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Nawiązując do pisma z dnia 26listopada 2014 r. nr GMS-WP-173-254/14, przy 

którym przekazano poselski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (wraz z autopoprawką), uprzejmie przedstawiam stanowisko 

dotyczące w/w projektu, w szczególności w zakresie odnoszącym się do 

proponowanych w rozdziale 7 i 8 przepisów dotyczących odpowiedzialności 

zawodowej i przepisów karnych. 

Celem przedłożonego do oceny projektu jest uregulowanie odpowiedzialności 

zawodowej fizjoterapeutów. Projektowane regulacje wzorowane są w większości na 

przepisach dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy, zawartych w ustawie 

z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) 

oraz pielęgniarek i położnych, zawartych w ustawie z dnia l lipca 2011 r. 

o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.). 

Projekt w sposób szczegółowy reguluje tryb i zasady postępowania 

w sprawach odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów i co do zasady zasługuje 

na akceptację. Nie budzi on zastrzeżeń natury merytorycznej, powielając w większości 

sprawdzone już rozwiązania, funkcjonujące na gruncie ustaw dotyczących różnych 

zawodów medycznych (oprócz lekarzy, pielęgniarek i położnych także ratownika 

medycznego, farmaceuty, czy diagnosty laboratoryjnego). 

Niezależnie od ogólnej pozytywnej oceny projektu zwrócić należy uwagę na 

wątpliwości jakie wywołują przedstawione poniżej rozwiązania szczegółowe projektu. 
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Zastrzeżenia budzi wydłużenie okresów, w których dopuszczalne jest wszczęcie 

postępowania przewinień zawodowych fizjoterapeutów (art. 88 projektu) do 5 lat od 

chwili popełnienia czynu i karalności do 7 lat od chwili czynu - podczas gdy 

analogiczne okresy dla lekarzy, pielęgniarek i położnych wynoszą odpowiednio 3 i 5 

lat. Jednocześnie bieg przedawnienia przerywać ma każda czynność Rzecznika 

Dyscyplinarnego dotycząca czynu określonego fizjoterapeuty, co w praktyce znacznie 

terminy te wydłuży. 

W uzasadnieniu projektu me wskazano przyczyn takiego zróżnicowania, 

tymczasem wydaje się, że przewinienia zawodowe lekarzy mogą być z natury bardziej 

niebezpieczne niż popełniane przez fizjoterapeutów- dlatego też wydłużenie okresów 

przedawnienia wobec ostatniej z tych grup zawodowych należy ocenić jako 

niezasadne. 

Odnosząc się do proponowanych w rozdziale 8 projektu przepisów karnych 

zauważyć należy, iż są one wzorowane na przepisach powołanej powyżej ustawy 

z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Nie wywołują one 

zastrzeżeń merytorycznych, uwagę zwraca jednak niekonsekwentne określenie sankcji 

grożących za poszczególne czyny zabronione. 

W projektowanym art. 129 za popełnienie wykroczenia przewiduje się "karę 

grzywny". W art. 130 i 131 projektu określono czyny o charakterze występków, przy 

czym w pierwszym z tych przepisów zagrożone ,,karą grzywny albo karą ograniczenia 

wolności", a w drugim "grzywną albo karą ograniczenia wolności". W obowiązującym 

systemie prawnym przyjęło się, że przy określaniu sankcji za popełnienie przestępstwa 

używa się określenia "podlega grzywnie", a przy wykroczeniu - "podlega karze 

grzywny". Niezbędnajest zatem korekta brzmienia art. 130 projektu. 

W art. 126 ust. l dotyczącym zatarcia skazania odwołano się do kar 

"wymienionych w art. l 00" i jego poszczególnych jednostkach redakcyjnych, podczas 

gdy rodzaje tych kar zostały wyszczególnione w art. 101 (art. 100 projektu dotyczy 

umorzenia postępowania). 
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Dwukrotnie powtórzono identyczną regulację dotyczącą prowadzenia przez 

Krajową Radę Fizjoterapeutów rejestru ukaranych fizjoterapeutów- raz wart. 125 ust. 

l zdaniu pierwszym, a po raz drugi wart. 127 ust. l (w tym wypadku rejestr ten pisany 

jest dużymi literami). 

