Regulamin rekrutacji na szkolenie dla fizjoterapeutów ubiegających się o stanowiska biegłych sądowych
Z uwagi, iż na samorządzie zawodowym fizjoterapeutów ciąży obowiązek przekazywania opinii
o kandydatach na biegłych sądowych oraz, mając na względzie, że jednym z warunków ustanowienia
biegłym sądowym jest posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej

gałęzi nauki, a także innej umiejętności, dla której dana osoba ma być ustanowiona biegłym,
jak również rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego Krajowa Izba Fizjoterapeutów
postanowiła podjąć inicjatywę przeprowadzenia szkolenia przybliżającego fizjoterapeutom rolę, jaką
w systemie pełnią biegli sądowi oraz zadania, jakie wiążą się z tą funkcja.
Celem tego działania jest również zachęcenie fizjoterapeutów do zaangażowania się w tym obszarze
i zgłaszania swoich kandydatur na objęcie funkcji biegłego sądowego.
§ 1.

1. Organizatorem szkolenia dla fizjoterapeutów ubiegających się o funkcję biegłego
sądowego jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie (00-511) przy
ul. Nowogrodzkiej 31 (adres korespondencyjny: pl. Małachowskiego 2, 00-066
Warszawa), NIP 7010651576, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Szkolenie dla fizjoterapeutów ubiegających się o funkcję biegłego sądowego
jest bezpłatne. Niniejszy regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej
Organizatora w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści
za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się kandydat.
3. Ukończenie szkolenia nie jest jednoznaczne z ustanowieniem biegłego sądowego
i nie jest gwarancją takiego ustanowienia. Biegłego sądowego ustanawia prezes sądu
okręgowego na podstawie odrębnych przepisów.
4. Ustanowienie biegłym fizjoterapeuty wymaga zasięgnięcia opinii organizacji
zawodowej, do której osoba ta należy, w tym przypadku Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
Ukończenie szkolenia będzie uwzględniane w opinii Krajowej Izby Fizjoterapeutów
przekazywanej na wniosek sądu.
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§ 2.
Maksymalna liczba fizjoterapeutów biorących udział w szkoleniu dla kandydatów na biegłych
sądowych w zakresie fizjoterapii to 100 osób, przy czym z każdego województwa
zrekrutowanych zostanie minimum 6 fizjoterapeutów.
§ 3.
Kandydatami na uczestników szkolenia mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące
warunki:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
2) opłacają regularne składki członkowskie albo zostały zwolnione z opłacania składek;
członkowskich na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
3) nie mają nałożonych kar dyscyplinarnych przez Sąd Dyscyplinarny;
4) ukończyły 25 rok życia.

§ 4.
1. Rekrutacja na szkolenie dla fizjoterapeutów ubiegających się o funkcję biegłego sądowego
rozpoczyna się z dniem 16 kwietnia 2019 r. od godziny 9:00 i kończy się z dniem
6 maja 2019 r o godzinie 17:00. Za dzień wpłynięcia zgłoszenia uznaje się datę wpłynięcia
koperty z dokumentami do Organizatora.
2. Zgłoszenia należy przesyłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) lub kurierem
na adres: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa. Na kopercie należy dopisać
„Dział Szkoleń – rekrutacja/ biegli sądowi”. Zgłoszenia można złożyć także osobiście w Biurze
Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Warszawie.
§ 5.
1. Zgłoszenie kandydata na szkolenie zawiera wypełnioną ankietę zawodową wraz
z podpisanymi

oświadczeniami,

zgodnie

do Regulaminu.
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2. Kandydat może dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg kariery
zawodowej, w szczególności: kserokopie ukończonych szkoleń i specjalistycznych kursów,
a także dokumenty potwierdzające działalność naukową (np. publikacje własnego
autorstwa, potwierdzenia aktywnego uczestnictwa w konferencjach naukowych).
§ 6.
1. Organizator do 15 maja 2019 poinformuje wszystkich kandydatów o wynikach prowadzonej
rekrutacji, w tym wybranych kandydatów o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
2. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań formalnych określonych w niniejszym regulaminie
przez Organizatora stanowi to podstawę do odrzucenia kandydatury fizjoterapeuty.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
§ 7.
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator w rozumieniu art. 4
ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, dalej: (dalej: ,,Rozporządzenie’’).
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
przez Organizatora można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych
Panią Katarzyną Pisarzewską za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kif.info.pl.
3. Złożenie kandydatury na szkolenie i wzięcie udziału w rekrutacji, w tym podanie danych
osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe fizjoterapeutów biorących
udział w rekrutacji są przetwarzane w ramach realizacji postanowień niniejszego
regulaminu (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i b) w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer
PWZF, numer telefonu, adres e-mail, doświadczenie zawodowe, wykształcenie,
planowane miejsce zgłoszenia kandydatury na biegłego sądowego, osiągnięcia
i publikacje, specjalizację, tytuł zawodowy, stopień naukowy a także w ramach
weryfikacji Organizator zastrzega sobie możliwość potwierdzenia faktu braku karalności
ubiegającego się przez Sąd Dyscyplinarny.
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4. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonego
wniosku. W przypadku jego odrzucenia, zostaną one niezwłocznie usunięte z bazy
lub poddane anonimzacji przez Organizatora w zakresie obejmującym zgłoszenie
do rekrutacji. Dane osób, które zakwalifikowały się do szkolenia będą przetwarzane
przez czas rozpatrzenia wniosku oraz trwania szkolenia. Dane osobowe mogą być
przetwarzane również po zakończeniu weryfikacji oraz szkolenia przez okres wynikający
z przepisów prawa cywilnego z uwagi na możliwość pojawienia się ewentualnych
roszczeń z tytułu prowadzonej przez Organizatora działalności.
5. Z uwagi na konieczność zapewnienia Organizatorowi odpowiedniego funkcjonowania
prowadzonej działalności, dane osobowe mogą być przekazywane m.in. dostawcom
umożliwiającym zarządzanie, doradztwo w zakresie organizacyjnym i prawnym a także
dostawcom usług teleinformatycznych oraz marketingowych.
6. Dane osób ubiegających się, w ramach właściwej realizacji zgłoszenia, mogą być
przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych
odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Organizatorem a tym
podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję
Europejską.
7. Organizator zapewnia prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, żądania
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także uprawnienia do złożenia wobec
Organizatora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia
danych do innego administratora danych. W przypadku chęci skorzystania
z któregokolwiek

