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Szanowny Pan

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Szanowny Panie Prezesie
W zawiązku z pojawiającymi się pytaniami kierowanymi do Zarządu Głównego Polskiego

Towarzystwa Fizjoterapii oraz członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów, będących członkami PTF

wyrażamy głębokie zaniepokojenie w związku z brakiem publikacji uchwał przyjętych na ostatnim

posiedzeniu ww. Rady. Pragniemy też przekazać kierowane do nas pytania.

Mija już 17 dni od pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów na którym zgodnie

z procedurami podjęto wiele znaczących dla środowiska fizjoterapeutów decyzji. Zgodnie z art. 70 ust 1

ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1 994) „Organy kolegialne KIF
podejmują uchwały. Po podjęciu uchwały organy KIF są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia jej
tekstu na piśmie”. Definicja słowa „niezwłocznie” określa, że jest to termin „taki, który powinien nastąpić
w jak najkrótszym czasie”. Warto nadmienić, że Pan oraz osoby z rekomendowanego przez Pana

Prezydium będące członkami Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów wielokrotnie

opowiadali się za elektronicznym obiegiem dokumentów, co zostało też potwierdzone także podczas

I posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Uruchomiona przez Prezydium KRF strona internetowa

www.kif.info.pl również nie zawiera ww. uchwał.

Liczne zarzuty kierowane do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Samorządu

Fizjoterapeutów w czasie prac KOSF dotyczyły opóźnień w prezentacji dokumentów na stronie kosf.pl.

Wówczas decyzję o publikacji w Internecie (lub nie) podejmowało Ministerstwo Zdrowia. Prezes KIF nie

jest jednak w taki sposób ograniczany, dlatego prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1 . Kiedy zostaną opublikowane uchwały z pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów, które

odbyło się 10 stycznia 2017 roku ?

2. Gdzie zostaną opublikowane ww. uchwały?

3. Jakie okoliczności miały wpływ na zaniechanie czynności związanej z opublikowaniem uchwał

podjętych przez KRF w dniu 10 stycznia 2017 roku.

4. Jakie działanie podjął Prezes KRF w celu wyeliminowania zaistniałej sytuacji?
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