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Ustawa o opiece zdrowotnej 
nad uczniami miała obowią-
zywać od 1 września, wciąż 
jeszcze jednak nie została 
przyjęta przez rząd, choć 
lada dzień zaczną się wa-
kacje. Resort zdrowia przy-
znaje, że termin jej wejścia 
w życie stoi pod znakiem 
zapytania. Uzależniony bę-
dzie bowiem od przebiegu 
prac legislacyjnych.

 – Wynika to z dużej liczby 
zgłoszonych uwag oraz ko-
nieczności podjęcia dodat-
kowych ustaleń z podmio-
tami, które zgłosiły opinie 
w ramach uzgodnień mię-
dzyresortowych i konsultacji 

publicznych – poinformował 
nas Krzysztof Jakubiak, dy-
rektor Biura Prasy i Promocji 
w Ministerstwie Zdrowia. 

Projekt ten od począt-
ku miał pod górkę. Już na 
etapie założeń został ostro 
skrytykowany przez resort 
edukacji narodowej, który 
miał być głównym partne-
rem przy wdrażaniu usta-
wy. MEN nie godził się m.in. 
na nakładanie dodatkowych 
obowiązków na nauczycie-
li. MZ częściowo się z nich 
wycofało. Ale zastrzeżenia 
mieli też sami rodzice, a tak-
że pielęgniarki, na których 
w głównej mierze spoczy-
wać będzie obowiązek reali-
zacji nowej koncepcji opieki 
zdrowotnej nad uczniami.  
Ustawa ma zmniejszyć licz-

bę dzieci, które pod opieką 
ma pielęgniarka szkolna  
– z 880–1100 obecnie do 
700–750. To przełoży się na 
liczbę szkół, którymi się zaj-
muje, i w niektórych przy-
padkach będzie oznaczać, 
że pielęgniarka pojawi się 
w nich codziennie.

– Założenia ustawy doty-
czące m.in. zwiększenia roli 
profilaktycznej opieki zdro-
wotnej oraz opieki stomato-
logicznej są godne pochwały, 
jednak przy obecnym zaple-
czu technicznym oraz oso-
bowym niemożliwe do re-
alizacji – ocenia Zofia Małas, 
prezes Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych.  ©℗
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Będą oni mieli prawo do do-
datku w wysokości 850 zł 
przyznanego im do renty 
inwalidzkiej i waloryzowa-
nego na zasadach i w termi-
nie właściwym dla emerytur 
i rent z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych – wynika 
z projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o kombatantach 
oraz niektórych osobach  
będących ofiarami repre-
sji wojennych i okresu po-
wojennego, który wczoraj 
przyjął rząd. 

Dodatkowe świadczenie, 
tj. ryczałt energetyczny 

w wysokości 168,71 zł, otrzy-
mają też będące w trudnej 
sytuacji materialnej niewi-
dome ofiary działań wojen-
nych (cywile). 

Projekt przewiduje też po-
szerzenie katalogu upraw-
nień przysługujących re-
presjonowanym politycznie 
w latach 1949–1959 żołnie-
rzom zastępczej służby 
wojskowej. Chodzi o osoby  
przymusowo zatrudniane 
w kopalniach węgla, ka-
mieniołomach, zakładach 
rud uranu i batalionach 
budowlanych. Wspomnia-
ne kategorie żołnierzy pod-
legały represjom politycz-
nym, jednak nie mogły do 
tej pory liczyć na takie same 

uprawnienia jak inne ofiary 
prześladowań. Dzięki zmia-
nom, żołnierze ci będą mieli 
podwyższone świadczenia 
do poziomu, który przysłu-
guje obecnie kombatantom. 
Będą też mogli korzystać 
z opieki zdrowotnej poza ko-
lejnością.

Organy emerytalno-ren-
towe uzyskają też upraw-
nienie do przekazywania 
świadczeń inwalidom wo-
jennym i wojskowym miesz-
kającym za granicą. 

Nowe rozwiązania mają 
zacząć obowiązywać od  
1 stycznia 2019 r. ©℗

Medycyna szkolna opóźniona

Dodatki pieniężne dla inwalidów wojennych 
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Projekt, będący aktem wy-
konawczym do ustawy  
z 25 września 2015 r. o za-
wodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 505 ze zm.), jest 
już na końcowym etapie 
prac legislacyjnych.

Przewiduje on m.in. trzy 
poziomy wykształcenia nie-
zbędne do wykonywania za-
wodu. Poziom podstawowy 
posiada osoba, która ukoń-
czyła szkołę policealną i uzy-
skała tytuł technika fizjotera-
pii oraz osoba, która uzyskała 
dyplom licencjata. Poziom 
rozszerzony mają fizjotera-
peuci z tytułem magistra, 
zaś poziom specjalistyczny 
– osoby z tytułem specjalisty 
w dziedzinie fizjoterapii lub 
specjalisty rehabilitacji ru-
chowej II stopnia.

