
UCHWAŁA NR 397/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 13 czerwca 2019 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie 

w zakresie podstawowym w części MPV aplikacji realizującej wytyczne Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń w zakresie fizjoterapii i ich opisywania 

w dokumentacji medycznej 

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 ZF/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. Traci moc uchwała nr 341/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 21 grudnia 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie w zakresie 

podstawowym w części MPV aplikacji realizującej wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

do udzielania świadczeń w zakresie fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

UZASADNIENIE 

 

Uchwałą nr 341/I KRF z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy na wykonanie w zakresie podstawowym w części MPV aplikacji realizującej wytyczne 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń w zakresie fizjoterapii i ich 

opisywania w dokumentacji medycznej Krajowa Rada Fizjoterapeutów wyraziła zgodę na 

wykonanie w zakresie  podstawowym, w części MPV (Minimum Viable Product) aplikacji 

realizującej wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń w zakresie 

fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej przed podmiot wyłoniony w toku 

postępowania przetargowego. Podmiotem tym była Spółka Samorządowy Informator SMS Sp. 

z o.o. 

Po wyborze oferenta i wyrażeniu przez KRF zgody na zawarcie umowy na wykonanie aplikacji 

realizującej wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń w zakresie 

fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej przedstawiciele KIF odbyli szereg 

spotkań, których celem było ustalenie zarówno warunków umowy końcowej, jak i elementów 

specyfikacji, która miała określać szczegółowe funkcjonalności aplikacji. 

KIF sporządził projekt umowy na wykonanie aplikacji, który następnie poddany był 

negocjacjom. Wobec faktu, że kilkumiesięczne negocjacje nie doprowadziły do uzyskania 

satysfakcjonujących warunków współpracy między KIF a potencjalnym wykonawcą, uznano, 

iż dalsze prowadzenie negocjacji jest bezcelowe. Proponowana przez wykonawcę forma 

współpracy oznaczałaby, że KIF  zmuszony byłby ponieść zdecydowaną większość ryzyk 

biznesowych, finansowych i wizerunkowych, a także w znacznym stopniu odpowiedzialność 

wobec przyszłych użytkowników aplikacji oraz ich pacjentów, co należało uznać za 

niedopuszczalną sytuację z punktu widzenia interesów KIF.  

W konsekwencji, wobec zakończenia negocjacji bez podpisania umowy na wykonanie 

przedmiotowej aplikacji, uchwala stała się bezprzedmiotowa i wymaga uchylenia. 

W związku z powyższym prowadzone są analizy dotyczące możliwości wykonania 

przedmiotowej aplikacji w ramach własnych zasobów. 


