
UCHWAŁA NR 454/I KRF 
KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie współpracy Krajowej Rady Fizjoterapeutów 
z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizowanych przez te podmioty wydarzeń 

dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu fizjoterapeuty 
 
  

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 10 i 11 oraz art. 77 pkt 10 ustawy z dnia 25 września 

2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952) uchwala się, co następuje: 

  

§ 1. W uchwale nr 414/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

w sprawie współpracy Krajowej Rady Fizjoterapeutów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie 

organizowanych przez te podmioty wydarzeń dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania 

zawodu wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1:  

a) w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

,,8) związkami zawodowymi.” , 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, może mieć formę: 

1) objęcia patronatem honorowym Prezesa KRF; 

2) partnerstwa albo współorganizacji wydarzenia; 

3) partnerstwa albo współorganizacji, z dofinansowaniem wydarzenia. 

3. W przypadku, gdy współpraca z podmiotami zewnętrznymi wiąże się z udzieleniem 

dofinansowania, kwota jednorazowego wsparcia nie może przekroczyć 30 000 zł 

brutto.”; 

 

2) w § 3: 

a) w ust. 2: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pod względem finansowym, w przypadku, gdy współpraca ma polegać na 

dofinansowaniu wydarzenia – Dział Finansowo-Księgowy Biura Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów;”, 

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

,,2a) pod względem merytorycznym – właściwy merytorycznie Wiceprezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów;”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

„4. Do wniosku o współpracę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, należy dołączyć 

kosztorys ze wskazaniem, w jakim zakresie wydarzenie miałoby zostać sfinansowane 



ze środków Krajowej Izby Fizjoterapeutów, a w jakim – ze środków własnych podmiotu 

zewnętrznego.”; 

 

3) w § 4 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6–8 w brzmieniu: 

„6) zasięg wydarzenia; 

7) dotychczasową działalność podmiotu zewnętrznego;  

8) stosunek wnioskowanego dofinansowania do całości kosztów wydarzenia.”; 

 

4) w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Po zakończeniu wydarzenia podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do przekazania 

sprawozdania z wydatkowania środków pochodzących z dofinansowania przez KRF.”; 

 

5) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 

  



Załącznik do uchwały nr 454/I KRF Krajowej 
Rady Fizjoterapeutów z dnia 11 lutego 2020 r. 

WZÓR 

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

[Dane podmiotu zewnętrznego] 

 

WNIOSEK O NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY 

 

Wniosek o*: 

1) objęcie patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów; 

2) partnerstwo albo współorganizację wydarzenia; 

3) partnerstwo albo współorganizację, z dofinansowaniem wydarzenia. 

 

Pełna nazwa wydarzenia: …………………………………………………………………… 

 

Cel wydarzenia: ……………………………………………………………………………… 

 

Data, miejsce oraz czas trwania wydarzenia: ………………………………………………… 

 

Opis wydarzenia i uzasadnienie w związku z zakresem działania Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Informacja o podmiocie oraz osobach odpowiedzialnych za organizację wydarzenia (dane 

kontaktowe): …………………………………………………………………………………… 

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

 

Informacja o innych partnerach/współorganizatorach: 

                                                           
* Należy zaznaczyć właściwe. 



…………………………………………………………………………………………………

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

Informacja o patronach medialnych: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Informacja o planowanych bądź podjętych działaniach promocyjnych: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zasięg wydarzenia: 

 

         międzynarodowy       ogólnopolski       regionalny 
 

Czy udział w wydarzeniu jest odpłatny? 

      TAK (koszt: …………)                              NIE 

 

Czy planowane jest osiągniecie zysku finansowego z wydarzenia? 

      TAK                              NIE 

 

Czy wydarzenie ma charakter cykliczny? 

      TAK                              NIE 

 

Czy wydarzenie było już obejmowane patronatem honorowym KRF albo Prezesa KRF 

      TAK                              NIE 

 

W przypadku, gdy współpraca wiąże się z udzieleniem przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów 

dofinansowania kwota dofinansowania wyniosłaby: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Uzasadnienie dofinansowania: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 



Inne informacje: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

…………………………………………. 
(podpis osoby reprezentującej podmiot 

zewnętrzny) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1) szczegółowy program wydarzenia; 
2) lista patronów, patronów medialnych, członków komitetów honorowych lub organizacyjnych 

oraz lista innych instytucji, których nazwy lub logo będą publikowane w związku 
z wydarzeniem; 

3) komunikat prasowy dotyczący wydarzenia wraz z elementami graficznymi do zamieszczenia 
na stronie internetowej; 

4) kosztorys, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie wydarzenia. 
 
 
 
 
 


