KALENDARIUM PRAC NAD USTAWĄ O ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY

















Lata 1981-1984. Zarząd Sekcji Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Walki z
Kalectwem pod przewodnictwem dr. Wiesława Kubisia opracował dokument
dotyczący uznania zawodu fizjoterapeuty.
Efektem wystąpienia Sekcji były zapisy w Ustawie z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze
fizycznej, w art. 28 i art. 24 oraz Zarządzeniu Przewodniczącego GKKFiS z dnia 15
maja 1985 r., które określiło warunki prowadzenia prywatnej praktyki.
Ukazało się zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lutego 1983 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych
pracowników zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej. W komisji
powołanej przez CMKP opracowano program specjalizacji dla magistrów rehabilitacji
ruchowej.
30 maja 1987 r. Komitet Założycielski zwołał I Walne Zgromadzenie Polskiego
Towarzystwa Fizjoterapii, które przez 26 lat wniosło w różnych okresach 7 projektów
opisu zawodowego wraz z projektami ustawy.
W czerwcu 1990 r. PTF wystąpiło do MZiOS w sprawie ustalenia nazwy zawodu, a
także zmiany nazwy magister rehabilitacji ruchowej na magister fizjoterapii.
We wrześniu 1990 r. zespół w składzie: dr Czesław Jezierski, mgr Jerzy Knap i dr
Zbigniew Śliwiński, opracował 10-stronicowy dokument pt. Charakterystyka zawodu
fizjoterapeuty, stanowiący podstawę prac nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty.
W listopadzie 1990 r. powołano we Wrocławiu Ogólnopolski Komitet Założycielski
Samorządu Fizjoterapeutów. Członkowie komitetu przygotowali projekt ustawy o
zawodzie.
W lutym 1992 r. projekt ustawy został przedłożony przedstawicielom sejmowej
Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, a następnie przekazany do Komisji Zdrowia.
W numerze 2 z 1994 r. kwartalnika „Fizjoterapia” opublikowano pierwszy projekt
ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
Lata 1995-1999. Kontynuowano prace nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, jednak
mimo usilnych starań członków PTF nie udało się doprowadzić do pierwszego
czytania projektu ustawy w III kadencji Sejmu RP.
Lata 1999-2003. Prowadzono dalsze prace nad wprowadzeniem w życie ustawy o
zawodzie fizjoterapeuty. Projektem udało się zainteresować liczną grupę posłów
kadencji Sejmu RP 2001-2005. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez
sejmową Komisję Zdrowia, Komisję Konkurencji i Drobnej Wytwórczości oraz
Komitet Integracji Europejskiej. Projekt nie został przedłożony Wysokiej Izbie.
Członkowie PTF uczestniczyli w pracach nad ustawą o zawodach medycznych,
przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia, pracach nad nowym systemem kształcenia
fizjoterapeutów w Polsce oraz opracowaniem standardów świadczeń usług
medycznych w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
W marcu 2003 r. Zarząd Główny PTF zorganizował spotkanie Grupy Roboczej ds.
Unii Europejskiej przy ER WCPT z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.
Wiceprezydent ER WCPT Pani Sigrun Knuttsdottir przedstawiła sytuację
fizjoterapeutów w krajach Unii Europejskiej, w których zawód jest unormowany
ustawowo, chroniony jest tytuł zawodowy i czynności zawodowe fizjoterapeuty.























