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U S T AWA  

z dnia 9 listopada 2018 r. 

o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
1)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 

2018 r. poz. 160, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) podmiot wykonujący działalność leczniczą – podmiot leczniczy, o którym 

mowa w art. 4, oraz lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę wykonujących 

zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której 

mowa w art. 5;”; 

2) w art. 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci mogą wykonywać swój zawód 

w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz 

w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100.”, 

b) w ust. 2 w pkt 2 po lit. b dodaje się przecinek i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) fizjoterapeuty może być wykonywana w formie: 

a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna 

praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka 

fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna 

praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na 

podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 

zakład, 

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako 

grupowa praktyka fizjoterapeutyczna”; 

3) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

                                                 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, 

ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawę z dnia 25 września 2015 r. o 

zawodzie fizjoterapeuty. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 

1128, 1375, 1532, 1629, 1669 i 1693. 
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„Art. 19a. 1. Fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej 

jako indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną jest obowiązany spełniać 

następujące warunki: 

1) posiadać prawo wykonywania zawodu; 

2) nie może być: 

a) tymczasowo zawieszony w prawie wykonywania zawodu albo 

zawieszony w prawie wykonywania zawodu albo ograniczony w 

wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 505, 1000 i 1669), 

b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, 

c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym 

orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo 

zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem

 zapobiegawczym; 

3) dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym 

w art. 22, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym 

w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny 

odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

4) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej; 

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1. 

2. Fizjoterapeuta wykonujący indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną 

wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązany: 

1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5; 

2) posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie 

świadczeń zdrowotnych; 

3) wskazać adres siedziby indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej 

wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania oraz miejsca przyjmowania 

wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów 

leczniczych i sprzętu medycznego, o których mowa w pkt 2. 
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3. Fizjoterapeuta wykonujący indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną 

wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 

prowadzącym ten zakład jest obowiązany spełniać warunki, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5. 

4. W ramach grupowej praktyki fizjoterapeutycznej mogą być udzielane 

świadczenia zdrowotne wyłącznie przez fizjoterapeutów będących wspólnikami 

albo partnerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. b, spełniających 

warunki, o których mowa w ust. 1 albo 2.”; 

4) art. 20 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20. Miejscem wezwania, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 5, art. 19 ust. 3 i 

art. 19a ust. 2, nie może być zakład leczniczy.”; 

5) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej 

Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady 

Diagnostów Laboratoryjnych oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 

kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a także 

rodzajem wykonywanej działalności i zakresem udzielanych świadczeń 

zdrowotnych.”; 

6) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do praktyk zawodowych, o których mowa 

w art. 18 ust. 4 i 6, art. 19 ust. 4 i 6 oraz art. 19a ust. 3.”; 

7) w art. 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 

Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów 

Laboratoryjnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia 

obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz minimalną sumę 

gwarancyjną, biorąc pod uwagę rodzaje działalności leczniczej i rodzaje 

podmiotów wykonujących tę działalność.”; 

8) art. 33 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 33. W przypadku wykonywania działalności leczniczej przez: 
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1) lekarza w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie 

leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten 

zakład albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie 

w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 

prowadzącym ten zakład albo 

2) pielęgniarkę w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w 

zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 

prowadzącym ten zakład albo indywidualnej specjalistycznej praktyki 

pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z 

podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, albo 

3) fizjoterapeutę w ramach indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej 

wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem 

leczniczym prowadzącym ten zakład 

– odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń 

zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń 

zdrowotnych ponoszą solidarnie odpowiednio lekarz i podmiot leczniczy albo 

pielęgniarka i podmiot leczniczy, albo fizjoterapeuta i podmiot leczniczy.”; 

9) po art. 102 dodaje się art. 102a w brzmieniu: 

„Art. 102a. 1. Fizjoterapeuta, który zamierza wykonywać zawód w ramach 

działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa 

w art. 106 ust. 1, wniosek o wpis do rejestru zawierający następujące dane: 

1) imię i nazwisko fizjoterapeuty; 

2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty; 

3) formę działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń 

zdrowotnych; 

4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania 

wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w przypadku 

wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania; 

5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 

6) adres do korespondencji. 

