zostanie uzgodnione odrębnie. 

3.  Krajowa Izba 
Fizjoterapeutó
w 

Część I 
Pbssp 

Symbol badania: 

1.64.07 Badanie cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych 

3) badania w obszarze 1.64 Ceny — 
wyodrębnić dane o cenach usług 
fizjoterapeutycznych. 

Wyjaśnienie GUS 

W badaniu cen konsumpcyjnych, zgodnie z zaleceniami 
międzynarodowymi stosowana jest klasyfikacja ECOICOP 
określająca wymaganą szczegółowość klasyfikowania 
towarów i usług. W ramach klasyfikacji ECOICOP istnieje 
kategoria „Usługi medyczne pomocnicze i medycyny 
niekonwencjonalnej”, która obejmuje m.in. usługi 
fizjoterapeutyczne. Obserwacją w ramach badania 
aktualnie objęte są z tego zakresu przykładowo usługi: 
masaż leczniczy, zabieg rehabilitacyjny (usługi mogą 
zmieniać się w wyniku corocznej aktualizacji próby do 
badania). 
Możliwe jest przekazywanie danych o wskaźnikach cen dla 
tej grupy ECOICOP lub ewentualnie danych dot. poziomów 
cen dla wybranych usług. 
W przypadku zainteresowania danymi Departament 
Handlu i Usług GUS zwraca się z prośbą o złożenie 
zamówienia do GUS, zakres zostanie ustalony w drodze 
uzgodnień. 

GUS 

4.  Krajowa Izba 
Fizjoterapeutó
w 

Część I 
Pbssp 

Symbol badania:  

1.24.01 
Wynagrodzenia w 
gospodarce 
narodowej 

Postulat wskazania, czy w ramach posiadanych 
danych z prowadzonego badania 1.24.01 
Wynagrodzenia w gospodarce narodowej GUS 
może wyodrębnić wynagrodzenia fizjoterapeutów. 

Jeżeli takich danych nie można zagregować to KIF 
wnosi o rozważenie włączenia do badań informacji, 
które umożliwią w przyszłości wskazanie ww. 
obszarów, które są istotne m.in. z punktu widzenia 

Wyjaśnienie GUS 

W badaniu 1.24.01 nie ma możliwości wyodrębnienia 
wynagrodzeń fizjoterapeutów. Wynagrodzenia w podziale 
na zawody są już publikowane przez GUS co dwa lata na 
podstawie badania 1.24.02 Struktura wynagrodzeń. Dane 
publikowane są na poziomie średnich grup zawodów (wg 
KZiS). Udostępnianie niższych agregacji jest możliwe na 

GUS 



Lp. 
Jednostka  
zgłaszająca 
uwagi 

Zakres uwagi Treść uwagi Stanowisko do uwagi 

Symbol 
jednostki 

zajmującej 
stanowisko 

kształcenia przyszłych fizjoterapeutów i 
doskonalenia zawodowego. 

indywidualne zamówienie po ustaleniu reprezentatywności 
wyników. 

5.  Krajowa Izba 
Fizjoterapeutó
w 

I część 
Pbssp 

Symbol badania:  

1.27.05 Szkolnictwo 
wyższe i jego 
finanse 

1.27.13 Uniwersytety 
trzeciego wieku 

Postulat wskazania, czy w ramach posiadanych danych 
GUS może w ramach prowadzonych badań: 
− 1.27.05 Szkolnictwo wyższe i jego finanse, wyodrębnić 

liczbę fizjoterapeutów posiadających stopień / tytuł 
naukowy; 

− 1.27.13 Uniwersytety trzeciego wieku, wskazać, czy w 
ramach uniwersytetów trzeciego wieku są uczelnie 
kształcące w kierunku fizjoterapii. 

Jeżeli takich danych nie można zagregować to KIF wnosi 
o rozważenie włączenia do badań informacji, które 
umożliwią w przyszłości wskazanie ww. obszarów, które 
są istotne m.in. z punktu widzenia kształcenia 
przyszłych fizjoterapeutów i doskonalenia 
zawodowego. 

Wyjaśnienie GUS 

W badaniu 1.27.05 gromadzone są informacje o nadanych 
stopniach naukowych doktora i doktora habilitowanego 
oraz tytułach naukowych profesora w danym roku 
kalendarzowym. Stopnie i tytuły naukowe nadawane są w 
dziedzinach nauki/sztuki, w tym ogólnie w dziedzinie nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu – bez wyszczególnienia 
fizjoterapii.  
Brak jest zatem możliwości uzyskania informacji o całej 
populacji fizjoterapeutów według poziomu wykształcenia 
na podstawie powyższego badania. Dane o poziomie 
wykształcenia (w tym wyższym ze stopniem naukowym co 
najmniej doktora) oraz wykonywanych zawodach 
gromadzone były w Narodowym Spisie Powszechnym 2021. 

W badaniu 1.27.13 Uniwersytety trzeciego wieku (UTW) nie są 
gromadzone dane identyfikacyjne uczelni nadzorujących 
działalność poszczególnych UTW. Wynika z tego brak 
możliwości powiązania działalności UTW z informacjami o 
kierunkach studiów prowadzonych przez uczelnie. 

GUS 

 


