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Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii
zwraca się do Pani z prośbą o poparcie naszych działań w sprawie zablokowania procedowania złożonego w dniu
2016-02-09 w Sejmie RP przez posłów PIS projektu ustawy o zmianie Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty.
Ustawa zawierająca uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty, kształcenia przed i po
dyplomowego, specjalizacyjnego, składania Państwowego Egzaminu Zawodowego, nabywania kompetencji,

prawa wykonywania zawodu, odpowiedzialności zawodowej oraz organizacji samorządu zawodowego została
uchwalona 25 września 2015 roku i podpisana przez Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w
dniu 26 października 2015 r.
Z inicjatywy OZZPDMIF doszło do spotkania w Kancelarii Prezydenta zarówno z przeciwnikami jak i zwolennikami
ustawy. Spotkanie odbyło się przed podjęciem przez Pana Prezydenta decyzji o jej podpisaniu. Jednym z wniosków
tego spotkania było stwierdzenie iż jeśli dojdzie do złożenia podpisu Przez Pana Prezydenta wtedy należy dać
ustawie popracować i dopiero można podjąć nowe poprawki. Wszyscy przyjęliśmy z entuzjazmem decyzje Pana
Prezydenta, ale jak się okazuje na krótko. Ustawa jeszcze nie działa a już mamy grupę posłów która uważa inaczej
i wnosi poprawki i vacatio -legis do 24 mies. Środowisko fizjoterapeutów, związki zawodowe i stowarzyszenia
ponad 28 lat starały się o uchwalenie ustawy biorąc czynny udział w tworzeniu i konsultowaniu zapisów.
Ustawa daje bezpieczeństwo zarówno pacjentom jak i pracownikom wykonującym ten zawód. Niestety
przedłużenie wejścia w życie ustawy pozwoli nadal na działania które są niebezpieczne dla pacjenta/brak kontroli
nad poziomem wykształcenia ludzi którzy często są po bardzo krótkich kursach i tylko szkodzą pacjentowi i całemu
środowisku/.Mam nadzieję iż przychyli się Pani do naszego apelu i listy z poparciem FZZdotrą do Marszałka
Sejmu, Senatu Pani Premier, Pana Prezydenta i wszystkich ugrupowań politycznych oraz problem przedstawiony
zostanie na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Dialogu Społecznego


