
OBWIESZCZENIE  

PREZESA KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

 z dnia 23 marca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru delegatów na II 

Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów  

1. Na podstawie § 5 pkt 5 załącznika do uchwały nr 523/I KRF/2020 Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów z dnia 9 września 2020 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały 

nr 508/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyboru 

delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą nr 531/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 30 października 2020 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów,  

2) uchwałą nr 571/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 16 marca 2021 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów 

 oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 23 marca 2021 r. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie 

obejmuje: 

1) § 2-9 uchwały nr 531/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 30 października 2020 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, 

które stanowią: 

 „§ 2.  Z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS CoV 2, w  związku 

z brakiem możliwości przeprowadzenia wyborów delegatów na II Krajowy Zjazd 

Fizjoterapeutów w terminach i na zasadach określonych w uchwale nr 508/ I KRF 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyboru delegatów 

na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów odwołuje się przeprowadzenie tych wyborów w 

dniach 14 i 21 listopada 2020 r.  

 

§ 3. 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów, nie później niż do dnia 31 marca 2021 r., 

określi nowy harmonogram działań w związku z wyborami delegatów na II Krajowy 

Zjazd Fizjoterapeutów, w tym terminy, o których mowa w § 2a, § 10 uchwały zmienianej 

w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą oraz terminy, o których mowa w § 5 ust. 

1-3 i § 7 niniejszej uchwały, jeżeli przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów, 

wprowadzone w związku z wystąpieniem stanu epidemii umożliwiać będą ich 



przeprowadzenie albo – w przypadku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii – określi te terminy w sposób umożliwiający wybór organów KIF zgodnie 

z art. 74a ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. 

2. Informacja o nowym terminie wyborów zostanie podana do wiadomości nie 

później niż następnego dnia po podjęciu uchwały poprzez udostępnienie jej w Portalu 

Fizjoterapeuty oraz przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

wskazany przez fizjoterapeutę w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. 

 

§ 4. Prawidłowo zgłoszone kandydatury na delegatów II Krajowego Zjazdu 

Fizjoterapeutów pozostają ważne do wyborów przeprowadzanych w nowym terminie. 

 

§ 5. 1. W terminie określonym w odrębnej uchwale Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów kandydat, który po zgłoszeniu kandydatury na podstawie 

dotychczasowych przepisów zmienił województwo, w którym zamieszkuje, składa do 

Krajowej Komisji Wyborczej wniosek o wpisanie go na listę kandydatów w 

województwie, które obecnie zamieszkuje. Informacja jest podstawą zmiany danych w 

Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.  

2. W terminie określonym w odrębnej uchwale Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

mogą być zgłaszane dodatkowe kandydatury na delegatów wyłącznie przez 

fizjoterapeutów, którzy zostali umieszczeni na liście uprawnionych do głosowania po 

dniu 9 września 2020 r. 

3. Do zgłaszania kandydatur na delegatów stosuje się odpowiednio § 11- § 15 

uchwały zmienianej w § 1, z tym że termin zgłaszania kandydatur określa Krajowa Rada 

Fizjoterapeutów w odrębnej uchwale.  

4. W przypadku zmian wynikających z ust. 1 lub 2, utraty biernego prawa 

wyborczego przez kandydata, jego rezygnacji lub śmierci, listy kandydatów na delegatów 

z poszczególnych województw podlegają aktualizacji przez Krajową Komisję Wyborczą. 

Jeżeli zmiany nastąpiły po wydrukowaniu kart wyborczych, komisje rejonowe przed 

wydaniem karty wyborczej dokonują przed wydaniem karty głosującemu skreślenia na 

karcie imienia i nazwiska osoby, która przestała być kandydatem. 

 

§ 6.  1. Członkowie Krajowej Komisji Wyborczej II Krajowego Zjazdu 

Fizjoterapeutów oraz członkowie komisji rejonowych zachowują członkostwo w tych 

komisjach. 

2. Pozostają w mocy uchwały i czynności podjęte przez Krajową Komisję 

Wyborczą II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów podjęte przed dniem wejścia w życie 

niniejszej uchwały. 

