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Pabianice, 8 kwietnia 2016 r.

Szanowni Państwo

Środowisko fizjoterapeutów w tym Zarządy Główne Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Stowarzysze-
nia Specjalistów Fizjoterapii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii z ogromnym nie-
pokojem obserwują obecną sytuację związaną z wejściem w życie Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty. Należy
przypomnieć, że 26.1 0.2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, która w dniu 30 listopada
2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 1 995. W informacji dotyczącej podpisanej ustawy napi-
sano m.in.: „Naczelnym celem projektowanej regulacji jest zabezpieczenie właściwej jakości udzielanych świadczeń
zdrowotnych poprzez uregulowanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapii. Ustawa reguluje
zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodo
wego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów, a także wprowadza samorząd zawodo
wy fizjoterapeutów”.

Podkreślenia wymaga fakt akceptacji przez całe środowisko fizjoterapeutów zapisów Ustawy wraz z licz-
nymi zmianami wprowadzonymi na wniosek Ministerstwa Zdrowia. Oczekiwania fizjoterapeutów, studentów jak
i pacjentów skupione były więc na wprowadzeniu Ustawy w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia, w tym m.
in. na powstaniu samorządu zawodowego, dostosowaniu programów nauczania do studiów jednolitych, pracach
dotyczących szczegółowego opisu kompetencji zawodowych, określeniu zasad funkcjonowania gabinetów, wypra-
cowaniu standardów postępowania fizjoterapeutycznego itp. Dlatego zaskoczeniem dla środowiska fizjoterapeutów
był złożony w dniu 09.02.2016 projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, w którym postulowano
przedłużenie czasu wejścia w życie Ustawy o 24 miesiące. Projekt ten był powodem licznych protestów fizjotera-
peutów oraz dezaprobaty wyrażanej w stanowiskach przedstawicieli środowiska.

Niepokój środowiska związany z niepewnością dotyczącą terminu wejścia w życie Ustawy pogłębiły infor-
macje z Ministerstwa Zdrowia dotyczące możliwości nowelizacji ustawy, w tym likwidacji samorządu zawodowe-
go, tym bardziej , że 5 lutego w piśmie do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego Pani Premier Beaty Szydło
napisała „Celem zarówno obywatelskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, jak i ustawy z dnia 25 wrze
śnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty jest uregulowanie zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym kształce
nia, zarówno przeddyplomowego, jak i podyplomowego, składania Państwowego Egzaminu Fizjoterapii
i państwowego egzaminu specjalizacyjnego, uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu, kompetencji zawodo
wych fizjoterapeuty oraz zasad odpowiedzialności zawodowej i organizacji samorządu zawodowego. Obywatelski
projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty co do zasady zawiera materię, która została już uregulowana w ustawie z
dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, dlatego też Rząd nie widzi zasadności dla dalszego procedowa
nia obywatelskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druk nr 29).”

Obecne doniesienia wskazujące na dalsze procedowanie przez Sejm RP obywatelskiego projektu Ustawy
o zawodzie fizjoterapeuty, złożonego 30 czerwca 2015 r. przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej , którego przed-
stawicielami są członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska dopełniają już tylko czarę go-
ryczy i frustracj i w środowisku fizjoterapeutów.

Komplikacje z wejściem w życie Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty wywołane możliwością procedowania
nowelizacji oraz projektu przedłużającego vacatio legis wywołuje rozgoryczenie nie tylko w całym środowisku fi-
zjoterapeutów, ale także zdziwienie wszystkich osób zaangażowanych w prace nad Ustawą.



Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Zarząd Główny
PCM Zakład Rehabil itacj i , 95-200 Pabianice ul, Jana Pawła I I 68, tel. +48 42 22-53-827,

e-mail : biuro@fizjoterapia.org.pl www.fizjoterapia.org.pl www.facebook.pl/PolskieTowarzystwoFizjoterapii

NR KONTA: Zarząd Główny PTF Pabianice Nordea Bank Polska S.A. 561 4401 2440000000001 832767

Dodatkowo po ogłoszeniu informacji o pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o zawo
dzie fizjoterapeuty otrzymaliśmy nie tylko od przedstawicieli zawodu czy pacjentów, ale także od osób decy
dujących o losach ustawy, liczne pytania wynikające z konsternacji i niezrozumienia dla działań naszego
środowiska, na które nie potrafimy racjonalnie odpowiedzieć. Obawiając się utraty zaufania w społeczeń
stwie przez środowisko fizjoterapeutów, zwracamy się po raz kolejny z uprzejmą prośbą do wnioskodawców
o wycofanie obywatelskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dalszego procedowania.

ZG PTF, PSSF, OZZPF zwracają się z apelem do wszystkich Posłów Sejmu RP z prośbą o poparcie
w sprawie utrzymania w mocy zapisów dotyczących wejścia w życie Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty podpisa-
nej przez Prezydenta RP.

Wejście w życie Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty gwarantuje wykonywanie przez fizjoterapeutę świad-
czeń zdrowotnych opartych na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach zawodowych, zgodnych z wykształceniem
i wypracowanymi dla tego zawodu standardami. Ustawowe uregulowanie zawodu fizjoterapeuty, będącego pod
względem liczebności trzecią po lekarzach i pielęgniarkach grupą zawodów medycznych jest w obecnej chwili ko-
nieczne, a dotychczasowy brak uregulowania prawnego zawodu fizjoterapeuty stwarza poważne zagrożenie dla
zdrowia i życia pacjentów. Należy z cała mocą podkreślić, że ustawowe kompetencje nie obejmują diagnozy lekar-
skiej , a zapis zawarty w artykule 4 Ustawy – „Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządze
nia, szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań zawodowych
i odpowiadający im poziom wykształcenia, niezbędny do ich wykonywania, kierując się koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów” świadczy o odpowiedzialności ustawodawcy.

Ogromne zaniepokojenie wynikające z prób dokonania istotnych zmian czy drastycznego opóźnienia wej-
ścia w życie Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty wyrazili goście organizowanej przez PTF Międzynarodowej Kon-
ferencji Naukowej w Zgorzelcu: Przewodnicząca Światowej Konfederacji Fizjoterapii Regionu Europa – Sarah
Bazin oraz Członek Komitetu Stałego Komisj i Medycznej Parlamentu Europejskiego – Roland Craps. Stwierdzili
oni jednocześnie, że udzielą daleko idącej pomocy we wszystkich działaniach prowadzących do wejścia w życie
Ustawy, którą oceniają jako jedną z najlepszych regulujących zawód fizjoterapeuty w Europie.

W imieniu całego środowiska fizjoterapeutów, mając na uwadze dobro pacjenta, zwracamy się z prośbą
o poparcie dla wieloletnich dążeń dotyczących wejścia w życie Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty.
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