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Opinia do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania
w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego
rejestru (MZ 663)

I.

Opis sytuacji problemowej

Jak deklaruje Projektodawca, rekomendowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania mają
na celu umożliwienie fizjoterapeutom wpisywanie praktyki zawodowej do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą. Umożliwienie fizjoterapeutom wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej, powinno, zdaniem Projektodawcy, ułatwić i uprościć wykonywanie
przez nich działalności gospodarczej, a tym samym zwiększyć podaż usług (świadczeń zdrowotnych) z zakresu fizjoterapii, co powinno korzystnie wpłynąć na stan zdrowia całej populacji, w
tym na osoby niepełnosprawne i osoby starsze, przez poprawę ich sprawności ruchowej.
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, umożliwiono fizjoterapeutom wykonywanie zawodu w ramach praktyk zawodowych. Wprowadzono obowiązek wpisu
praktyki zawodowej fizjoterapeutycznej do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, na zasadach takich jak dla praktyk zawodowych lekarzy i pielęgniarek. Organem
prowadzącym rejestr jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów.
Jak informuje Projektodawca, zostało zmienione brzmienie przedmiotowego upoważnienia
ustawowego dla ministra właściwego do spraw zdrowia, do określenia w drodze rozporządzenia, szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru oraz szczegółowego try-
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bu 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. W związku z powyższym,
zdaniem Projektodawcy, konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia, z uwzględnieniem
danych, jakim powinien zawierać wniosek o wpis fizjoterapeuty do rejestru oraz danych, jakie powinna zawierać księga rejestrowa.
Projektowane rozporządzenie w zasadzie powiela przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. W
stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia wprowadzono zmiany w części normatywnej oraz w załączniku nr 5.
Zmiany w części normatywnej rozporządzenia są związane z przepisami art. 102a i art. 106
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności o działalności leczniczej, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektó rych innych ustaw, które określają dane, jakie powinien zawierać wniosek o wpis fizjoterapeuty do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz dane zawarte w księdze rejestrowej praktyki fizjoterapeutycznej.
W części normatywnej usunięto datę złożenia wniosku, ponieważ na podstawie projektowanego § 16, wniosek składa się (wysyła) w postaci elektronicznej. Ponadto w przypadku praktyki grupowej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej i fizjoterapeutycznej, zmieniono adres zamieszkania na adres do korespondencji. W załączniku nr 5 do rozporządzenia, do kodów rodzajów praktyk zawodowych, dopisano praktyki zawodowe fizjoterapeutów. Ponadto dodano załącznik nr 4 do rozporządzenia, który zawiera kod Krajowej Rady Fizjoterapeutów.
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II.

Opis zastosowanych metod zbierania danych i informacji

Główne metody zbierania danych i informacji opierały się na:
1. Analizie desk research: artykułów w prasie specjalistycznej, Ocen Skutków Regulacji,
stron www: administracji publicznej i samorządowej, portali tematycznych,
wypowiedziach oraz treści materiałów eksperckich z obszaru ochrony zdrowia.
2. Ankietyzacji organizacji pacjenckich, m.in. poprzez Platformę Konsultacji stworzoną w
ramach projektu „Wspólnie decydujemy - wsparcie konsultacji społecznych w
ochronie zdrowia” (wyniki przestawiono poniżej),
3. Wywiadów bezpośrednich i telefonicznych z ekspertami, przedstawicielami
administracji publicznej z obszaru ochrony zdrowia oraz reprezentantami organizacji
pacjenckich.

III.