 

§ 7. Zgłoszenia mężów zaufania do rejonów głosowania dokonane na podstawie 



dotychczasowych przepisów pozostają ważne, chyba że osoby będące mężami zaufania 

na dzień określony w odrębnej uchwale Krajowej Rady Fizjoterapeutów nie spełniają 

warunków określonych w § 19 ust. 2 uchwały zmienianej w § 1. W takim przypadku § 

19 ust. 4 tej uchwały stosuje się odpowiednio. 

 

§ 8. Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Prezes Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów i Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów dostosują umowy zawarte przed 

dniem wejścia w życie niniejszej uchwały w związku z organizacją II Krajowego Zjazdu 

Fizjoterapeutów do skutków wynikających z odwołania przeprowadzenia  tych wyborów 

w dniach 14 i 21 listopada 2020 r. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”; 

2) § 2 i § 3 uchwały nr 571/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 16 marca 2021 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, 

które stanowią: 

„§ 2. Krajowa Komisja Wyborcza nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

podjęcia uchwały dostosuje skład komisji rejonowych do rejonów głosowania 

określonych w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do obwieszczenia Prezesa 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów  

z dnia 23 marca 2021 r. 

UCHWAŁA NR 508/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 3 września 2020 r.  

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, 1493 i 2401) uchwala się, co następuje: 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Wybory delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów odbywają się za pomocą kart 

wyborczych lub urządzeń elektronicznych. 

 

§ 2. Rejony głosowania w wyborach delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów 

wyznaczone dla poszczególnych części województw określa załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 2a. (uchylony) 1). 

 

§ 3. 1. Głosowanie we wszystkich rejonach odbywa się w godzinach 9.00-15.00. 

2. Krajowa Komisja Wyborcza II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów określa w drodze 

odrębnej uchwały metodę głosowania w poszczególnych rejonach głosowania.  

 

§ 4. Liczbę delegatów wybieranych w poszczególnych województwach określa uchwała nr 

497/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia 

liczby delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów wybieranych w poszczególnych 

województwach. 

                                                           
1)  Przez  § 1 pkt 1 uchwały nr 571/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów 16 marca 2021 r. zmieniającej uchwałę 

w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, która weszła w życie z dniem 16 marca 2020 

r. 



 

Rozdział 2 

Krajowa Komisja Wyborcza II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów 

§ 5. 1. Wybory przeprowadza Krajowa Komisja Wyborcza II Krajowego Zjazdu 

Fizjoterapeutów, zwana dalej „Krajową Komisją”. 

2. Do zadań Krajowej Komisji należy: 

1) przygotowanie list fizjoterapeutów uprawnionych do głosowania w poszczególnych 

rejonach województwa; 

2) rejestrowanie kandydatów na delegatów i ustalanie list wyborczych kandydatów na 

delegatów wybieranych w danym województwie; 

3) ustalenie wzoru karty wyborczej; 

4) powoływanie komisji rejonowych do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników 

głosowania w rejonach; 

5) powoływanie przewodniczącego komisji rejonowej: 

6) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wyborów; 

7) ustalanie wyników wyborów w poszczególnych województwach i ich ogłaszanie; 

8) rozpatrywanie protestów na przebieg głosowania w rejonie; 

9) wydawanie wytycznych dla komisji rejonowych związanych z przeprowadzaniem 

głosowania w rejonach; 

10) podejmowanie uchwał w innych spraw w celu zapewnienia sprawnego przebiegu 

wyborów. 

 

§ 6. 1. Skład Krajowej Komisji liczy 3-5 członków. Członków Krajowej Komisji powołuje 

i odwołuje Krajowa Rada Fizjoterapeutów.  

2. Członek Krajowej Komisji nie może być kandydatem na delegata oraz członkiem 

organu Krajowej Izby Fizjoterapeutów, zwanej dalej „KIF”. 

3. Członkostwo w Krajowej Komisji wygasa w przypadku: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w komisji; 

2) śmierci; 

3) odwołania przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. 



4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Krajowej Komisji nowego członka 

powołuje się wyłącznie, jeżeli skutkiem wygaśnięcia jest zmniejszenie liczby członków 

Krajowej Komisji poniżej 3.  

 

§ 7. 1. Pracą Krajowej Komisji kieruje Przewodniczący Krajowej Komisji. W czasie 

nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Krajowej 

Komisji. 