Lata 2002-2013. W ty okresie konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii prof.
Zbigniew Śliwiński podkreślał i uzasadniał pilną potrzebę prawnego usankcjonowania
zawodu fizjoterapeuty w Polsce zgodnie z wymaganiami i standardami Unii
Europejskiej.
W dniach 24-27 maja 2006 r. w Sibeniku polscy fizjoterapeuci wzięli udział w
konferencji pt. ”Common Platform-Legislation and Regulation of Physiotherapy in
Europe”. Dotyczyła ona utworzenia Wspólnej Platformy, która miała ułatwić
swobodny przepływ fizjoterapeutów w UE, po ustaleniu wymogów odpowiedniego
poziomu kształcenia akademickiego. Wszystkie państwa członkowskie Unii
Europejskiej zostały zobowiązane do wdrożenia Dyrektywy 2005/36 EC w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych w terminie do dnia 30 września 2007 r.
Lata 2005-2007. Kontynuacja prac nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty i
zakwalifikowaniem do zawodów medycznych. Projekt ustawy nie został przedłożony
Wysokiej Izbie.
Lata 2007-2011. Rozpoczęte prace nad ustawą o zawodach medycznych, w tym
zawodu fizjoterapeuty. Ustawa nie znalazła poparcia Rządu RP.
Lata 2011-2015. Intensyfikacja prac nad projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
Odbywają się konsultacje w Sejmowej Komisji Zdrowia, Ministerstwie Zdrowia,
Ministerstwie Sprawiedliwości. Wygłoszono interpelacje poselskie dotyczące
negatywnych konsekwencji braku ustawy.
W prace nad projektem ustawy angażują się posłowie Rajmund Miller, Tomasz
Szymański oraz Dariusz Dziadzio.
W kwietniu 2013 r. został złożony wspólny środowiskowy projekt ustawy o zawodzie
fizjoterapeuty do Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło gotowość
przygotowania ostatecznej wersji kompetencji zawodowych i procedowania projektu
ustawy.
W związku z pisemnym zapytaniem posłów skierowanym do Ministra Zdrowia w
sprawie losów projektu ustawy złożonego do Ministerstwa Zdrowia, na posiedzeniu
Komisji Zdrowia Sejmu RP, w dniu 5 czerwca 2014 r. z udziałem Prezesa NFZ,
wiceminister zdrowia informuje, że trwają prace i konsultacje dotyczące projektu
ustawy.
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 stosownych rozwiązań”.
W dniu 23.07.2014 r. został złożony do laski marszałkowskiej poselski projekt ustawy
o zawodzie fizjoterapeuty. Projekt sygnowany przez PTF, złożył Poseł Dariusz
Dziadzio w imieniu klubu PSL.
Złożenie projektu wywołało dyskusję w środowisku fizjoterapeutów. Pojawiały się
wątpliwości i obawy dotyczące m.in. nieuwzględnienia interesów fizjoterapeutów
prowadzących gabinety prywatne (utrata pracy) oraz kompetencji „nabytych” na
kursach.
W sierpniu 2014 r. środowiskowy projekt ustawy, złożony w 2013 roku przekazano z
Ministerstwa Zdrowia Posłom PO. Projekt nie uwzględniał wspólnych uzgodnień
PTF i SFP. Posłowie przekazali projekt do konsultacji (J. Szczegielniak, M.
Krawczyk).
W dniu 10.10.2014 r. został uzgodniony wspólny projekt ustawy (z różnicami
stanowisk PTF i SFP). Projekt nie był dalej procedowany.




















Przebywajaca na konferencji organizowanej przez PTF w dniach 17-18. 10. 2014 r. w
Pabianicach, Prezydent WCPT Prof. Marilyn Moffat złożyła na ręce Prezydenta RP,
Premiera RP oraz Ministra Zdrowia RP pismo dotyczące konieczności regulacji
zawodu fizjoterapeuty.
W dniu 5 listopada 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej Sejmu RP,
którego przedmiotem był złożony 23 lipca przez posła PSL Dariusza Dziadzio projekt
ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw. Komisja
Ustawodawcza zdecydowała o przekazaniu go do dalszego procedowania.
W dniu 19.03.2015 r. odbyło się w Sejmie posiedzenie Komisji Zdrowia, na którym
powołano podkomisję, składającą się z siedmiu posłów uczestniczących w dalszych
pracach nad projektem stawy.
Ministerstwo Zdrowia wniosło kilkadziesiąt poprawek do projektu Ustawy.
30 czerwca 2015 r. wpłynął do Sejmu Obywatelski projekt ustawy o zawodzie
fizjoterapeuty, złożony z inicjatywy SFP.
W dniu 15.07.2015 r. zakończyła prace podkomisja do rozpatrzenia poselskiego
projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw. Po
wniesieniu poprawek, PTF i SFP uznają projekt ustawy jako uzgodniony projekt
środowiskowy.
Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz Naczelnej Izby Lekarskiej
w licznych wystąpieniach protestują w związku z zapisami w projekcie ustawy, m.in.
dotyczącymi samodzielności fizjoterapeuty.
W dniu 10.09.2015 r. odbywa się w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego
projektu ustawy złożonego Wysokiej Izbie z inicjatywy SFP.
W dniu 24.09.2015 r. Komisja Zdrowia zakończyła prace nad projektem ustawy o
zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw złożonym 23.07.2015 r.
25.09.2015 r. Sejm RP przyjął ustawę o zawodzie fizjoterapeuty złożoną przez Posła
PSL Dariusza Dziadzio.
W dniu 02.10.2015 r. Senat RP przyjął ustawę o zawodzie fizjoterapeuty bez
poprawek.
W dniu 14.10.2015 r. z inicjatywy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pracowników Fizjoterapii w Kancelarii Prezydenta RP odbyło się spotkanie
zwolenników i przeciwników podpisania ustawy.
W dniu 26.10.2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. W
informacji dot. podpisanej ustawy napisano 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 zawodowego i podyplomowego oraz
odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów, a także wprowadza samorząd
zawodowy fizjoterapeutów”.
Ustawa, która wejdzie w życie po 6 miesiącach stanowi, iż zawód fizjoterapeuty jest
samodzielnym zawodem medycznym. Wprowadza regulacje, zgodnie z którymi osoby
które po dniu 1 października 2017 r. rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii będą
obowiązane do odbycia 6-miesięcznej praktyki po ukończeniu studiów oraz do
złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, by zostać wpisane do
Rejestru Fizjoterapeutów. Po ukończeniu specjalizacji oraz zdaniu Państwowego
Egzaminu Specjalizacyjnego będą mogli uzyskać tytuł Specjalisty potwierdzający
posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych.
Dr hab. Mariusz Migała, prof. nadzw.

