
 UCHWAŁA NR 358/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 14 marca 2019 r. 

w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów do reprezentowania 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów 

Na podstawie art. 77  pkt 1 oraz pkt 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie 

fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, 1000, 1669 i 2219) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów upoważnia Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

do samodzielnego reprezentowania Krajowej Rady Fizjoterapeutów wobec organów 

państwowych i samorządowych, organów Narodowego Funduszu Zdrowia, instytucji i 

organizacji, z prawem do dalszego upoważniania wiceprezesów Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów. 

 

§ 2. Krajowa Rada Fizjoterapeutów upoważnia Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

do: 

1) prowadzenia czynności niezbędnych do podjęcia rozstrzygnięć w sprawach 

indywidualnych, wydawanych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów na podstawie  

ustawy oraz do realizacji tych rozstrzygnięć; 

2) dokonywania wpisów do rejestrów prowadzonych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów 

na podstawie ustawy, w tym rejestru praktyk zawodowych fizjoterapeutów, dokonywania 

zmian wpisów, aktualizacji danych zawartych w rejestrach oraz prostowania wpisów 

zawierających oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym; 

3) wydawania zaświadczeń; 

4) poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na 

potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem 

- z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania tych czynności pracowników Biura 

Krajowej Izby Fizjoterapeutów. 

 

§ 3. Krajowa Rada Fizjoterapeutów upoważnia Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

do samodzielnego reprezentowania Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, 

organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej i innymi podmiotami w 

sprawach z udziałem Krajowej Rady Fizjoterapeutów lub Krajowej Izby Fizjoterapeutów, z 



2 

 

prawem ustanawiania pełnomocników, w tym radców prawnych, adwokatów, doradców 

podatkowych lub rzeczników patentowych, z prawem udzielania substytucji.  

 

§ 4. Upoważnienia udzielone na podstawie uchwały nr 144/I KRF Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów do reprezentowania Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów zmienionej uchwałą nr 244/1 KRF z dnia 14 czerwca 2018 r. zachowują 

ważność do czasu wydania nowych upoważnień, nie dłużej jednak niż do 31 maja 2019 r. 

 

§ 5. Traci moc uchwała nr 144/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 1 marca 2018 

r. w sprawie upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów do reprezentowania 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów zmieniona uchwałą nr 

244/1 KRF z dnia 14 czerwca 2018 r. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.  

 

 

 

 

 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 

 

 


