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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0930/2005 złożona przez Marca Stahla (Niemcy), w sprawie uznania w Niemczech 
dyplomów z fizjoterapii uzyskanych w Holandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pracuje jako fizjoterapeuta w Niemczech, lecz wykształcenie zdobył w 
Holandii. Studia obejmowały także terapię manualną. Składający petycję złożył w Niemczech 
wniosek o zezwolenie na prowadzenie terapii manualnej oraz na pobieranie odpowiednich 
opłat z tego tytułu. Mimo to, ani jego kwalifikacje w zakresie terapii manualnej, ani 
holenderska uczelnia, na której uczył się stosowania tej metody leczenia, nie zostały uznane 
przez właściwe władze niemieckie (VdAK i IKK). W związku z tym składający petycję 
uważa, że traktowany jest mniej przychylnie niż jego holenderscy koledzy pracujący w 
Niemczech, którzy mogą uzyskiwać wyższe zarobki posiadając takie same kwalifikacje.
Właściwe władze twierdzą ponadto, że zezwolenie składającego petycję na wykonywanie 
zawodu nie jest ważne na całym terytorium Niemiec, lecz jedynie w regionie, w którym ma 
siedzibę. Składający petycję uważa tym samym, że ogranicza to jego możliwości leczenia 
pacjentów w ramach wizyt domowych.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 15 lutego 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 lipca 2006 r.

Podane przez składającego petycję informacje nie są wystarczające, aby Komisja mogła zająć 
stanowisko w jego sprawie. W związku z tym Komisja zwróci się pisemnie do składającego 
petycję o udzielenie dodatkowych informacji i zawiadomi Komisję Petycji o wyniku 
podjętych kroków.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 grudnia 2006 r.

Uzyskany przez składającego petycję w Holandii dyplom fizjoterapeuty został uznany w 
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Niemczech. Składający petycję złożył następnie wniosek o zezwolenie na prowadzenie terapii 
manualnej. Jednakże w Niemczech udzielenie zezwolenia na prowadzenie tej specjalizacji jest 
uzależnione od przejścia dodatkowego szkolenia po uzyskaniu dyplomu fizjoterapeuty. W 
rzeczywistości chodzi o szkolenie ustawiczne. Władze niemieckie odmówiły udzielenia 
składającemu petycję tego zezwolenia z uwagi na fakt, iż instytucja, która wydała mu dyplom 
w Holandii nie jest umieszczona na liście instytucji zatwierdzonych przez władze niemieckie, 
uprawnionych do szkolenia ustawicznego. 
Służby Komisji zarejestrowały skargę składającego petycję. Ponieważ składający petycję 
zezwolił na ujawnienie swojej tożsamości, służby Komisji skierowały dnia 4 października 
2006 r. pismo do władz niemieckich, zwracając się o dostarczenie wyjaśnień, a także kopii 
przepisów niemieckich mających zastosowanie do niniejszej sprawy.

Służby Komisji poinformują Komisję Petycji o odpowiedzi udzielonej przez władze 
niemieckie po jej otrzymaniu i analizie.
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