Zestawienie opinii organizacji pacjenckich

Konsultacje/ankietowanie na Platformie Konsultacji prowadzone były w postaci zestawu pytań (otwartych i zamkniętych). Poniżej zaprezentowano wyniki procesu konsultacji jakie zostały przeprowadzone:
1. Czy Pani/Pana zdaniem obecny dostęp do świadczeń fizjoterapeutycznych jest dobry?
Warianty odpowiedzi

Ilość

Tak

1

Nie

8

Nie mam zdania

1

Procent udzielonych odpowiedzi
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2. Czy Pani/Pana zdaniem uproszczenie prowadzenia działalności fizoterapeutycznej na
własny rachunek ułatwi dostęp pacjentów do świadczeń?
Warianty odpowiedzi

Ilość

Tak

5

Nie

1

Nie mam zdania

4

Procent udzielonych odpowiedzi

3. Czy Pani/Pana zdaniem osoba prowadząca świadczenia fizjoterapeutyczne powinna
posiadać własny gabinet?
Warianty odpowiedzi

Ilość

Tak

5

Nie

3

Nie mam zdania

2

Procent udzielonych odpowiedzi

4. Czy Pani/Pana zdaniem proponowane w przedmiotowym rozporządzeniu zmiany zasad prowadzenia świadczeń przez fizjoterapeutów doprowadzą do obniżenia ich ceny
dla pacjenta?
Warianty odpowiedzi

Ilość

Tak

3

Nie

4

Nie mam zdania

3

Procent udzielonych odpowiedzi
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Pytania otwarte:
1. Jak Pani/Pana zdaniem należy poprawić dostępność pacjentów do świadczeń fizjoterapeutycznych?
2. W jaki sposób można zwiększyć liczbę fizjoterapeutów, aby doprowadzić do skrócenia kolejek do tych świadczeń finansowanych przez NFZ?

Odpowiedzi uzyskane podczas konsultacji stanowią elementy opinii wyrażonej w stanowisku Ars Vivendi.

IV.

