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UCHWAŁA NR 506/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 3 sierpnia 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 oraz z 2020 r. poz. 567) 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 zmienionej uchwałą nr 471/I 

KRF wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10: 

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy ,,do 31 sierpnia 2020 r.” zastępuje 

się wyrazami ,,do 30 września 2020 r.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a.  Fizjoterapeuta, który uzyskał prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty 

po dniu 30 września 2020 r., może złożyć wniosek o dopisanie do listy 

fizjoterapeutów uprawnionych do uczestniczenia w zebraniu rejonowym właściwym 

dla jego miejsca zamieszkania, nie później jednak niż na 21 dni przed 

głosowaniem.”, 

c) w ust. 4 wyrazy „w ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami „w ust. 2-3a”: 

2) § 12 i § 13 otrzymują brzmienie: 

„§ 12. Fizjoterapeuta zgłasza swoją kandydaturę na delegata sam. 

§ 13. 1. Zgłoszenie kandydatury następuje przez system teleinformatyczny za 

pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnionego w Portalu Fizjoterapeuty lub 

pisemnie drogą pocztową.  

2. Kandydatury 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. 

3. Zgłoszenie kandydatury obejmuje: 

1) imię (imiona) i nazwisko kandydata; 

2) miejscowość zamieszkania kandydata; 

3) numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 
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4) oświadczenie, że zgłaszający swoją  kandydaturę wyraża zgodę na kandydowanie;  

5) oświadczenie, że zgłaszający swoją kandydaturę posiada bierne prawo wyborcze; 

6) oświadczenie o wyrażeniu przez zgłaszającego swoją kandydaturę zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach  w 

ramach zgłoszonej kandydatury.  

4. Do zgłoszenia może być załączona informacja o kandydacie z opisem przebiegu 

kariery zawodowej i dotychczasowej działalności lub zdjęcie. W przypadku dołączenia 

zdjęcia zgłaszający swoją kandydaturę składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

wykorzystanie wizerunku w związku z wyborami.  

5. Kandydat przekazuje informacje, o których mowa w ust. 4 oraz zdjęcie na zasadzie 

dobrowolności; ich niepodanie nie wpływa negatywnie na rejestrację kandydata. 

6. Zgłoszenie kandydatury następuje na formularzu zgodnym ze wzorem 

stanowiącym załącznik do uchwały.  

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 

załączone do zgłoszenia oraz zdjęcie kandydata, jeżeli zostało załączone do zgłoszenia, 

udostępniane są w Portalu Fizjoterapeuty. 

8. Po dokonaniu zgłoszenia dostarczanie pism i przekazywanie innych informacji 

związanych ze zgłoszeniem kandydatury następuje wyłącznie przez Portal 

Fizjoterapeuty.”; 

3) uchyla się § 14; 

4) w § 16: 

a)  w ust. 1 uchyla się pkt 2, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie; 

„2. Uchwałę o odmowie rejestracji kandydata doręcza się fizjoterapeucie 

zgłaszającemu swoją kandydaturę.”; 

5) w § 18 w ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Koordynatorów zebrań, sekretarzy zebrań, członków komisji skrutacyjnych oraz 

przewodniczących komisji skrutacyjnych  powołuje Krajowa Komisja spośród 

kandydatów zgłoszonych w drodze otwartego naboru prowadzonego za pomocą strony 

internetowej KIF lub Portalu Fizjoterapeuty. Sekretarze zebrań i członkowie komisji 

skrutacyjnych niebędący przewodniczącymi komisji nie muszą być fizjoterapeutami.”; 

6) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Karty do głosowania w liczbie niezbędnej do przeprowadzenia głosowania 

sporządza i przekazuje koordynatorowi zebrania Krajowa Komisja.”; 
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7) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Karta do głosowania jest wydawana uczestnikowi zebrania rejonowego po podpisaniu 

się na liście obecności. Potwierdzenie prawa do uczestnictwa  w zebraniu rejonowym i 

wydania karty potwierdza się za pomocą dokumentu „Prawo wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty” lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.”; 

8) w § 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Uchwała Krajowej Komisji w sprawie pozostawienia protestu bez dalszego 

biegu, uznania protestu za zasadny albo uznania protestu za niezasadny jest ostateczna.”; 

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

 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 
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Załącznik do uchwały nr 506/I KRF  

z dnia 3 sierpnia 2020 r. 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA DELEGATA II KRAJOWEGO ZJAZDU 

FIZJOTERAPEUTÓW 

 

1. imię (imiona) i nazwisko kandydata  

…………………….……………….., 

2. miejscowość zamieszkania kandydata, 

……………………………………… 

3. numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty kandydata 

…………………………………… 

4. opis przebiegu kariery zawodowej i dotychczasowej działalności1 

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

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

data ………………. podpis osoby zgłaszającej swoją kandydaturę ……………………………. 