2. Fizjoterapeuci zamierzający wykonywać zawód w ramach działalności 

leczniczej jako grupową praktykę fizjoterapeutyczną w celu uzyskania wpisu do 

rejestru składają wniosek zawierający: 
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1) listę fizjoterapeutów stron umowy spółki cywilnej, wspólników albo 

partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich tytułów zawodowych i 

miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do 

reprezentowania tej spółki; 

2) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6; 

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

3. Przepisy art. 100 ust. 2 i 3 stosuje się.”; 

10) w art. 105: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, 

ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do 

rejestru – w przypadku lekarza, pielęgniarki lub fizjoterapeuty,”, 

b) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w 

brzmieniu: 

„4) przychód Krajowej Izby Fizjoterapeutów – w przypadku opłat 

pobieranych od praktyk zawodowych fizjoterapeutów.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii 

Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres 

danych objętych wpisem do rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania w 

sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia spójności i kompletności danych 

zawartych w rejestrze, a także koszty związane z postępowaniem w sprawie 

wpisu.”; 

11) w art. 106: 

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) Krajowa Rada Fizjoterapeutów – w odniesieniu do praktyk zawodowych 

fizjoterapeutów”, 
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b) w ust. 4: 

– w pkt 1: 

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„oznaczenia lekarza, pielęgniarki lub fizjoterapeuty:”, 

– – lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) imiona i nazwiska wspólników spółki – w przypadku spółki 

cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej lekarzy albo 

pielęgniarek lub położnych, albo fizjoterapeutów,”, 

– pkt 8a otrzymuje brzmienie: 

„8a) miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku 

zakończenia działalności leczniczej przez lekarza, pielęgniarkę lub 

fizjoterapeutę;”; 

12) w art. 107: 

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W przypadku praktyk zawodowych fizjoterapeutów uchwałę w 

sprawie nałożenia kary pieniężnej podejmuje Krajowa Rada 

Fizjoterapeutów.”, 

b) w ust. 5 wyrazy „ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „ust. 3–4a”; 

13) w art. 108 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) skreślenia lekarza z listy członków okręgowej izby lekarskiej z przyczyn 

określonych w art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168 i 1669) albo wygaśnięcia prawa 

wykonywania zawodu pielęgniarki z przyczyn określonych w art. 42 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.
3)

), albo wygaśnięcia prawa wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty z przyczyn określonych w art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 

25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty – w przypadku indywidualnej 

praktyki zawodowej;”; 

14) w art. 110 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku praktyk zawodowych fizjoterapeutów uchwałę w 

sprawach, o których mowa w ust. 1, podejmuje Krajowa Rada Fizjoterapeutów.”. 

                                                 

3)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1000, 

1515, 1544, 1629 i 1669. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650 i 1544) art. 88 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 88. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania 

następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, 

biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera 

papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza 

dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, 

radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza 

przysięgłego.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524 oraz z 2018 r. poz. 1115 i 1515) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się do wykonywanych wyłącznie 

w miejscu wezwania indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych 

specjalistycznych praktyk lekarskich, indywidualnych praktyk pielęgniarek, 

położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i 

indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych.”; 

2) art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii 

Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej 

Rady Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, 

w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, sposób jej 

przetwarzania oraz wzory określonych rodzajów dokumentacji medycznej, w 

szczególności wzór książeczki zdrowia dziecka, uwzględniając rodzaje podmiotów 

udzielających świadczeń zdrowotnych, a także konieczność zapewnienia realizacji 

prawa dostępu do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia, ochrony 

danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz jednolitych wzorów 

dokumentacji medycznej mającej istotne znaczenie dla szybkiego i skutecznego 

udzielania świadczeń zdrowotnych. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz po zasięgnięciu 

opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, 
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oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Lekarskiej Wojskowej Izby 

Lekarskiej, każdy w zakresie swojego działania, określi, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, sposób jej przetwarzania oraz wzory 

określonych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności wzór książeczki 

zdrowia dziecka, uwzględniając konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu 

do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia, ochrony danych i 

informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz jednolitych wzorów 

dokumentacji medycznej mającej istotne znaczenie dla szybkiego i skutecznego 

udzielania świadczeń zdrowotnych.”; 

