
UCHWAŁA NR 427/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 24 października 2019 r. 

w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty w ramach podmiotu leczniczego 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz art. 77 pkt 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. 

o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmuje stanowisko dotyczące wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty w ramach podmiotu leczniczego, stanowiące załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 
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Załącznik do uchwały nr 427/KRF 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

STANOWISKO  

dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty w ramach podmiotu leczniczego 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi uznawania za wykonywanie 

zawodu fizjoterapeuty świadczeń zdrowotnych udzielanych przez fizjoterapeutę w zakładzie 

leczniczym prowadzonym przez tego fizjoterapeutę jako podmiot leczniczy Krajowa Rada 

Fizjoterapeutów przyjmuje stanowisko, zgodnie z którym okres osobistego wykonywania 

czynności zawodowych fizjoterapeuty w ramach działalności zakładu leczniczego 

w podmiocie leczniczym utworzonym przez tego fizjoterapeutę nie będzie traktowany jako 

niewykonywanie zawodu fizjoterapeuty.  

W stanie prawnym obowiązującym od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 

2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, a więc od dnia 31 maja 2016 r. do dnia 29 listopada 2018 r., 

tj. momentu wejścia w życie zmian wprowadzonych w art. 4 ust. 6 ustawą z dnia 9 listopada 

2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 

2219) jedyną formą, w jakiej fizjoterapeuci mogli prowadzić działalność gospodarczą miał być 

tylko podmiot leczniczy. W związku z tym duża grupa fizjoterapeutów prowadzących 

działalność fizjoterapeutyczną, chcąc dostosować się do wymagań ustawowych, założyła 

podmiot leczniczy.  

Art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty w brzmieniu 

obowiązującym od dnia 29 listopada 2018 r. nie wymienia osobistego wykonywania czynności 

zawodowych fizjoterapeuty w ramach działalności zakładu leczniczego w podmiocie 

leczniczym utworzonym przez tego fizjoterapeutę jako formy, w której fizjoterapeuta może 

wykonywać swój zawód. 

Warto również odnotować, że z uwagi na charakter nowowprowadzonych praktyk 

fizjoterapeutycznych oraz zakres ponoszonej odpowiedzialności, w przypadku chęci 

zatrudniania innych fizjoterapeutów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 

rekomendowaną formą jest przede wszystkim podmiot leczniczy. W efekcie, wielu 

fizjoterapeutów przyjęło już taką formę wykonywania zawodu. Z różnych przyczyn 

niekorzystne, lub wręcz niemożliwe, byłoby obecnie przekształcenie wielu istniejących 

podmiotów leczniczych prowadzonych przez fizjoterapeutów w praktyki zawodowe.  
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Literalna interpretacja art. 4 ust. 6 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty prowadziłaby do 

absurdalnej sytuacji, w której fizjoterapeuta, który chcąc dostosować się do dotychczas 

obowiązujących wymogów, dokonał rejestracji swojej działalności gospodarczej jako podmiot 

leczniczy, musiałby następnie dokonać rejestracji indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej, 

która faktycznie funkcjonowałaby w ramach istniejącego już podmiotu leczniczego. 

Rozwiązanie takie wiązałoby się z koniecznością dokonania dodatkowej rejestracji, a więc w 

konsekwencji z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty i uzyskania obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wymaganego dla praktyk fizjoterapeutycznych. 

Przymus spełnienia tych dodatkowych wymogów wydaje się o tyle niecelowy, że wymogi 

wiążące się z rejestracją podmiotu leczniczego (które w opisywanej sytuacji fizjoterapeuta już 

spełnia) są znacznie bardziej restrykcyjne niż te dotyczące praktyki zawodowej – w 

szczególności wymogi lokalowe, czy minimalne kwoty gwarancyjne ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej. Wobec tego nie sposób uznać, aby taka interpretacja służyła 

ochronie jakiegokolwiek dobra; jej przyjęcie stanowiłoby jedynie przejaw skrajnego 

formalizmu prawnego. 

Skłaniając się w tym miejscu ku rezygnacji z wykładni językowej art. 4 ust. 6 ustawy o 

zawodzie fizjoterapeuty na rzecz wykładni celowościowej i systemowej, jak również biorąc 

pod uwagę stan historyczny, Krajowa Rada Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, że 

fizjoterapeuta może wykonywać zawód również w ramach prowadzonego przez siebie 

podmiotu leczniczego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.  

 


