Kraków, 25 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo

Dział Prawny
Krajowej Izby Fizjoterapeutów
Plac S. Małachowskiego 2
00066 Warszawa

W nawiązaniu do pisma nr DPR.116.2021.1, będącym stanowiskiem Działu Prawnego Krajowej Izby Fizjo‐
terapeutów w sprawie uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów nr 619/I KRF/2021 z dnia 20 lipca 2021 r., wskazu‐
jemy, że opinia ta została oparta na niepełnym stanie faktycznym.
Przede wszystkim w opinii tej wskazano wyłącznie na okoliczności faktyczne dotyczące niebezpieczeństwa zwołania w re‐
aliach stanu epidemii Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów w tradycyjnej (osobistej) formule, całkowicie ignorując po pierwsze fak‐
tyczną możliwość przeprowadzenia KZF w formule zdalnej, jak również treści art. 14hb ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu‐
acji kryzysowych, zgodnie z którym: „w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego
z powodu COVID19, kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne
mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym”.
W naszej ocenie pominięcie powyższej podstawy prawnej w treści opinii, rodzi uzasadnione wątpliwości co do rze‐
telności jej sporządzenia.
Szczególną uwagę zwraca, że inne samorządy zawodowe skorzystały z ww. wskazanego przepisu i odbyły
swoje krajowe zjazdy w formule zdalnej. Jedynie tytułem przykładu można tu wskazać na platformę https://wza24.pl/,
która to w ostatnich miesiącach organizowała zarówno Krajowy Zjazd Adwokatury (ok. 340 delegatów), jak i Zgro‐
madzenie Izby Adwokackiej w Warszawie (prawie 6 tysięcy osób uprawnionych do głosowania). Podobne rozwiąza‐
nia przyjęto w samorządzie radców prawnych.
Tym samym, konkluzje zawarte w przedstawionej opinii Działu Prawnego Biura KIF nie mogą być uznane
za właściwe, skoro zostały sformułowane z pominięciem niezwykle istotnego w tym kontekście przepisu prawa,
stanowiącego szczególną podstawę do zwołania Zjazdu w formule online lub hybrydowej, co jest technicznie moż‐
liwe i uzasadnione także ekonomicznie (jest to tańsze niż organizacja Zjazdu w formule tradycyjnej).
W związku z tym podtrzymujemy nasze twierdzenie, że przedmiotowa uchwała została podjęta w sytuacji,
w której nie zaistniały merytoryczne podstawy do jej podjęcia, skoro Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, na mocy
wskazanego wyżej przepisu prawa może odbyć się w formule zdalnej lub hybrydowej.
Tym samym przedmiotowa uchwała ta jest rażąco sprzeczna z prawem, jako że prowadzi do naruszenia art. 74 ust. 6
ustawy o zawodzie fizjoterapeutów, zgodnie z którym „Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów zwołuje Krajowa Rada Fizjoterapeutów
co 4 lata”. Odwołanie Krajowego Zjazdu na mocy ww. uchwały prowadzi do sytuacji, w której przerwa pomiędzy kolejnymi
Krajowymi Zjazdami Fizjoterapeutów będzie trwała dłużej niż 4 lata, przy czym na dzisiaj nie wiadomo jeszcze ile (być może
5 lat, być może 10 lat) i może skutkować odpowiedzialnością członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów, którzy ją podjęli.
Z wyrazami szacunku
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