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Brak uregulowań dotyczących wymagań 
kwalifikacyjnych dla fizjoterapeutów  w Polsce 

powoduje: 
 
 

• Negatywne konsekwencje dla pacjentów.  

• Negatywne konsekwencje dla pracowników 
ochrony zdrowia. 

• Negatywne konsekwencje dla pracodawców 
systemu ochrony zdrowia.  



Negatywne konsekwencje dla 
pacjentów 

• Brak instrumentów prawnych zapewniających 
pacjentowi, który zgłasza się do podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych, że będą 
one udzielane przez osoby posiadające 
właściwe kwalifikacje do wykonywania tych 
świadczeń.  



 
Negatywne konsekwencje dla 

fizjoterapeutów 
  - utrudnienia w swobodnym przepływie osób 

• Brak ustawowo określonych wymagań 
kwalifikacyjnych do wykonywania zawodów 
medycznych może doprowadzić do istotnych 
utrudnień w realizacji jednej z 
fundamentalnych swobód Unii Europejskiej - 
swobody przepływu osób.  



 
Negatywne konsekwencje dla 

fizjoterapeutów 
  – utrudnienia w doskonaleniu zawodowym 

• Aktualnie zawód fizjoterapeuty nie ma 
określonych ustawowo zasad doskonalenia 
zawodowego.  

• Brak  przepisów regulujących sposób 
podnoszenia kwalifikacji i stanowiących              
o takim obowiązku. 



Negatywne konsekwencje dla 
fizjoterapeutów 

-  utrudnienia w doskonaleniu zawodowym 
• Jeden z bardzo nielicznych przepisów, który stanowi 

aktualnie podstawę do procesu specjalizacji w zawodzie 
fizjoterapeuty: rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 30 
września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty              
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia           
(Dz. U. Nr173, poz.1419)  wydane było na podstawie 
uchylonej już ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.   

• Rozporządzenie to zachowuje moc przez okres 4 lat od dnia 
wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej, a więc do           
1 lipca 2015 r. 



 
Negatywne konsekwencje dla 

pracodawców 
 • Osoby, wykonujące zawody medyczne - 

wykonują świadczenia zdrowotne i brak 
właściwych kwalifikacji, naraża ich na ryzyko 
popełnienia błędu, skutkującego zagrożeniem 
zdrowia i życia pacjentów, który może być 
podstawą do zgłoszenia roszczeń natury 
odszkodowawczej. 



Ustawa zawiera uregulowania 
dotyczace: 

• Kompetencji zawodowych 

• Odpowiedzialności zawodowej 

• Egzaminu państwowego 

• Rejestracji fizjoterapeutów 

• Izby zawodowej 

• Kształcenia 

• Szkolenia podyplomowego 

• itp 

 



Kompetencje zawodowe 

 

Stanowisko ZG PTF: 

• Kompetencje związane są ściśle z poziomem 
wykształcenia i specjalizacją w dziedzinie 
fizjoterapii.  

• Kursy dokształcające zwiększają wiedzę                    
i umiejętności, nie wpływają jednak na 
kompetencje zawodowe. 

 



 

 

                       Historia 



PTF 

• Polskie Towarzystwo Fizjoterapii przez 26 lat 
wniosło w różnych okresach 7 projektów opisu 
zawodowego wraz z projektami ustawy, 
pozyskując na poszczególnych etapach prac 
rządowo – sejmowych poparcie wielu posłów, 
senatorów a nawet ministrów. Niestety,               
z powodu różnych przyczyn, nie udało się 
doprowadzić tych prac do pozytywnego finału.  



09.1990 
 

• Zespół w składzie : 

   Czesław Jezierski, Jerzy Knap, Zbigniew 
Śliwiński opracował 10 stronicowy dokument 
„Charakterystyka zawodu fizjoterapeuty” 
stanowiący podstawę rozmów dotyczących 
zawodu fizjoterapeuty z instytucjami 
państwowymi. 



11.1990 
 

• Powołano we Wrocławiu Ogólnopolski 
Komitet  Założycielski Samorządu 
Fizjoterapeutów. 



02.1992 
 

•  Opracowany projekt ustawy o zawodzie 
fizjoterapeuty został przedłożony sejmowej 
komisji Kultury Fizycznej i Sportu i przekazany 
do Komisji Zdrowia 

 



Kadencja sejmu 1997-2001 

• Kontynuacja prac nad ustawą o zawodzie 
fizjoterapeuty. 

• Nie udało się doprowadzić do pierwszego 
czytania projektu ustawy w III kadencji sejmu. 



Kadencja sejmu 2001-2005 

• Projekt ustawy zostaje pozytywnie 
zaopiniowany przez sejmową Komisję Zdrowia,  
Komisję Konkurencji i Drobnej Wytwórczości 
oraz Przewodniczacego Komitetu Integracji 
Europejskiej. 

• Projekt nie został przedłożony Wysokiej Izbie. 



Kadencja sejmu 2005-2007 

• Kontynuacja prac nad ustawą o zawodzie 
fizjoterapeuty oraz zakwalifikowaniem zawodu 
do zawodów medycznych. 