2. Przewodniczącego Krajowej Komisji i Wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji 

wybiera Krajowa Komisja ze swojego składu. 

 

§ 8. 1. Krajowa Komisja rozstrzyga sprawy na posiedzeniach w głosowaniach jawnych 

zwykłą większością głosów. Posiedzenia Krajowej Komisji mogą odbywać się za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość. 

2. Krajowa Komisja podejmuje uchwały pisemne w sprawach określonych w § 5 ust. 2. 

Uchwały mogą być podejmowane także za pomocą środków porozumiewania się na odległość 

lub w trybie obiegowym. Uchwały podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący 

prowadzący obrady w zastępstwie Przewodniczącego. 

3. Z posiedzeń Krajowej Komisji sporządzany jest protokół. Załącznikami do protokołu są 

uchwały podjęte na posiedzeniu. 

 

§ 9.  Obsługę Krajowej Komisji zapewnia Biuro KIF. 

§ 10. 2) 1. Krajowa Komisja w terminie określonym w odrębnej uchwale Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów: 

1) ustala listy fizjoterapeutów uprawnionych do głosowania w poszczególnych 

rejonach i udostępnia w Portalu Fizjoterapeuty w taki sposób, aby fizjoterapeuta 

mógł sprawdzić, czy został umieszczony na właściwej liście uprawnionych do 

głosowania; 

2) informuje każdego fizjoterapeutę, za pomocą Portalu Fizjoterapeuty oraz za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Krajowym Rejestrze 

Fizjoterapeutów o dacie, miejscu i godzinach, w których odbywa się głosowanie.  

                                                           
2)  W brzmieniu ustalonym przez  § 1 pkt 2 uchwały nr 531/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów 30 

października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, 

która weszła w życie z dniem 30 października 2020 r. 



2. W terminie określonym w odrębnej uchwale Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

fizjoterapeuta, który nie został umieszczony na żadnej liście uprawnionych do głosowania, 

może złożyć do Krajowej Komisji wniosek o wpisanie na listę uprawnionych do głosowania. 

3. W terminie określonym w odrębnej uchwale Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

fizjoterapeuta może zwrócić się do Krajowej Komisji z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem 

o umieszczenie go na liście uprawnionych do głosowania w innym rejonie. 

4. Zmiany dokonane w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie wpływają na liczbę 

delegatów wybieranych w województwie, ani nie powodują zmiany województwa, którego 

kandydatem na delegata jest fizjoterapeuta.. 

Rozdział 3 

Zgłaszanie i rejestracja kandydatów na delegatów  

§ 11.  Kandydatem na delegata może być fizjoterapeuta mający prawo do głosowania w 

województwie, w granicach którego znajduje się rejon, w którym posiada on prawo do 

głosowania.  

 

§ 12.  Fizjoterapeuta zgłasza sam swoją kandydaturę do kandydowania na delegata w 

województwie, w którym ma prawo głosować. 

 

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

formularza zgłoszeniowego udostępnionego w Portalu Fizjoterapeuty lub pisemnie drogą 

pocztową.  

2. Kandydatury należy zgłaszać od dnia 10 września 2020 r. i nie później niż do dnia 24 

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; 

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 mogą być załączone: 

1)  informacja o kandydacie z opisem przebiegu kariery zawodowej i dotychczasowej 

działalności;  

2) zdjęcie.  

5. W przypadku dołączenia zdjęcia zgłaszający swoją kandydaturę składa oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w związku z wyborami.  

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

dobrowolności; ich niepodanie nie wpływa negatywnie na rejestrację kandydata. 

7. Zgłoszenie kandydatury następuje na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do uchwały.  

8.  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.  

9. 3) Po dokonaniu zgłoszenia dostarczanie pism i przekazywanie innych informacji 

związanych ze zgłoszeniem kandydatury następuje przez Portal Fizjoterapeuty lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Krajowym Rejestrze 

Fizjoterapeutów. 

 

§ 14. Jeżeli zgłoszenie kandydata nie odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 13 

ust. 3, 5 lub 7, Krajowa Komisja wzywa osobę zgłaszającą się do uzupełnienia zgłoszenia w 

terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, wskazując niezbędny zakres uzupełnienia, pod 

rygorem odmowy rejestracji kandydata. 

