
UCHWAŁA NR 393/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 13 czerwca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem, obsługę oraz wyposażenie sal kongresowych z 

przeznaczeniem na organizację II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów 

Na podstawie art. 77 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 952) oraz § 6 ust. 3 uchwały nr 18/I KZF/2016 I Krajowego Zjazdu 

Fizjoterapeutów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki 

finansowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów wyraża zgodę na podpisanie umowy na: wynajem, 

obsługę administracyjną, techniczną, informatyczną, logistyczną, poligraficzną i plastyczną 

oraz wyposażenie sal kongresowych z przeznaczeniem na organizację w dniach 15-18 kwietnia 

2020 roku II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów. 

2. Zobowiązanie z tytułu umowy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 

700 000 złotych brutto. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 
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UZASADNIENIE 

 

Przyjęcie przez Krajową Radę Fizjoterapeutów przedłożonej uchwały umożliwi podjęcie 

działań w celu zawarcia umów na organizację w dniach 15-18 kwietnia 2020 roku II Kongresu 

Krajowej Izby Fizjoterapeutów, w której udział ma wziąć około 2 500 osób. Pierwszym 

krokiem jest wynajem sal kongresowych, w których odbędą się wykłady i warsztaty, a także 

zabezpieczenie ich obsługi. Uchwała nie dotyczy obsługi cateringowej oraz usług hotelowych.  

 

Wskazana w uchwale kwota jest kwotą maksymalną i stanowić będzie wynagrodzenie 

określone w umowie zawartej z organizatorem technicznym. Niemniej jednak planuje się, że 

kwota ta zostanie w znacznej części zrekompensowana ze sprzedaży biletów na udział w 

Kongresie oraz opłat od wystawców chcących zaprezentować swoje produkty i usługi. 

Należy przy tym wskazać, że I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów, który odbył się 24 

listopada 2018 r. okazał się dużym sukcesem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom planowany 

w 2020 r. II Kongres KIF będzie dłuższym wydarzeniem umożliwiającym prezentację wielu 

aktualnych tematów dotyczących zawodu fizjoterapeuty oraz udział liczniejszej grupy 

fizjoterapeutów. 