3) w art. 30a w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) właściwa okręgowa izba lekarska albo okręgowa izba pielęgniarek i 

położnych albo Krajowa Izba Fizjoterapeutów – w przypadku śmierci 

odpowiednio lekarza albo pielęgniarki lub położnej albo fizjoterapeuty, 

wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej w rozumieniu art. 5 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”; 

4) w art. 69a: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku praktyk zawodowych fizjoterapeutów uchwałę 

w sprawie nałożenia kary pieniężnej podejmuje Krajowa Rada 

Fizjoterapeutów.”, 

b) w ust. 4 wyrazy „ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami „ust. 2–3a”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 oraz z 2018 r. poz. 697, 1515 i 1544) w art. 17c w 

ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą – I część jego kodu 

resortowego z systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a w przypadku gdy usługodawcą 

jest podmiot działający na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez 

okręgową izbę lekarską, okręgową izbę pielęgniarek i położnych albo 

Krajową Radę Fizjoterapeutów, identyfikatorem usługodawcy jest numer 

wpisu tego podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą wraz z kodem właściwego organu, o którym mowa w przepisach 
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wydanych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej;”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 505,1000 i 1669) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4: 

a) w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w 

brzmieniu: 

„5) wykonywanie czynności zawodowych określonych w ust. 2 niebędących 

świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

160, z późn. zm.
4)

) w podmiocie, który nie jest podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Fizjoterapeuta nieposiadający okresu doświadczenia w zawodzie 

określonego w ust. 4 pkt 2–4, może udzielać świadczeń zdrowotnych w 

zakresie wynikającym z posiadanego tytułu zawodowego, wyłącznie na 

podstawie skierowania lekarza albo innego fizjoterapeuty posiadającego 

prawo samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu 

fizjoterapii.”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Fizjoterapeuta może wykonywać zawód: 

1) na podstawie umowy o pracę; 

2) w ramach stosunku służbowego; 

3) na podstawie umowy cywilnoprawnej; 

4) w ramach wolontariatu; 

5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”; 

2) art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28. 1. Fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań 

zawodowych na podstawie umowy o pracę, w ramach stosunku służbowego lub 

umowy cywilnoprawnej jest obowiązany przedłożyć podmiotowi, na rzecz którego 

wykonuje te zadania, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu. 

                                                 

4)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 

1128, 1375, 1532, 1629, 1669 i 1693. 
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2. Podmiot, na rzecz którego fizjoterapeuta ma wykonywać zadania 

zawodowe, przed zatrudnieniem fizjoterapeuty na podstawie umowy o pracę, w 

ramach stosunku służbowego albo umowy cywilnoprawnej, jest obowiązany żądać 

przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu.”; 

3) w art. 30 w ust. 1 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: 

„16a) informację o prowadzeniu indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej lub 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki 

fizjoterapeutycznej i numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą;”; 

4) art. 130 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 130. Prawomocne ukaranie karami wymienionymi w art. 108 ust. 1 pkt 

7 i 8 stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 

pracownika, stosunku służbowego albo umowy cywilnoprawnej, na podstawie 

których fizjoterapeuta wykonuje zawód.”; 

5) w art. 143 uchyla się ust. 3. 

Art. 6. 1. Do okresów doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty, o którym mowa 

w art. 4 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 5, zalicza się wykonywanie czynności 

zawodowych określonych w art. 4 ust. 2 i ust. 3 pkt 5 tej ustawy, w okresach, które 

miały miejsce także przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Fizjoterapeuci, którzy uzyskali wpis do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą po dniu wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 5, a przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o wpis praktyki zawodowej, o której mowa 

w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

do tego rejestru bez wniesienia opłaty, o której mowa w art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pod warunkiem złożenia 

wniosku o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

podmiotu leczniczego, w stosunku do którego, przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, uzyskali wpis do tego rejestru. 

Art. 7. Fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej 

mogą prowadzić tę działalność bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 października 2019 r. 
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Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 3, 

art. 25 ust. 5 i art. 105 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy 

zmienianej w art. 3, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych odpowiednio na podstawie art. 22 ust. 3, art. 25 ust. 5 i art. 105 ust. 4 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 30 ust. 1 i 2 

ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej 

niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem art. 5 pkt 

5 oraz art. 7, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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