 

§ 15. 1. Krajowa Komisja odmawia, w drodze uchwały, rejestracji kandydata: 

1) któremu nie przysługuje prawo wybieralności;  

2) zgłoszonego z naruszeniem terminu na zgłoszenie kandydatury; 

3) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia kandydata w terminie, o którym mowa w § 14.  

2. Uchwałę o odmowie rejestracji kandydata doręcza się osobie zgłaszającej. 

3. Uchwała o odmowie rejestracji kandydata jest ostateczna. 

                                                           
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2. 



Rozdział 4 

Głosowanie  

§ 16. 1. Głosowanie w rejonach przeprowadzane jest przez komisje rejonowe w składzie 

od 3 do 5 członków, w tym przewodniczący. 

2. Komisje rejonowe oraz ich przewodniczących powołuje Krajowa Komisja. 

3. Członek komisji rejonowej, z wyjątkiem przewodniczącego, nie musi być fizjoterapeutą. 

Fizjoterapeuta będący członkiem komisji rejonowej nie może być kandydatem na delegata. 

4. Komisja rejonowa może być wyznaczona przez Krajową Komisję do przeprowadzenia 

głosowania w więcej niż jednym rejonie.  

5. Komisja rejonowa: 

1) podejmuje działania organizacyjne związane z przeprowadzeniem głosowania; 

2) przeprowadza głosowanie; 

3) ustala wyniki głosowania w rejonie: 

4) sporządza protokół z głosowania w rejonie; 

5) przekazuje Krajowej Komisji dokumentację związaną z przebiegiem głosowania w 

rejonie; 

6) wykonuje inne czynności niezbędne do przeprowadzenia głosowania w rejonie. 

6. Do zadań przewodniczącego komisji rejonowej należy: 

1)  podejmowanie działań organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem głosowania i 

techniczną obsługą obrad; 

2) informowanie osób uprawnionych do głosowania o zasadach głosowania; 

3) nadzorowanie przebiegu głosowania i ustalania wyników głosowania; 

4) przekazanie Krajowej Komisji drogą elektroniczną wyników głosowania; 

5) przekazanie Krajowej Komisji dokumentacji związanej z przebiegiem głosowania; 

6) wykonywanie innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia głosowania. 

7. Obsługę komisji rejonowych zapewnia Biuro KIF.  

 

§ 17. 1. Członków komisji rejonowych  powołuje Krajowa Komisja spośród kandydatów 

zgłoszonych w drodze otwartego naboru prowadzonego za pomocą strony internetowej KIF.  

2. 4) Za przeprowadzenie czynności związanych z głosowaniem w rejonie przysługuje 

wynagrodzenie brutto w wysokości: 

                                                           
4)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 



1) 850 złotych dla przewodniczącego komisji rejonowej oraz 100 zł za każdą godzinę 

liczenia głosów, nie więcej niż 600 zł za czas liczenia głosów; 

2) 450 złotych dla członka komisji rejonowej oraz 100 zł za każdą godzinę liczenia głosów, 

nie więcej niż 600 zł za czas liczenia głosów.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 wypłacane jest na podstawie umowy. Warunkiem 

wypłaty wynagrodzenia jest przekazanie do Krajowej Komisji poprawnej dokumentacji 

głosowania w rejonie, w którym komisja przeprowadzała głosowanie. 

 

§ 18. 1. Komisja rejonowa przygotowuje lokal wyborczy do głosowania. W lokalu 

wyborczym musi być zapewnione miejsce umożliwiające tajne oddanie głosu. 

2. W przypadku wprowadzenia wymogów lub ograniczeń dotyczących warunków 

epidemiologicznych komisja rejonowa podejmuje działania zgodne z przepisami i zaleceniami 

organów państwowych oraz Krajowej Komisji. 

3. Przed rozpoczęciem głosowania przeprowadzanego za pomocą kart wyborczych 

komisja rejonowa sprawdza, czy urna wyborcza jest pusta, po czym zamyka urnę wyborczą 

oraz przygotowuje listę uprawnionych do głosowania i karty wyborcze. 

4. Przed rozpoczęciem głosowania za pomocą urządzeń elektronicznych komisja rejonowa 

przygotowuje listę uprawnionych do głosowania oraz sprawdza poprawność działania urządzeń 

do głosowania. 

