
Plan 48 Posiedzenia 

 Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

Termin: 8-9 września 2020 roku 

Miejsce: Centrum Kongresowe „Warszawianka”  
 

 

Dzień 1 (8 września 2020) 

 

12:00 - 14:30 I część obrad 

 

1. Przewodniczący otwiera posiedzenie i stwierdza kworum.  

2. Wybór protokolanta. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Zatwierdzenie protokołów: 

• z 46 Posiedzenia KRF (z dnia 17 lipca 2020 roku),  

• z 47 Posiedzenia KRF (z dnia 3 sierpnia 2020 roku – nadzwyczajne posiedzenie online). 

5. Informacja o uchwałach przyjętych w trybie obiegowym. 

6. Podjęcie 300 uchwał w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. 

7. Podjęcie 9 uchwał w sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

8. Podjęcie 2 uchwał w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uzależnienia wydania decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych od odbycia 

stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu KRF. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska KRF dotyczącego kwestii kwalifikacji odpadów 

wytwarzanych w ramach czynności fizjoterapeutycznych. 

13. Dyskusja w sprawie wypracowania stanowiska KRF dotyczącego dokumentacji prowadzonej przez 

fizjoterapeutów w innych podmiotach niż podmioty wykonujące działalność leczniczą. 

14. Szczegółowe omówienie procedury zgłaszania się kandydatów na delegatów na II KZF realizowanej za 

pośrednictwem Portalu fizjoterapeuty. 

15. Omówienie harmonogramu (kalendarza) aktywności związanych z przeprowadzeniem wyborów 

delegatów na II KZF. 

 

16. Omówienie założeń do uchwał na II KZF. 

 

14:30 - 15:30 Przerwa obiadowa 

15:30 - 19:00 II część obrad 

 

17. Dyskusje w podgrupach na temat propozycji zapisów projektów uchwał na II KZF: 

• [A] Uchwała o regulaminie II KZF, Uchwała o wyborach organów (KRF, Sądy, KR, 

Rzecznik dyscyplinarny), Uchwały porządkowe. 



• [B] Uchwała o gospodarce finansowej, Uchwała w sprawie wynagrodzeń członków 

organów KIF oraz Uchwała w sprawie wytycznych dla działania KIF oraz jej organów na II 

Kadencję. 

• [C] Uchwała w sprawie Kodeksu etyki. 

 

19:00 Zakończenie obrad 1 dnia 48 Posiedzenia KRF 

 

 

Dzień 2 (9 września 2020) 

 

10:00 - 14:00 III część obrad 

 

18. Konkurs na plakat – prezentacja (dział marketingu). 

19. Omówienie projektu uchwały w sprawie regulaminu II KZF. 

20. Omówienie projektu uchwały o wyborach organów (KRF, Sądy, KR, Rzecznik dyscyplinarny). 

21. Omówienie uchwał porządkowych. 

22. Omówienie projektu uchwały o gospodarce finansowej.  

23. Omówienie projektu uchwały o wynagrodzeniach członków organów KIF. 

24. Omówienie projektu uchwały w sprawie wytycznych dla działania KIF oraz jej Organów na II Kadencję.  

25. Omówienie projektu uchwały w sprawie Kodeksu etyki KIF. 

26. Sprawy różne i wolne wnioski: 

▪ ……………………………. 

▪ …………………………….. 

 

 

14:00 Zakończenie obrad 2 dnia 48 Posiedzenia KRF 

 

 


