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Stanowisko ZG PTF dotyczące ustawy o zawodzie fizjoterapeuty 

 

ZG PTF ze zdziwieniem przyjmuje opinie  wyrażane zarówno w wystąpieniach jak 

i pismach członków stowarzyszenia zawodowego  „Fizjoterapia Polska”, które w sposób 

niejednoznaczny i nierzetelny mogą przedstawiać obecną sytuację dotyczącą projektu 

ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. 

ZG PTF przypomina i podkreśla fakt wspólnego, wraz  ze stowarzyszeniem FP, 

złożenia projektu ustawy w Ministerstwie Zdrowia. ZG PTF popiera działania 

stowarzyszenia zawodowego „Fizjoterapia Polska” dotyczące możliwości szybkiego 

uregulowania prawnego zawodu fizjoterapeuty. 

Od początku istnienia PTF prowadzone były prace nad wprowadzeniem w życie 

ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii wniosło w różnych 

okresach 7 projektów opisu zawodowego wraz z projektami ustawy, pozyskując na 

poszczególnych etapach prac rządowo-sejmowych poparcie ministrów, posłów  

i senatorów RP. Niestety, z powodu różnych przyczyn, nie udało się doprowadzić tych 

prac do  pozytywnego finału.  

Należy podkreślić, że prace te uległy zintensyfikowaniu na przełomie 2012/2013 

roku, w trakcie licznych spotkań i rozmów przedstawicieli PTF, Stowarzyszenia FP oraz 

Ministerstwa Zdrowia, a wcześniej także na poziomie Dziekanów Wydziałów, na których 

prowadzone są kierunki fizjoterapii. W marcu 2013 r. podczas spotkania  

w Ministerstwie Zdrowia, w obecności parlamentarzystów, przedstawiciele Polskiego 

Towarzystwa Fizjoterapii oraz Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska zostali poproszeni  

o przedłożenie jednolitego projektu ustawy wraz z protokołem rozbieżności, które 

dotyczyły przede wszystkim wynikowych kompetencji zawodowych fizjoterapeuty na 
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poszczególnych poziomach wykształcenia. Jesienią 2013 r. został złożony jednolity 

projekt ustawy i stworzone ostateczne warunki do procedowania i uchwalenia przez 

Sejm RP Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty.  

ZG PTF pragnie zwrócić uwagę na zasadnicze różnice PTF i SFP związane  

z zakresem kompetencji. ZG PTF przyjmuje, że kompetencje zawodowe są ściśle 

związane z rodzajem ukończonych studiów i ukończoną specjalizacją w dziedzinie 

fizjoterapii, a więc formami przyjętymi w środowisku medycznym i stosowanymi  

w zawodach medycznych.  ZG PTF podtrzymuje wyrażaną wielokrotnie opinię dotyczącą 

kursów dokształcających, zwiększających wiedzę i umiejętności, nie wpływających 

jednak na kompetencje zawodowe zdobyte w trakcie studiów wyższych i specjalizacji 

podyplomowej. Jednocześnie ZG PTF pragnie poinformować, że zapisy  

w proponowanym przez PTF projekcie ustawy rozszerzają kompetencje specjalisty, 

jednocześnie sankcjonując kompetencje wynikowe technika, licencjata i magistra.  

ZG PTF przyjmuje także do realizacji wszelkie wcześniejsze ustalenia dotyczące 

dalszego procedowania nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty i z dezaprobatą przyjmuje 

wszelkie działania nie mieszczące się w kanonach szeroko rozumianej współpracy, które 

mogą prowadzić do zablokowania prac nad ustawą. 

ZG PTF podtrzymuje zaproszenie przedstawicieli SFP do dalszych rozmów, w tym 

specjalistów fizjoterapii do uściślenia perspektywicznego kształcenia specjalistów, 

samodzielnych pracowników nauki w ramach dyskusji dotyczącej badań naukowych  

w zakresie fizjoterapii, nauczycieli akademickich co umożliwi podniesienie jakości 

kształcenia akademickiego na kierunku fizjoterapia, a także magistrów, licencjatów  

i techników oraz studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w ramach rozmów 

dotyczących możliwości podnoszenia umiejętności i zdobywania wiedzy w ramach 

poszczególnych poziomów kształcenia.  
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