 

§ 19.  1. Zarząd stowarzyszenia zrzeszającego fizjoterapeutów albo zarząd związku 

zawodowego fizjoterapeutów może wyznaczyć do głosowania w każdym rejonie po jednym 

mężu zaufania. 

2. Mężem zaufania może być fizjoterapeuta posiadający czynne prawo wyborcze 

niebędący kandydatem na delegata i nieposiadający zaległości w opłatach składek 

członkowskich KIF. Mężem zaufania nie może być fizjoterapeuta, przeciwko któremu toczy 

się postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej prowadzone przez Rzecznika 

Dyscyplinarnego, Sąd Dyscyplinarny albo Wyższy Sąd Dyscyplinarny. 

3. Zarząd stowarzyszenia zrzeszającego fizjoterapeutów albo zarząd związku 

zawodowego fizjoterapeutów dokonuje zgłoszenia wszystkich mężów zaufania jednym 

wnioskiem złożonym do Krajowej Komisji, nie później niż do dnia 14 października 2020 r. 

Wniosek zawiera imię i nazwisko oraz numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu 

fizjoterapeuty” fizjoterapeutów zgłaszanych na mężów zaufania oraz określa, w którym rejonie 

głosowania mają pełnić funkcję męża zaufania.  



4. Krajowa Komisja w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku może, w drodze 

ostatecznej uchwały, odmówić przyjęcia zgłoszenia mężów zaufania, którzy nie spełniają 

warunków określonych w ust. 2. W takim przypadku zarządowi stowarzyszenia zrzeszającego 

fizjoterapeutów albo zarządowi związku zawodowego fizjoterapeutów przysługuje prawo 

zgłoszenia dodatkowych kandydatów w miejsce tych, których dotyczy odmowa, nie później 

jednak niż do 23 października 2020 r. Odmowa przyjęcia zgłoszenia nowych kandydatów w 

trybie określonym w zdaniu pierwszym nie uprawnia do zgłoszenia kolejnych kandydatów. 

5. Mąż zaufania ma prawo:  

1) być obecny w lokalu, w którym przeprowadzane jest głosowanie w czasie przygotowania 

do głosowania, głosowania, ustalania wyników głosowania i sporządzania protokołu;  

2) wnosić do protokołu głosowania uwagi, z wymienieniem konkretnych zarzutów.  

6.  O wniesieniu uwag, o których mowa w ust. 5 pkt 2, zamieszcza się w protokole 

adnotację; komisja rejonowa ma obowiązek ustosunkować się do zarzutów wniesionych przez 

mężów zaufania lub członków komisji, załączając do protokołu wyjaśnienia.  

7. 5) Przebywając w lokalu wyborczym mąż zaufania jest zobowiązany do noszenia w 

widoczny sposób identyfikatora z funkcją oraz nazwą komitetu podmiotu, który go wyznaczył. 

8. 6) Mąż zaufania nie może: 

1) wykonywać żadnych czynności członka komisji rejonowej; 

2) pomagać w głosowaniu ani udzielać wyjaśnień dotyczących głosowania; 

3) liczyć ani przeglądać kart do głosowania przed rozpoczęciem głosowania, w trakcie 

głosowania i po jego zakończeniu oraz przeglądać list uprawnionych do głosowania; 

4) prowadzić agitacji wyborczej w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten 

lokal się znajduje. 

9. 7) Wykonywanie uprawnień mężów zaufania nie może: 

1) utrudniać pracy komisji; 

2) zakłócać powagi głosowania; 

3) naruszać tajności głosowania. 

   

§ 20. Głosowanie za pomocą kart wyborczych odbywa się przez wrzucenie karty 

wyborczej do urny wyborczej. 

                                                           
5) Dodany przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
6) Dodany przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
7) Dodany przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 

  



 

§ 21. 1. Karta wyborcza zawiera: 

1) listę kandydatów w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów z kratkami 

umieszczonymi po lewej stronie nazwiska; 

2) liczbę delegatów wybieranych w województwie, w którym znajduje się rejon głosowania; 

3) pieczęć Krajowej Komisji.  

