Kraków, 29 maja 2021 r.
Sz. P. dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów,
Plac S. Małachowskiego 2
00066 Warszawa

Na wstępie chciałem zapewnić Pana, że dobro Polskiej Fizjoterapii jest dla mnie celem nadrzędnym. List otwarty jaki
został załączony w kontekście całości publikowanej przez Pana informacji w aktualnościach z dnia 26 maja 2021 stawia moją
osobę w negatywnym świetle.
Forma i język zastosowany w komunikacie nie przystoi Prezesowi Krajowej Rady, a jednocześnie samodzielnemu pra‐
cownikowi nauki.
Pomawia mnie Pan publicznie, bez podania dowodów, na podstawie rzekomo „potwierdzonych informacji”. Jaki jest
cel takiego działania? Nie mam pojęcia jakie i przez kogo „potwierdzone informacje” związane z działalności KIF do Pana trafi‐
ły. Ciężko w związku z tym merytorycznie odpowiedzieć na Pana pismo.
Jako Prezes ZG PTF jestem zaskoczony, tym pismem i rozczarowanym takim poziomem Pana działania. Jako członek
KIF, oraz osoba działająca w samorządzie w Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym jestem daleki od „szerzenia nieprawdziwych
i godzących w dobre imię KIF informacji”.
Kwestie obniżenia wyceny świadczeń fizykalnych poruszał NFZ w zarządzeniu Prezesa nr 65/2021/DSOZ w jego uzasad‐
nieniu cytuje:” W związku z wielokrotnie podkreślaną przez KIF małą skutecznością w procesie terapeutycznym zabiegów fizykal‐
nych oraz brakiem naukowego potwierdzenia dla ich działania, zmniejszono o 50% wagę punktową zabiegów fizykalnych.”
Cieszą nas stwierdzenia Pana Prezesa że „nigdy w żadnej formie nie domagał się i nie działał na rzecz obniżenie wyce‐
ny świadczeń fizykalnych”, bowiem jesteśmy tego samego zdania, że droga obniżenia ich wartości zaszkodzi rozwojowi fizjote‐
rapii w Polsce.
Cieszą nas również starania Pana Prezesa „że cały czas trwają intensywne działania KIF, którym celem jest niedopusz‐
czenie do wejścia w życie zarządzenia nr 65/2021/DSOZ Prezesa NFZ w obecnym kształcie”.
Panie Prezesie nie szerzę kłamstw i nigdy nie miałem nawet takiego zamiaru. Tryb odpowiedzi w terminie 3 dni od otrzy‐
mania pańskiego pisma również mnie zastanawia. Proszę mnie nie straszyć postępowaniem sądowym.
Dbając o reputację Naszego samorządu pozwolę sobie nie odpowiadać na całą resztę pytań, a jedynie zacytować dwa
punkty z naszego kodeksu etyki i tym zakończyć.
Zasady etyki zawodowej:
Punkt 5. Relacja między fizjoterapeutami opierają się na wzajemnym szacunku oraz świadomości społecznej rangi wykonywa‐
nego zawodu. Fizjoterapeuta ma prawo oczekiwać współpracy i pomocy zawodowej ze strony innych fizjoterapeutów.
Punkt 8. Fizjoterapeuta powinien promować badania naukowe i inne działania oraz procesy, które mogą się przyczynić do pod‐
niesienia poziomu świadczeń zdrowotnych i poprawy stanu zdrowotnego społeczeństwa.
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