
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy              

o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (tekst niewygłoszony). 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko odnośnie                    

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych 

innych ustaw. 

    Wejście w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z września 2015 r. spowodowało,                     

że zawód ten stał się samodzielnym zawodem medycznym, w wyniku czego osoby go 

wykonujące zaczęły podlegać ścisłym zasadom. Niestety uregulowania tej ustawy 

zobowiązały fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej, że 

po dniu 30 listopada 2018 roku będą oni mogli kontynuować swoją działalność jedynie jako 

podmioty wpisane do rejestru podmiotów leczniczych. Wynikająca z tych przepisów 

konieczność spełniania przez fizjoterapeutów wymagań nieproporcjonalnych do rozmiaru 

wykonywanej działalności, obowiązkowych dla m.in. szpitali czy dużych przychodni, 

wyeliminowałaby z rynku wiele osób, które obecnie udzielają świadczeń zdrowotnych 

osobiście, często wyłącznie w miejscu wezwania lub w podmiocie leczniczym. Takie zapisy               

w ustawie utrudniłyby dostęp do świadczeń i znacznie wydłużyłyby kolejki pacjentów, 

czekających na usługi fizjoterapeutów. 

    Cieszy mnie, że mając na uwadze dobro pacjentów oraz ich potrzeby, resort zdrowia 

postanowił rozwiązać tę kwestię, projektując omawiane dziś przepisy. 

    Nowela przewiduje, że zawód fizjoterapeuty będzie mógł być wykonywany w formie 

indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych. Praktyki te będą objęte takimi samymi 

uregulowaniami w zakresie spełniania warunków prowadzenia działalności, jak praktyki 

pielęgniarskie. Ustawą wprowadza się jednak obowiązek wpisu tej praktyki do nowego 

rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. 

    Warto podkreślić, że wprowadzane zmiany wpłyną pozytywnie na zawód fizjoterapeuty 

również pod względem finansowym. Jak wskazują projektodawcy, dzięki tym rozwiązaniom 

pięciokrotnie zmniejszy się wysokość opłaty, jaką z tytułu wpisu do odpowiedniego rejestru 

mają ponosić fizjoterapeuci. 



    Nie mam wątpliwości, że omawiane zmiany są oczekiwane zarówno przez fizjoterapeutów, 

jak również przez pacjentów, którzy z ich usług korzystają. Koło Wolni i Solidarni w pełni 

popiera rozwiązania zawarte w nowelizacji. 

 

 