 

Jako administrator danych osobowych Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie (00-066) przy pl. 

Stanisława Małachowskiego 2 - informuje, że przetwarza Pani/Pana dane zawarte w niniejszym formularzu w 

zakresie rozpatrzenia kandydatury na delegata II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów. Podanie danych w 

wskazanych w pkt. 1 - 3 jest obligatoryjne, zaś w pkt. 4 dobrowolne. We wszelkich sprawach związanych z 

ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-

mail: iod@kif.info.pl. Pełna treść klauzuli wraz z informacją o przysługujących prawach oraz możliwością 

złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stanowi załącznik do Uchwały w sprawie wyboru 

delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.  

  

                                                 
1 Wypełnia się fakultatywnie 

mailto:iod@kif.info.pl


– 5 – 

 

OŚWIADCZENIA KANDYDATA 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na delegata na II Krajowy Zjazd 

Fizjoterapeutów.  

2. Oświadczam, że posiadam bierne prawo wyborcze w wyborach na delegata na II 

Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów  i nie zachodzą wobec mnie przypadki określone w 

art. 66 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 

2019 r. poz. 592 oraz z 2020 r. poz. 567).  

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

przedłożonych przeze mnie dokumentach w zakresie zgłoszenia kandydatury dla celów 

przeprowadzenia wyboru na delegata na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. 

 

 

data …………………..  podpis kandydata ………..……………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU  

(wymagane wyłącznie w przypadku dołączenia do zgłoszenia zdjęcia kandydata na delegata) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów 

mojego wizerunku w ramach przekazanego przeze mnie zdjęcia i jego przetwarzanie wraz 

z moimi danymi osobowymi zawartymi w zgłoszeniu mojej kandydatury, a także 

rozpowszechnienie w związku z wyborami na delegata na II Krajowy Zjazd 

Fizjoterapeutów  na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), w tym poprzez 

jego upublicznienie na stronie internetowej oraz w Portalu Fizjoterapeuty. 

 

 

 

 

data …………………..  podpis kandydata ………..……………… 
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KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów na delegatów II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów zgodnie 

z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: ,,Rozporządzenie’’) jest Krajowa Izba 

Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie (00-066) przy pl. Stanisława Małachowskiego 2.  

2. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych powinny być zgłaszane bezpośrednio do powołanego 

Inspektora Ochrony Danych, Pani Katarzyny Pisarzewskiej pod adresem e- mail: iod@kif.info.pl. Kontakt z 

administratorem możliwy jest także drogą korespondencją, pisząc na adres siedziby.   

3. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane są w celu rejestracji kandydata i 

uczestniczenia w wyborach na delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów w charakterze kandydata na 

delegata, w zakresie obejmującym: imię (imiona), nazwisko, miejsce zamieszkania, numer prawa wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty, informacja o biernym prawie wyborczym. Kandydat dobrowolnie może podać informacje 

obejmujące opis kariery zawodowej oraz dotychczasowej działalności a także przesłać swoje zdjęcie (wizerunek). 

Dane te nie mają jednak wpływu na prowadzony przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów proces. Zgłoszenie 

kandydatury jest w pełni dobrowolne.  

4. W ramach prowadzonej działalności dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów 

dostarczających Izbie niezbędne usługi. Do nich zaliczać mogą się dostawcy usług informatycznych, firmy 

wspierające w procesie naboru, firmy kurierskie czy te zajmujące się zewnętrznym doradztwem. Dane osobowe 

mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej, jednakże każdorazowo Krajowa Izba Fizjoterapeutów 

zapewnia, że odbywać się to będzie z uwzględnieniem przepisów prawa i w oparciu o stosowną umowę 

powierzenia zawierającą standardowe klauzule umowne. Dane nie podlegają profilowaniu, każdorazowo 

przetwarzane są przy udziale czynnika ludzkiego. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej kandydatury. W przypadku 

pozytywnego wyboru na delegata, Pani/Pana dane staną się częścią dokumentacji, którą Krajowa Izba 

Fizjoterapeutów zobligowana jest przechowywać przez czas pełnienia wskazanej funkcji a następnie po jej 

zakończeniu zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów w zakresie przedawnienia roszczeń z tytułu 

prowadzonej działalności. W przypadku odrzucenia kandydatury, dane zostaną niezwłocznie usunięte z bazy 

administratora.  

6. Administrator zapewnia każdemu z kandydatów prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Kandydat może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec 

administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego 

administratora danych. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw, kandydat powinien podjąć 

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio się z Krajową Izbą Fizjoterapeutów (pocztą tradycyjną, 

mailowo lub telefonicznie). Kandydatowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Zachęcamy, aby wszelkie sprawy związane z tematem 

ochrony danych osobowych zgłaszane były bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail 

wskazany w niniejszym obowiązku informacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