2. Jeżeli kandydat zmarł, utracił prawo wybieralności lub złożył oświadczenie na piśmie 

o rezygnacji z kandydowania po wydrukowaniu kart wyborczych komisja rejonowa przed 

wydaniem karty uprawnionemu do głosowania dokonuje skreślenia z listy tego nazwiska.  

3. Druk kart wyborczych i przekazanie w liczbie niezbędnej do przeprowadzenia 

wyborów zapewnia Krajowa Komisja. 

4. Wzór karty wyborczej określa Krajowa Komisja. 

5. Karta wyborcza wydawana jest przez komisję rejonową po stwierdzeniu, że 

fizjoterapeuta znajduje się na liście uprawnionych do głosowania w danym rejonie. 

Uprawnienie do wydania karty potwierdza się za pomocą dokumentu „Prawo wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty” lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pobranie karty 

wyborczej jest potwierdzane przez uczestnika głosowania na liście uprawnionych do 

głosowania. 

6. Głosujący nie może udostępnić karty wyborczej innej osobie, ani wynieść jej poza 

lokal, w którym odbywa się głosowanie. 

 

§ 22. 1. Oddanie głosu na delegata za pomocą karty wyborczej odbywa się przez 

umieszczenie znaku "x" w kratce przy nazwisku kandydata popieranego przez głosującego i 

wrzucenie karty wyborczej  do urny wyborczej.  

2. Głosujący ma prawo oddania na karcie wyborczej tyle głosów, ilu delegatów ma zostać 

wybranych w województwie, w którym znajduje się rejon głosowania. 

3. Karta do głosowania jest uznana za nieważną, jeżeli głosujący: 

1) nie umieścił znaku "x" w kratce przy żadnym nazwisku kandydata; 

2) umieścił znak "x" w liczbie kratek przy nazwiskach większej niż liczba delegatów 

wybieranych; 

3) przedarł lub uszkodził kartę w sposób uniemożliwiający określenie wyniku jego 

głosowania; 

4) umieścił w kratce przy nazwisku znak inny niż "x". 

 



§ 23. 1. Oddanie głosu za pomocą urządzenia elektronicznego odbywa się przez 

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

wyświetlanej na urządzeniu głosującym.  

2. Głosujący ma prawo zaznaczyć tylu kandydatów, ilu delegatów ma zostać wybranych 

w województwie, w którym znajduje się rejon głosowania. 

3. Głosowanie za pomocą urządzenia elektronicznego odbywa się przy użyciu 

jednorazowego, indywidualnego kodu wydanego uprawnionemu do głosowania przez komisję 

rejonową po  stwierdzeniu, że fizjoterapeuta znajduje się na liście uprawnionych do głosowania 

w danym rejonie. Uprawnienie do wydania urządzenia do głosowania i kodu potwierdza się za 

pomocą dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. Pobranie urządzenia do głosowania i kodu jest potwierdzane 

przez uczestnika głosowania na liście uprawnionych do głosowania. 

4. Urządzenia elektroniczne muszą spełniać wymóg zachowania tajności oddanego głosu. 

5. Głosujący nie może udostępnić urządzenia elektronicznego innej osobie celem oddania 

za niego głosu. 

 

§ 24. Po zakończeniu głosowania komisja rejonowa przystępuje do ustalenia wyników 

wyborów.  

 

§ 25. 1. Po ustaleniu wyników wyborów komisja rejonowa sporządza protokół głosowania, 

który podpisują wszyscy członkowie komisji. 

2. Protokół głosowania zawiera w szczególności: 

1) rejon, adres i dzień głosowania; 

2) liczbę uprawnionych do głosowania, którym wydano karty wyborcze; 

3) liczbę kart wyjętych z urny wyborczej;  

4) liczbę kart ważnych;  

5) liczbę kart nieważnych z podaniem przyczyny nieważności; 

6) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów; 

7) uwagi męża zaufania, z wymienieniem konkretnych zarzutów oraz odniesieniem się do 

nich komisji – jeżeli dotyczy; 

8) godzinę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów. 

3. W przypadku przeprowadzania głosowania za pomocą urządzeń elektronicznych, 

zamiast informacji określonych w ust. 2 pkt 2-4 podaje się:  

1) liczbę wydanych kodów do głosowania; 



2) liczbę ważnie oddanych głosów. 