uprawienia,

zachęcamy

do

kontaktu

z

Organizatorem

za pośrednictwem maila, telefonicznie lub poprzez Inspektora Ochrony Danych.
Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
8. Kandydat na uczestnika szkolenia przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe
w zakresie numeru telefonu i/lub adresu e-mail będą przetwarzane przez Organizatora
w celu usprawnienia i podjęcia ewentualnego kontaktu w zakresie realizacji zgłoszenia
m.in. poinformowania o wynikach rekrutacji a także konieczności uzupełnienia
przedłożonych dokumentów.

4

§ 8.
1. Szkolenia dla kandydatów na biegłych sądowych fizjoterapeutów są jednodniowe
i odbywać się będą w weekendy w miesiącach maj-wrzesień zgodnie z harmonogramem,
w siedzibie Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Warszawie pod adresem: Plac Stanisława
Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa.
2. O wyznaczonym terminie szkolenia kandydaci na biegłych zostaną poinformowani
po zakwalifikowaniu się.
3. Zakwalifikowani Uczestnicy szkolenia mają obowiązek potwierdzenia swojej obecności
najpóźniej do 2 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia, potwierdzenia prosimy wysłać
na adres mailowy podany w wiadomości potwierdzającej zakwalifikowanie na szkolenie
dla kandydatów na biegłych sądowych.
4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w wyznaczonym terminie bądź chęci zmiany terminu
szkolenia, uczestnik ma obowiązek kontaktu z Izbą najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem,
rezygnacje i prośby o zmianę terminu szkolenia prosimy wysłać pod adres: potwierdzenia
prosimy wysłać na adres mailowy podany w wiadomości potwierdzającej zakwalifikowanie
na szkolenie dla kandydatów na biegłych sądowych.
5. Brak potwierdzenia uczestnictwa lub brak kontaktu w celu zmiany terminu szkolenia
na 2 tygodnie przed datą jego odbycia, skutkuje wykreśleniem ze szkolenia dla kandydatów
na biegłych sądowych. Na miejsce wykreślonej osoby wpisany zostanie kandydat z listy
rezerwowych.
6. Organizator nie zwraca kosztów transportu i zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
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Załącznik do Regulaminu rekrutacji
na szkolenie dla fizjoterapeutów ubiegających
się o stanowiska biegłych sądowych
WZÓR
Zgłoszenie dla kandydatów na szkolenie dla osób ubiegających się o stanowiska biegłych sądowych
Imię
Nazwisko
Numer PWZFz
Adres mailowy
Numer telefonu*
Województwo, w którym kandydat planuje zgłosić swoją kandydaturę na biegłego sądowego
Dolnośląskie

Łódzkie

Podkarpackie

Świętokrzyskie

Kujawsko-Pomorskie

Małopolskie

Podlaskie

Warmińsko-Mazurskie

Lubelskie

Mazowieckie

Pomorskie

Wielkopolskie

Lubuskie

Opolskie

Śląskie

Zachodnio-Pomorskie

Dziedzina, w której fizjoterapeuta się specjalizuje (proszę o zaznaczenie maksymalnie 2 specjalizacji)
o

Neonatologia i pediatria

o

Ortopedia i traumatologia, medycyna sportowa, reumatologia, angiologia

o

Neurologia i neurochirurgia

o

Choroby narządów wewnętrznych, kardiologia, pulmonologia

o

Inne ………………………………………..

Tytuł zawodowy
Stopień naukowy

Technik

Licencjat
Doktor

Doświadczenie zawodowe
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Magister
Doktor Habilitowany

Miejsce zatrudnienia

Zakres obowiązków

Ukończone kursy i szkolenia z zakresu fizjoterapii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Działalność naukowa: publikacje własne, czynny udział w konferencjach (prosimy podać temat/-y wystąpień)

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Regulaminu rekrutacji
na szkolenie dla fizjoterapeutów ubiegających się o stanowiska biegłych sądowych.

_______________________
Data i czytelny podpis

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie w niniejszym zgłoszeniu i załączonych
dokumentach informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń.

_______________________
Data i czytelny podpis

Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie
(00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31 (adres korespondencyjny: pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa),
który przetwarza dane wskazane w powyższym formularzu w ramach rozpatrzenia zgłoszenia
na szkolenie dla fizjoterapeutów ubiegających się o stanowiska biegłych sądowych. Pełna treść
obowiązku informacyjnego została umieszczona w regulaminie.
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