Opinia Ars Vivendi

Rozporządzenie dotyczy zmian formalizujących samodzielną działalność fizjoterapeutów, na
które czekają zarówno oni sami jak i tysiące pacjentów, którzy obecnie mają utrudniony dostęp do świadczeń fizjoterapeutycznych.
Obowiązująca od dnia 31 maja 2016 r. ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie
fizjoterapeuty wprowadziła regulacje określające zasady wykonywania zawodu
fizjoterapeuty jako samodzielnego zawodu medycznego. Wraz z jej wejściem w życie
fizjoterapeuci stali się grupą zawodową podlegającą ścisłym zasadom "kontynuowana
zawodu, które są zbliżone do zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarek i położnych”.
Lekarze, dentyści, pielęgniarki i położne mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności
gospodarczej w odrębnej formie prawnej — praktyce zawodowej, a fizjoterapeuci nie,
dlatego potrzebna była zmiana przepisów. Praktyki zawodowe nie są podmiotami
leczniczymi, mają dostosowane do rozmiaru i zakresu działalności obowiązki dotyczące
wymogów lokalowych i rejestracyjnych.
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami fizjoterapeuci, którzy chcą wykonywać zawód przez
udzielanie świadczeń wyłącznie na wezwanie lub wyłącznie w zakładzie leczniczym na
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, muszą spełnić warunki
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą i uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę.
Wykonywanie usług w takiej formie wiąże się z dużymi kosztami. Ustawa o działalności
leczniczej nie zawiera szczegółowych przepisów dotyczących prowadzenia podmiotów
leczniczych przez fizjoterapeutów. Tym samym, jak podkreśla prezes KRF, podlegają oni
ogólnym przepisom, w których są m.in. wymogi, jakie obowiązują szpitale, duże przychodnie
i ambulatoria. Również wysokość opłaty z tytułu wpisu podmiotu leczniczego do rejestru jest
wielokrotnie wyższa niż w przypadku praktyki zawodowej.
Dodatkowo, wysokość opłaty z tytułu wpisu praktyki zawodowej do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą wynosi 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, a w przypadku
podmiotów leczniczych — 10% (różnica pięciokrotna).
Rozwiązaniem jest objęcie fizjoterapeutów takimi przepisami, jakie obowiązują lekarzy i
pielęgniarki. Zdaniem przedstawicieli samorządu byłoby to tym bardziej zasadne, że
większość działających na własny rachunek fizjoterapeutów nie ma konkretnej siedziby, w
której przyjmuje pacjentów, tylko świadczy usługi w ramach kontraktu dla innych
podmiotów leczniczych; bardzo często prowadzi też usługi na wezwanie do domu pacjenta.
Nawet jeśli któryś z nich ma gabinet – a należy szacować, że posiada je ok. 10 tys. osób – to
nie musi on w ocenie ekspertów spełniać wszystkich wymogów sanitarnych, określonych dla
podmiotów leczniczych.
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W ocenie przedstawicieli samorządu konieczność przekształcenia się w podmiot leczniczy
może doprowadzić do tego, że w listopadzie ok. 20 tys. działalności gospodarczych zostanie
przez fizjoterapeutów zamkniętych. Istnieje też obawa, że niektórzy będą próbowali omijać
przepisy, np. rejestrując się jako trenerzy personalni czy masażyści. To spowoduje, że
samorząd fizjoterapeutów, powołany również po to, żeby kontrolować jakość świadczonych
przez nich usług, nie będzie w stanie tego robić. Stracą na tym przede wszystkim pacjenci. Bo
gwarancją dla nich jest prawo do wykonywania zawodu, dzięki któremu wiedzą, że mają do
czynienia z fizjoterapeutą, a nie osobą, która tylko się za niego podaje. Istnieje również
obawa, że 20 tys. osób, które być może będą zmuszone zamknąć swoją działalność zostanie
częściowo pozbawionych środków do życia. Często to nie są ludzie z dużych miast, tylko np. z
rejonów uzdrowiskowych, gdzie zatrudnieni są na kontraktach i jest to dla nich jedyna
możliwość podejmowania pracy.
Problem dotyczy też tych fizjoterapeutów, którzy dopiero ozpoczynają wykonywanie
zawodu. Kilka tysięcy osób rocznie kończy studia i często jedynym dla nich wyjściem jest
założenie własnej działalności. Niestety wszyscy są zobligowani do utworzenia podmiotu
leczniczego. A to powoduje, że często rezygnują, ponieważ nie stać ich na to, by spełnić
wymagania określone przez ustawę i rozporządzenie, co wiąże się z dużymi kosztami. I choć
posiadają prawo do wykonywania zawodu, często pozostają bezrobotni.
Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej z końca 2018 roku umożliwia wykonywanie
zawodu fizjoterapeuty w ramach działalności gospodarczej w formie praktyki zawodowej o
statusie prawnym, jak dla innych zawodów medycznych. Dla fizjoterapeutów powinny być
przewidziane praktyki zawodowe jedynie w formie:


jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeuty
(tzw. praktyka gabinetowa),



jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeuty
wyłącznie w miejscu wezwania,
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jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka wyłącznie w
zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym
ten zakład,



spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowej praktyki
fizjoterapeutów.