4. Do protokołu głosowania załącza się listę uprawnionych do głosowania użytą w 

głosowaniu, a w przypadku głosowania przeprowadzanego za pomocą kart wyborczych w 

oddzielnych zamkniętych kopertach umieszcza się  karty do głosowania wyjęte z urny 

wyborczej z podziałem na karty ważne, karty nieważne oraz karty do głosowania niewydane 

uczestnikom głosowania.  

5. W przypadku zgłoszenia przez męża zaufania uwag, o których mowa w § 19 ust. 3 pkt 

2, mąż zaufania, który wniósł uwagę, podpisuje ją w protokole. W takim przypadku w protokole 

głosowania formułuje się wyjaśnienia komisji rejonowej zawierające ustosunkowanie się do 

zgłoszonych zarzutów. 

6. Protokół głosowania wraz z załącznikami przewodniczący komisji rejonowej przekazuje 

do Krajowej Komisji nie później niż w drugim dniu następującym po dniu głosowania. 

7. Po podpisaniu protokołu przewodniczący komisji rejonowej przekazuje jego 

elektroniczną wersję do Krajowej Komisji. Elektroniczna wersja kopii protokołu głosowania 

jest zamieszczana niezwłocznie na Portalu Fizjoterapeuty.  

8. Wzory protokołu głosowania określa Krajowa Komisja. 

Rozdział 5 

Ustalanie wyników wyborów i protesty wyborcze 

§ 26. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę 

głosów w danym województwie. Listę delegatów wybranych w danym województwie ustala 

Krajowa Komisja. 

2. Jeżeli w wyniku głosowania dwóch lub więcej kandydatów na delegatów otrzyma 

jednakową najmniejszą liczbę głosów kwalifikujących do wyboru, Krajowa Komisja 

przeprowadza losowanie kandydata, który uzyskuje mandat delegata. 

3. Losowanie przeprowadzane jest w ten sposób, że kartki z nazwiskami losowanych osób 

umieszczane są w oddzielnych identycznych, zaklejonych nieprzezroczystych kopertach, 

spośród których, po zamieszaniu, najmłodszy wiekiem członek Krajowej Komisji losuje 

kopertę  z nazwiskiem osoby, która uzyskuje mandat delegata. Z losowania sporządzany jest 

protokół, który podpisują członkowie Krajowej Komisji biorący udział w procedurze 

losowania.  

 



§ 27. 1. W terminie 3 dni od dnia podania wyników wyborów głosowania w danym rejonie 

fizjoterapeuta, którego nazwisko było umieszczone na liście uprawnionych do głosowania w 

tym rejonie ma prawo zgłosić Krajowej Komisji protest wobec ważności głosowania w tym 

rejonie z powodu naruszenia przepisów dotyczących głosowania lub błędnego ustalenia 

wyników głosowania, mającego wpływ na wynik wyborów. 

2. Krajowa Komisja rozpatruje protest w terminie 3 dni od dnia jego złożenia. 

3. Krajowa Komisja pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego 

nieuprawnioną lub wniesiony po terminie.  

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

uznania protestu za zasadny albo uznania protestu za niezasadny jest ostateczna. 

5. W przypadku uznania protestu za zasadny, Krajowa Komisja podejmuje uchwałę o 

przeprowadzeniu ponownego głosowania w rejonie, którego dotyczył protest. 

6. Do głosowania, o którym mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepisy § 1-26 oraz 

ust. 1-5 niniejszego paragrafu.  

 

§ 28. 1. Krajowa Komisja przekazuje wybranym delegatom zaświadczenia o wyborze na 

delegata na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. 

2. Wyniki wyborów na delegatów Krajowa Komisja zamieszcza na Portalu Fizjoterapeuty. 

 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 29. 1. Krajowa Komisja Wyborcza II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów powołana na 

podstawie uchwały, o której mowa w § 33 pkt 1, staje się Krajową Komisją Wyborczą II 

Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów działającą na podstawie przepisów niniejszej uchwały. 

2. Uchwały podjęte przez Krajową Komisję Wyborczą II Krajowego Zjazdu 

Fizjoterapeutów na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc. 

 

§ 30. Koordynatorzy i sekretarze zebrań rejonowych oraz członkowie komisji 

skrutacyjnych powołani na podstawie dotychczasowych przepisów stają się, za ich zgodą, 

członkami komisji rejonowych powoływanych na podstawie  niniejszej uchwały. 

