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…………………………………………      ………………………………………… 
Imię, nazwisko Wnioskodawcy      miejscowość, data 
………………………………………… 
Numer PWZFz/PESEL* 

………………………………………… 

………………………………………… 
adres Wnioskodawcy 

………………………………………… 
adres mailowy Wnioskodawcy 

 

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

ul. Sienna 39 (budynek Warsaw Towers) 

00-121 Warszawa 

 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 

 

Na podstawie § 2  ust. 1 Uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów nr 13/I KRF/2017 wnioskuję o 

zwolnienie mnie z obowiązku opłacenia składki członkowskiej w okresie: od …………………….. do 

…………………….. . 

Wniosek uzasadniam: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam że w wyżej wymienionym okresie nie wykonuję zawodu fizjoterapeuty w Polsce. 

Oświadczam, że nie planuje powrotu do Polski przez najbliższe ……………. lat/a 

Załączniki: 

 

1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania zwolnienia: 

a. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………..……………………… 
        podpis Wnioskodawcy 

*niepotrzebne skreślić 
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POUCZENIE 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe 
w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o zwolnienie z obowiązku opłaty składek członkowskich. 
Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich 
poprawiania. 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Krajową Izbę Fizjoterapeutów w przypadku, 
gdy sytuacja będąca podstawą do zwolnienia z opłaty składek członkowskich ulegnie zmianie. 

 

………………………………        ……………………………… 

miejscowość, data                                                                                                                     podpis Wnioskodawcy 

 

2. Niniejszym, wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkiej korespondencji z Krajowej Izby 
Fizjoterapeutów drogą elektroniczną, w tym w szczególności: 

a. pism i informacji dotyczących rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z obowiązku opłaty składek 
członkowskich, 
b. informacji dotyczących rozliczeń z opłaty składek członkowskich, 

Oświadczam, że będę odbierała/odbierał* w/w korespondencję pod adresem e-mail podanym we 
wniosku. 
Zobowiązuję się do każdorazowego i natychmiastowego podania zmiany tego adresu 
świadomy/świadoma*, że do tego czasu doręczenie korespondencji na dotychczasowy adres e-mail 
będzie skuteczne. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się datę jej wysłania. 

 
………………………………        ……………………………… 

miejscowość, data                                                                                                                      podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 
 
 
*niepotrzebne skreślić 