• Brak możliwości przedłożenia projektu  
Wysokiej Izbie. 



Kadencja sejmu 2007-2011 

• Rozpoczęte prace nad ustawą o zawodach 
medycznych, w tym zawodu fizjoterapeuty. 

• Ustawa nie znalazła poparcia Rządu RP. 



Kadencja sejmu 2011-2015 

• Intensyfikacja prac nad projektem ustawy 

Odbywają się konsultacje w: 

• Sejmowej Komisji Zdrowia, 

• Ministerstwie Zdrowia, 

• Ministerstwie Sprawiedliwości, 

Wygłoszono: 

• Interpelacje poselskie dotyczące negatywnych 
konsekwencji braku ustawy. 



Kadencja sejmu 2011-2015 

• W prace nad projektem ustawy angażują się 
posłowie PO Rajmund Miller i Tomasz 
Szymański 

 



Posłowie PO 



Fakty 
 

• W kwietniu 2013 został złożony wspólny   środowiskowy 
projekt  ustawy o zawodzie fizjoterapeuty do Ministerstwa 
Zdrowia. 

• Miał być konsultowany i procedowany drogą poselską, krótszą 
i bardziej pewną od rządowej. 

 



Fakty 

• W związku z różnicami zdań  dotyczącymi kompetencji 
zawodowych odbyły się dwa spotkania w MZ: 

• przedstawicieli środowiska fizjoterapeutów z ministrem                   
K. Chlebusem 

• Posła R. Millera i prof. J. Szczegielniaka z ministrem                         
K. Chlebusem i pracownikami MZ 

 



Fakty 

• Ministerstwo Zdrowia potwierdza gotowość przygotowania 
ostatecznej wersji kompetencji zawodowych i procedowania 
projektu ustawy. 

• Poseł R. Miller przekazał informacje z Ministerstwa Zdrowia           
o możliwości procedowania ścieżką rządową i poselską 
jednocześnie, a następnie tylko ścieżką rządową 

 



Fakty 

• W wywiadach prasowych i telewizyjnych minister K. Chlebus 
potwierdza przygotowanie do procedowania ustawy i złożenie 
jej w niedługim czasie do parlamentu. 

• W rozmowach prowadzonych przez posłów R. Millera  
i  T. Szymańskiego gotowość do procedowania potwierdzają 
m.in. minister i wiceministrowie Ministerstwa Zdrowia, 
parlamentarzyści komisji zdrowia, przewodniczący klubu 
poselskiego PO. 

 



Fakty 

• Informacje prasowe dotyczące 
odejścia  z Ministerstwa Zdrowia 
K.Chlebusa z powodu niechęci do 
procedowania ustawy przez 
ministra zdrowia (Gazeta Prawna) 

 

 



Fakty 

• Poseł R. Miller potwierdza w 
rozmowie z w-ce ministrem 
Neumannem gotowość 
procedowania przez  
Ministerstwo Zdrowia  
i przesłanie ustawy do komisji 
rządowej 

 



Fakty 

• Brak potwierdzenia przesłania 
ustawy przez urzędników  
przyjmujących projekty ustaw 

• Poseł R. Miller rozmawia                      
z Premierem nt. efektów 
finansowych związanych                
z wprowadzaniem ustawy  

 

 



Fakty 

• Poseł R. Miller uzyskał potwierdzenie, ze  projekt nie został 
przesłany do komitetu przy radzie Ministrów. 

• Pisemne zapytanie posłów skierowane do ministra zdrowia w 
sprawie losów projektu ustawy złożonego do Ministerstwa 
Zdrowia. 

 

 



Fakty 

• Na posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu RP, w 
dniu 05. czerwca 2014  z udziałem Prezesa NFZ 
wiceminister zdrowia informuje, że trwają 
prace i konsultacje dotyczące projektu ustawy. 



Fakty 

 

• PTF otrzymuje pismo z Ministerstwa Zdrowia, 
w którym przesłane są podziękowania za 
okazane zainteresowanie problematyką 
dotyczącą stosownych uregulowań prawnych 
dla zawodu fizjoterapeuty.  

• Ministerstwo Zdrowia informuje, że „podjęło 
prace w celu wypracowania rozwiązań”. 



Działania  
 

• Liczne konsultacje ZG PTF z parlamentarzystami. 

• Spotkanie ZG PTF z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. 

• Wywiady i artykuły w prasie: 

   Rehabilitacja w praktyce nr 2/2013  

• Dziennik Trybuna „Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty 
potrzebna leczącym i leczonym” 9.01.2014r.  

• „Rzeczpospolita” 

• „Polityka” 

• Fora internetowe 

 

 





Działania 

 

• Programy telewizyjne. 

• Audycje radiowe. 
• http://www.youtube.com/watch?v=cgs3KCk0HO8 

m.in.: 

• Program TV Polsat „Państwo w państwie” pt. 
„Pararehabilitanci” 

 (24 listopada 2013 i 16. luty 2014 roku) 

 
• http://www.ipla.tv/Panstwo-w-panstwie-pararehabilitanci/vod-5853430 
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