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UCHWAŁA NR 471/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 16 marca 2020 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd 

Fizjoterapeutów 

 

Na podstawie art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 

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

 

§ 1. W uchwale Krajowej Rady Fizjoterapeutów nr 442/I KRF z dnia 19 grudnia 2019 r. w 

sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 13: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kandydatów, o których mowa w § 12, można zgłaszać od dnia 7 września 

2020 r. i nie później niż do dnia 20 września 2020 r., przy czym termin uznaje się za 

zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynęło do Krajowej Komisji lub zgłoszenie zostało 

przesłane przez Portal Fizjoterapeuty, z zachowaniem terminu.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Listy kandydatów na delegatów wybieranych w poszczególnych 

województwach,  zawierające dane określone w ust. 3 pkt 1-3 , informacje określone 

w ust. 4, jeżeli zostały przekazane, zdjęcie kandydata jeżeli zostało przekazane, oraz 

informacja o podmiocie popierającym kandydaturę, o którym mowa w  §  14, 

udostępniane są w Portalu Fizjoterapeuty.”, 

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Po dokonaniu zgłoszenia dostarczanie pism i przekazywanie innych 

informacji związanych ze zgłoszeniem następuje wyłącznie przez Portal 

Fizjoterapeuty.”;    

2) w § 14 w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 

„Informacja o poparciu kandydatury może dotyczyć tylko jednego podmiotu 

popierającego.”; 

3) w § 15 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „3 dni”; 

4) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku gdy kandydat zmarł, utracił prawo wybieralności lub złożył 

oświadczenie na piśmie o rezygnacji z kandydowania Krajowa Komisja dokonuje 
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skreślenia jego kandydatury z kart do głosowania, chyba że karty zostały już 

wydrukowane. W takim przypadku koordynator zebrania informuje o tym fakcie 

przedstawiając zasady wyboru delegatów, a głos oddany na kandydata, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym nie wpływa na ważność karty do głosowania.”; 

5) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Karty do głosowania są wydawane przez komisję skrutacyjną.”; 

6) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu: 

,,§ 24a. 1. W przypadku znacznej liczby fizjoterapeutów uprawnionych do 

głosowania na danym zebraniu rejonowym Krajowa Komisja może podjąć uchwałę o 

przeprowadzeniu głosowania za pomocą urządzeń elektronicznych. Urządzenia 

elektroniczne muszą spełniać wymóg zachowania tajności oddanego głosu. 

2. Oddanie głosu za pomocą urządzenia elektronicznego odbywa się przez 

zaznaczenie kandydatów, na których głosujący oddaje głos, na alfabetycznej liście 

kandydatów wyświetlanej na urządzeniu głosującym. Głosujący ma prawo zaznaczyć tylu 

kandydatów ilu delegatów ma zostać wybranych. 

3. Głosujący nie może udostępnić urządzenia elektronicznego innej osobie celem 

oddania głosu.”; 

7) w § 28 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku przeprowadzania głosowania za pomocą urządzeń 

elektronicznych, z informacji określonych w ust. 3 pkt 2-4 podaje się: 

1) liczbę wydanych kodów do głosowania; 

2) liczbę ważnie oddanych głosów.”; 

8) w § 29 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

,,4. Załącznikiem do protokołu zebrania jest lista obecności. 

5. Protokół zebrania wraz z załącznikiem oraz protokół głosowania wraz z 

załącznikami koordynator zebrania przekazuje do Krajowej Komisji nie później niż w 

drugim dniu następującym po dniu zebrania rejonowego.”. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 