Dodatkowo przepis art. 127 budzi wątpliwości co do celowości konstruowania 

jego ustępu 2. Dotyczy on nieusuwania wzmianki o karze pozbawienia prawa do 

wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty i nie wiadomo dlaczego zawarto go w osobnym 

artykule, skoro dotyczy kwestii zatarcia ukarania, normowanej przepisami art. 126 

projektu. 

Zasadniczy problem sprowadza się jednak do oceny, czy zasada braku zatarcia 

najsurowszej kary jest zgodna ze standardami ustawy zasadniczej. Należy w tym 

miejscu wspomnieć, iż obecnie procedowany jest w Sejmie projekt ustawy o zmianie 

ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 124 7), 

który ma uchylać, m.in., podobne rozwiązania dotyczące lekarzy i innych zawodów. 

Stanowi on wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2010 r. 

K 1109 (Dz. U. Nr 200, poz. 1326), który ocenił jako niekonstytucyjne przepisy 

odbierające osobom ukaranym tego rodzaju karami prawo ubiegania się o powrót do 

korporacji (wolnych zawodów). 

Wskazać ponadto warto na brak uregulowania w projekcie zasad i trybu 

prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów. Większość ustaw dotyczących 

odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne zawiera przepisy 

upoważniające ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia tych zagadnień 

w akcie normatywnym niższego rzędu. 

Za błędne należy uznać odwołanie stę w art. 128 pkt l projektu do 

odpowiedniego stosowania w sprawach nieuregulowanych przepisów Kodeksu 

postępowania kamego "dotyczących postępowania uproszczonego", które to 

postępowanie zniknie z procedury karnej z dniem l lipca 2015 r., a więc na pewno 

przed wejściem w życie projektowanej ustawy (projekt zakłada vacatio legis 

wynoszącą 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy). 



4 

Niezależnie od przedstawionych powyżej uwag odnoszących się do przepisów 

karnych, zwrócić należy uwagę na konieczność doprecyzowania regulacji zawartych 

w rozdziale 6 projektu, dotyczących czynnego i biernego prawa wyborczego do 

organów samorządu zawodowego. 

Analiza projektowanego art. 58 wskazuje, iż pominięto w nim osoby, wobec 

których sąd prawomocnie orzekł środek zabezpieczający określony w art. 99 k.k., 

polegający na zakazie wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

Nadto wart. 59 ust. l pkt 6 projektu odnoszącym się do wygaśnięcia mandatu 

w organach samorządu wskazano osoby, wobec których sąd orzekł środek 

zabezpieczający polegający na "zawieszeniu wykonywania zawodu", podczas gdy 

środkiem tym winien być zakaz wykonywania zawodu (pomylono nazwę środka 

zabezpieczającego ze środkiem zapobiegawczym). 

Zawarte wart. 85 ust. l pkt l projektowanej ustawy sformułowanie dotyczące 

nałożenia kary wymaga doprecyzowania, iż dotyczy kary pieniężnej. Dodatkowo we 

wskazanym przepisie uzasadnione byłoby także wskazanie jako zachowań 

uzasadniających sięgnięcie do przepisów o karach porządkowych, odmowy wykonania 

czynności biegłego lub specjalisty. 

Należy też zwrócić uwagę na liczne usterki redakcyjne projektu. Mają one 

zarówno charakter błędów literowych (np. w art. l 09 ust. l "Sądy Dyscyplinarnego" 

zamiast "Sądu Dyscyplinarnego", jak i językowych (np. w art. 126 ust. l "wszczęte 

przeciw nim" zamiast prawidłowo "wszczęte przeciw niemu", skoro chodzi 

o pojedynczego fizjoterapeutę). 
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