Od poziomu wykształcenia 
zależeć będzie, jakie świad-
czenia, które obecnie znaj-
dują się w koszyku świadczeń 
gwarantowanych, może wy-
konywać fizjoterapeuta.  

W projekcie zaproponowa-
no m.in., aby decyzje w kwe-
stii rozpoczęcia przez pacjen-
ta fizjoterapii podejmowały 
osoby z wykształceniem na 
poziomie rozszerzonym i spe-
cjalistycznym. Także wyda-
wanie opinii i orzeczeń od-

nośnie stanu funkcjonowania 
osób poddawanych fizjotera-
pii powierzono tylko specja-
listom oraz magistrom. Na 
podobne ograniczenia zde-
cydowano się też  np. w przy-
padku działalności fizjoprofi-
laktycznej. Zlecanie wyrobów 
medycznych powierzono spe-
cjalistom, natomiast dobierać 
je do potrzeb pacjenta i uczyć 
posługiwania się nimi będą 
mogli wszyscy fizjoterapeuci.

To nie jedyny akt prawny 
dotyczący tej grupy zawodo-
wej, nad którym trwają prace. 
W konsultacjach jest projekt 
nowelizacji ustawy o działal-
ności leczniczej, który umoż-
liwi fizjoterapeutom zakła-
danie praktyk zawodowych 
na tych samych zasadach, 
na jakich prowadzą je leka-
rze i pielęgniarki. W prze-
ciwnym razie ok. 28 tys. 
osób wykonujących zawód 
w formie działalności go-
spodarczej do 30 listopada 
tego roku musiałoby się prze-
kształcić w podmioty lecz-
nicze. Wtedy minie bowiem 
30-miesięczny okres przej-
ściowy na wpis do rejestru 
podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, okre-
ślony w ustawie o zawodzie 
fizjoterapeuty. A wykony-
wanie usług w takiej formie 
wiąże się z dużymi kosztami, 
bo oznacza, że trzeba m.in. 

spełnić wymogi, jakie obo-
wiązują szpitale, duże przy-
chodnie i ambulatoria. Rów-
nież wysokość opłaty z tytułu 
wpisu podmiotu lecznicze-
go do rejestru jest wielokrot-
nie wyższa niż w przypadku 
praktyki zawodowej.

Nowela przewiduje, że 
fizjoterapeuta może wy-
konywać zawód w formie 
jednoosobowej działalności 
gospodarczej, m.in. jako prak-
tyka indywidualna, praktyka 
w miejscu wezwania, w za-
kładzie leczniczym, a także 
w formie spółki, jako prak-
tyki grupowe.

Projekt zawiera też szereg 
regulacji dostosowujących 
przepisy dotyczące tej gru-
py zawodowej do tych obo-
wiązujących lekarzy i pielę-
gniarki. Uzupełnia również 
katalog określający, co jest 
wykonywaniem zawodu fi-
zjoterapeuty, uwzględnia-
jąc, że często wykonują oni 
zawód w placówkach nie-
będących podmiotami lecz-
niczymi (np. DPS, ośrod-
kach sportowych).

Ustawa o zawodzie fizjote-
rapeuty wprowadziła wymóg 
rejestracji w celu potwierdze-
nia uprawnień zawodowych. 
Z końcem maja upłynął ter-
min przejściowy na dopełnie-
nie tego obowiązku. Według 
ostatnich informacji KIF wy-
dała już 52 prawa do wykony-
wania zawodu.  ©℗

Rejestr czynności 
fizjoterapeutów na finiszu
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rzedstawiamy komentarz do przepisów 
ustawy z 27 sierpnia 1997 r o rehabilita-ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita
cji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 511; dalej: u.r.o.n.) doty-

czący w szczególności zmian w ulgach we wpła-
tach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (dalej: PFRON), ważnych
przede wszystkim dla pracodawców zatrudniają-
cych osoby niepełnosprawne. Zmiany te zostały 
wprowadzone ustawą z 10 maja 2018 r. o zmia-
nie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1076). Celem 
komentarza jest zwrócenie uwagi czytelników na
najważniejsze przepisy i problemy związane ze
stosowaniem znowelizowanych przepisów i do-
stosowanie swojej praktyki do nowych regulacji.
Ustawa nowelizująca została podpisana przez pre-
zydenta 25 maja 2018 r. i weszła w życie 6 czerw-
ca 2018 r., z wyjątkiem części przepisów m.in. 
związanych w udzielaniem ulg we wpłatach na
PFRON. W komentarzu omówiono także niektóre 
z pozostałych znowelizowanych ustaw.

Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy noweli-
zacyjnej, jej celem jest realizacja programu kom-

cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych Kodeks pracy o podatku do-niepełnosprawnych, Kodeks pracy, o podatku do
chodowym od osób fi zycznych, o systemie ubez-
pieczeń społecznych, o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa, o rencie socjal-
nej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Ustawa wprowadza m.in. usługi wspierają-
ce i rehabilitacyjne polegające na prowadzeniu
zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej.
Zajęcia te stanowić będą zorganizowaną formę
rehabilitacji mającą na celu wspieranie osób nie-
pełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności
i niezależności w życiu społecznym i zawodowym
i będą przeznaczone dla osób, które były uczestni-
kami warsztatu i opuściły go w celu podjęcia za-
trudnienia. Osoba niepełnosprawna będzie mogła
kontynuować zajęcia klubowe bez względu na
utratę lub zmianę zatrudnienia. Zmieniono re-
gulacje dotyczące powoływania prezesa i zastęp-
ców prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 

rojekt ustawy przewiduje również zmiany w
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Dotychczas w tygodniku Kadry i Płace 
komentowaliśmy m.in. ustawy:

n z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełno-
sprawnych

n z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
n z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
n z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
n z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbio-

rowych 
n z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowni-

czych w razie niewypłacalności pracodawcy
n z 13 kwietnia 2007 r. o PIP
nn z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
n z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa

nn z 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę

n z 13 października 1998 r o systemie
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Komentarz do znowelizowanych przepisów ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
i innych związanych z nią przepisów

▪  co się zmieniło w zasadach wpłat na PFRON oraz ulg w tych wpłatach
▪  jak zmieniło się postępowanie administracyjne
▪  na jakich zasadach rodzice dzieci niepełnosprawnych będą mogli złożyć wniosek 

o wykonywanie pracy w formie telepracy

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI

  AUTOPROMOCJA

Etap legislacyjny 
Projekt rozporządzenia przyję-
ty przez komisję prawniczą; projekt 
ustawy w konsultacjach.

 legislacja  Specjalista będzie mógł 
zakwalifikować pacjenta do zabiegów 
rehabilitacyjnych oraz zlecić mu wyroby 
medyczne – przewiduje projekt rozporządzenia

Etap legislacyjny 
Projekt przyjęty przez rząd.

Etap legislacyjny 
Projekt po konsultacjach.

Czy przepisy prawa dopuszczają 
zawarcie z pracownikiem przed-
wstępnej umowy o pracę?

Kodeks pracy nie reguluje tej kwe-
stii. Stosunek pracy zaczyna ist-
nieć z chwilą podpisania ostatecz-
nej umowy, której rodzaje określa 

k.p. Chodzi o umowę o pracę na 
okres próbny, czas określony lub 
nieokreślony. 

Jednakże zgodnie z art. 300 k.p. 
w sprawach nieuregulowanych 
przepisami k.p. do stosunku pra-
cy stosuje się odpowiednio regu-
lacje kodeksu cywilnego, pod wa-
runkiem że nie są one sprzeczne 
z zasadami prawa pracy. 

Pracodawca i potencjalny pra-
cownik mogą zatem podpisać 
umowę przedwstępną, w której 
umówią się np. co do terminu roz-
poczęcia zatrudnienia od określo-

nego dnia w przyszłości (takie po-
dejście potwierdza orzecznictwo 
Sądu Najwyższego m.in. w uchwa-
le z 21 czerwca 1972 r., sygn. akt  
III PZP 13/72 oraz uchwała z 15 mar-
ca 1977 r., sygn. akt I PRN 22/77). 

Jest to rozwiązanie komforto-
we zarówno dla pracownika, który 
w ten sposób otrzymuje gwarancję 
zatrudnienia, jak i dla pracodawcy, 
który ma pewność, że osoba, którą 
chce zatrudnić, nie zmieni zdania 
i podejmie u niego pracę.

Dla zabezpieczenia interesów 
obu stron taką umowę przed-

wstępną należy zawrzeć na piśmie 
i określić w niej tzw. istotne posta-
nowienia umowy przyrzeczonej, 
tj.  rodzaj umowy, charakter pracy, 
miejsce wykonywania obowiązków, 
wymiar czasu pracy, wysokość wy-
nagrodzenia, termin rozpoczęcia 
pracy, a także czas, w ciągu którego 
ma być ona podpisana. 

Co ważne, pracownik może wy-
musić zawarcie z nim umowy 
na drodze sądowej, w przypadku 
gdyby pracodawca uchylał się od 
jej podpisania. Może też wnieść do 
sądu pozew o naprawienie szkody, 

którą poniósł przez to, iż firma od-
mówiła zawarcia z nim kontraktu.  
Dochodzenie odszkodowania nie 
jest uzależnione od żądania zawar-
cia umowy przyrzeczonej.

Z kolei pracodawca może  
w umowie przedwstępnej okre-
ślić karę umowną na wypadek, 
gdyby przyszły pracownik jednak 
się rozmyślił. Powinna zostać ona 
określona w wysokości ewentual-
nej szkody, którą firma może po-
nieść, gdyby pracownik odmówił 
złożenia podpisu.   Not. PS
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