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Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zawodzie ﬁzjoterapeuty. Za co dziękują mu sami zainteresowani.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zawodzie ﬁzjoterapeuty. Za co dziękują mu
sami zainteresowani.
„Z wielka przyjemnością informujemy, że 26 października 2015 roku pan prezydent Andrzej Duda
złożył swój podpis pod projektem ustawy o zawodzie ﬁzjoterapeuty. Jesteśmy dumni i bardzo
szczęśliwi, że tak długo oczekiwana przez nasze środowisko regulacja stała się faktem. W imieniu
tysięcy ﬁzjoterapeutów oraz milionów pacjentów dziękujemy panu prezydentowi za ostateczną
akceptację ustawy o zawodzie ﬁzjoterapeuty. Dziękujemy również wszystkim osobom, które w sposób
bezpośredni oraz pośredni przyczyniły się do tego wielkiego sukcesu” - informuje Stowarzyszenie
Fizjoterapia Polska.
Przypomnijmy, że przeciwko ustawie byli lekarze zarówno z NIL jak i z OZZL. Lekarze nie chcieli, żeby
o sposobie rehabilitacji decydował ﬁzjoterapeuta. Tym samym lekarz byłby pominięty w procesie
rehabilitacji.
Przyjęty przez Sejm i Senat poselski projekt ustawy jest prawie całkowicie zbieżny merytorycznie z
projektem obywatelskim, przyjętym przez wszystkie kluby parlamentarne w dniu 10 września br. w
trakcie pierwszego czytania w Sejmie, z czego cieszy się stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.
„Mamy obecnie jedną, wspólnie długo oczekiwaną ustawę, popieraną zarówno przez całe środowisko
ﬁzjoterapeutów jak i Parlament oraz stronę rządową reprezentowaną przez Ministerstwo Zdrowia.
Najważniejsze jednak, że ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom milionów pacjentów. Mimo że
proces procedowanianie jest jeszcze zakończony, chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy
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przyczynili się do osiągnięcia obecnego etapu. Momentem przełomowym dla naszej sprawy, było na
pewno złożenie projektu obywatelskiego, co spowodowało większą mobilizację parlamentarzystów
oraz MZ i przyspieszenie prac nad projektem poselskim. Dlatego też jesteśmy świadomi, że to Wam
wszystkim, którzy byliście zaangażowani w zbieranie podpisów pod projektem obywatelskim
zawdzięczamy obecny sukces. Bardzo dziękujemy!” – napisali ﬁzjoterapeuci.
Projekt ustawy:
- zapewnia bezpieczeństwo obywateli korzystających z usług ﬁzjoterapii
- zwiększa dostęp do naszych usług
- deﬁniuje nas jako medyczny zawód zaufania publicznego
- reguluje prace samorządu zawodowego
- reguluje prawa wykonywania zawodu
- reguluje zasady kształcenia przed- i podyplomowego w tym specjalizacyjnego
- deﬁniuje szereg innych istotnych regulacji zapewniających rozwój nowoczesnej ﬁzjoterapii.
Ustawa wprowadza jednostopniowe studia magisterskie, po których każdy absolwent będzie zdawał
egzamin państwowy aby uzyskać prawo wykonywania zawodu (dotyczy to TYLKO osób, które
rozpoczną studia w 2017 roku co oznacza, że pierwszy egzamin odbędzie się najwcześniej w roku
2022).
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