Wdrożenie nowelizowanej ustawy umożliwiło objęcie praktyk zawodowych fizjoterapeutów
analogicznymi uregulowaniami jak ma to miejsce w odniesieniu do praktyk pielęgniarek w
zakresie spełniania warunków prowadzenia działalności leczniczej. Projekt rozszerza katalog
czynności i stanowisk, których wykonywanie lub zajmowanie uznaje się również za
wykonywanie zawodu fizjoterapeuty.
Rozszerzenie art. 4 ust. 3 ww. ustawy sprawi, że fizjoterapeuci zatrudnieni w domach
pomocy społecznej, placówkach oświatowych, klubach sportowych i centrach fitness oraz
podmiotach świadczących usługi typu spa, wykonujący często czynności identyczne z
fizjoterapeutami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych, ale nie mające na celu
zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawę zdrowia (tym samym niebędące
świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej) nie będą tracili prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych po okresie 5 lat
zatrudnienia w ww. jednostkach.
Do dnia 31 października 2019 r. fizjoterapeuci, wykonujący zawód w ramach działalności
gospodarczej, będą mogli prowadzić tę działalność bez wpisu do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą. Będzie to okres na dostosowanie prowadzonej
działalności do nowych zasad jej wykonywania.
Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty będzie możliwe w ramach działalności gospodarczej,
nie tylko jako podmiot leczniczy, ale również jako indywidualna lub grupowa praktyka – takie
zapisy zawiera projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Taka forma udzielania
świadczeń jest łatwiejsza do zorganizowania i tańsza. Proponowane zmiany znoszą ograni-
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czenia wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Obniżają także koszty prowadzenia działalności
gospodarczej fizjoterapeutów przez obniżenie opłaty związanej z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i ograniczają wymogi organizacyjne i lokalowe.
Jednak w odniesieniu do niektórych zapisów przedmiotwego rozporządzenia interesariusze,
tj. środowiska medyczne oraz niektóre urzędy zgłosiły szereg uwag, mających na celu doprecyzowanie zapisów zawartych w projekcie. I tak:

-

W przypadku danych powiązanych z innymi rejestrami (m.in. NIP, REGON) należy albo
zrezygnować z ich podawania albo wprowadzić zasadę automatycznego uzupełniania
rejestrów, tj. jeśli zmienia się dane w RPWDL to zmienia się wpis w NIP i/lub REGON,
ajeśli tam się zmienia to zmienia się w RPWDL.

-

Podobnie informacja o akredytacji, w tym do prowadzenia specjalizacji, powinna być
wprowadzana automatycznie po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.

-

zapisy w § 12 projektu rozporządzenia wskazują, że adresem miejsca udzielania
świadczeń zdrowotnych jest adres komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej, jeżelinie jest wyodrębniona komórka organizacyjna. Taka redakcja może powodować wątpliwości, czy pod adresem zakładu leczniczego w ogóle musi być prowadzona działalność lecznicza. Należy zatem dodać w § 12 kolejny ustęp o treści:
„Przynajmniej jedna komórka organizacyjna lub jednostka organizacyjna, w
przypadku gdy w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego nie są wyodrębnione
komórki organizacyjne musi udzielać świadczeń zdrowotnych w miejscu wskazanym
jako adres zakładu leczniczego.” Zakład leczniczy stanowi zespół składników zorganizowanych w celu prowadzenia działalności i to właśnie w zakładzie leczniczym wskazywany jest rodzaj prowadzonej działalności leczniczej;
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-

minister właściwy do spraw zdrowia, wydając rozporządzenie, ma obowiązek
uwzględnić m.in. koszty związane z postępowaniem w sprawie wpisu. W uzasadnieniu projektu należy zatem wskazać, w jaki sposób została zrealizowania przedmiotowa wytyczna.

Należy też dodać, że z punktu widzenia interesu pacjentów, bardzo ważne jest podnoszenie
kwalifikacji fizjoterapeutów prowadzących dzialalność na własny rachunek. Zgodnie z ustawą, w bieżącym roku muszą wejść w życie standardy dotyczące kształcenia fizjoterapeutów.
Minister nauki w porozumieniu z ministrem zdrowia powinien wydać rozporządzenie z konkretnymi zapisami dotyczącymi m.in. liczbą przedmiotów, efektami kształcenia, liczbą godzin,
następstwem przedmiotów, etc. Przygotowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów propozycje powinny dać gwarancje tego, żeby przyszły absolwent studiów fizjoterapii był bardziej
wszechstronnie wykształcony, a program odpowiadał zapotrzebowaniu społecznemu. Między innymi więcej ciężaru położyć należy np. na takie dziedziny jak fizjoterapia w geriatrii,
chorobach narządu ruchu, chorobach płuc, nietrzymaniu moczu i inne.
Zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów prawo wykonywania zawodu ma ok.
56 000 osób.
Opinię przygotował:
Witold Michałek
Ekspert Projektu
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