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Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 listopada 2014 r., GMS-WP-173-254/14 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy nie zgłasza uwag do poselskiego projektu 

ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw wraz z autopo

prawką. 

Z poważaniem 

L w 
·Prof. dr . Małgorzata GERSDORF 

L.dz ................................................... .. 
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NACZELNA IZBA PIELEGNIAREK l POŁOŻNYCH 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
02·757 Warszawa, ul. Pory 78, lok. 10, Tel. (22) 327 61 81, Fax. (22) 327 61. 60 

. NIPiP-NRPiP-DM.0025.425.2014 Warszawa, 30 grudnia 2014r. 

Pan 
Adam Podgórski 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

Szanowny Panie Ministrze, 

W nawiązaniu do pisma. które wpłynęło w dniu l grudnia 2014 roku (znak: GMS-WP-173-

254/14) w sprawie przedstawienia opinii do poselskiego projektu usttmy o zawodzie 

fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw wraz z autopoprawką, Naczelna Rada Pielęgniarek 

i Położnych wnosi następujące uwagi do wyżej wymienionego projektu. 

l) Wart. 19 ust. 5 należy zwiększyć maksymalną liczbę punktów ~testu do co najmniej 

75%. 

Pozytywny wynik zdanego egzaminu poprzez uzyskanie co najmniej 56% maksymalnej 

liczby punktów z testu jest zbyt niskim progiem znajomości zagadnień. 

2) Artykuł 23 powinien przyjąć następujące brzmienie: 

"l. Fi~oterapeuta, który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy ni~ 5 lat w okresie 

ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek odbyć przeszkolenie 

po przerwie w wykonywaniu zawodu pod nadzorem innej osoby uprawnionej 

do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, z tytułem magistra i ukończoną specjalizacją 

z zakresu fizjoterapii, zwanej dalej opiekunem przeszkolenia. Opiekuna przes~olenia 

wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie. 

2. Czas trwania przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu wynosi 3 miesiące 

i powinno odbywać ~ię w pełnym wymiarze czasu pracy. Jei;eli przeszkolenie odbywa sie 

w rue,Pełnym wymiarze czasu pracy, t() ulega ono proporcjonalnemu wydłu~eniu. 
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3. Przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu odbywa się na podstawie umowy 

o pracę na czas olcreślony, umowy cywilnoprawnej, wolontariatu lub skierowania starosty, 

o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)". 

4. W przypadku ubiegania się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu przez osobę 

zobowiązaną do odbycia przeszkolenia, o którym mowa w ust. l, do wniosku dołącza się 

również zaświadczenie potwierdzające zakończenie przeszkolenia." 

Określenie staż sugeruje wykonywanie czynności zawodowych po uzyskaniu przez 

absolwenta dyplomu, natomiast w przypadku wystąpienia przerwy w wykonywaniu zawodu 

właściwe byłoby określenie: przeszkolenie po przelWie w wykonywaniu zawodu. 

Z poważaniem 

Wiceprezes NRPiP 

d~ 
Teresa Kuziara 
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