  



§ 31. Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

i Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów dostosują do wymogów niniejszej uchwały umowy 

zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały w związku organizacją II Krajowego 

Zjazdu Fizjoterapeutów. 

 

§ 32. Czynności dokonane na podstawie dotychczasowych przepisów w celu 

zorganizowania wyborów delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, zgodnie z listą 

zebrań rejonowych, określoną w uchwale, o której mowa w § 33 pkt 2, zachowują ważność. 

 

§ 33. Tracą moc: 

1) uchwała nr 442/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 19 grudnia 2019 r.  w 

sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów zmieniona uchwałą nr 

471/I KRF i uchwałą nr 506/I KRF; 

2)  uchwała nr 446/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 16 stycznia 2020 r. w 

sprawie ustalenia listy zebrań rejonowych i ich zasięgu terytorialnego. 

 

§ 34. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

  



Załączniki do uchwały nr 508/I KRF Krajowej 

Rady Fizjoterapeutów z dnia 3 września 2020 r. 

 

Załącznik nr 18) 

 

REJONY GŁOSOWANIA W WYBORACH DELEGATÓW NA II KRAJOWY 

 ZJAZD FIZJOTERAPEUTÓW   

WOJEWÓDZTWO REJON 
ZASIĘG TERYTORIALNY 
(POWIATY I MIASTA NA 
PRAWACH POWIATU) 

DATA GŁOSOWANIA 

dolnośląskie WROCŁAW Wrocław 23.05.2021 

    milicki 23.05.2021 

    oleśnicki 23.05.2021 

    oławski 23.05.2021 

    strzeliński 23.05.2021 

    trzebnicki 23.05.2021 

    wrocławski 23.05.2021 

  KŁODZKO dzierżoniowski 23.05.2021 

    kłodzki 23.05.2021 

    ząbkowicki 23.05.2021 

  BOLESŁAWIEC Jelenia Góra 23.05.2021 

    jeleniogórski 23.05.2021 

    lubański 23.05.2021 

    lwówecki 23.05.2021 

    złotoryjski 23.05.2021 

    bolesławiecki 23.05.2021 

    zgorzelecki 23.05.2021 

    kamiennogórski 23.05.2021 

  WAŁBRZYCH jaworski 23.05.2021 

    średzki 23.05.2021 

    świdnicki 23.05.2021 

    Wałbrzych 23.05.2021 

    wałbrzyski 23.05.2021 

  LUBIN głogowski 23.05.2021 

    górowski 23.05.2021 

    Legnica 23.05.2021 

    legnicki 23.05.2021 

    lubiński 23.05.2021 

    polkowicki 23.05.2021 

    wołowski 23.05.2021 

śląskie KATOWICE Katowice 23.05.2021 

    Bytom 23.05.2021 

    Chorzów 23.05.2021 

    Mysłowice 23.05.2021 

    Piekary Śląskie 23.05.2021 

                                                           
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 



    bieruńsko-lędziński 23.05.2021 

    Świętochłowice 23.05.2021 

    Tychy 23.05.2021 

  BIELSKO-BIAŁA  Bielsko-Biała 23.05.2021 

    cieszyński 23.05.2021 

    pszczyński 23.05.2021 

    żywiecki 23.05.2021 

    bielski 23.05.2021 

  CZĘSTOCHOWA zawierciański 23.05.2021 

    Częstochowa 23.05.2021 

    częstochowski 23.05.2021 

    lubliniecki 23.05.2021 

    kłobucki 23.05.2021 

    myszkowski 23.05.2021 

  GLIWICE tarnogórski 23.05.2021 

    Gliwice 23.05.2021 

    Zabrze 23.05.2021 

    Ruda Śląska 23.05.2021 

    mikołowski 23.05.2021 

    gliwicki 23.05.2021 

  RYBNIK wodzisławski 23.05.2021 

    raciborski 23.05.2021 

    Rybnik 23.05.2021 

    Jastrzębie-Zdrój 23.05.2021 

    rybnicki 23.05.2021 

    Żory 23.05.2021 

  SOSNOWIEC Sosnowiec 23.05.2021 

    będziński 23.05.2021 

    Dąbrowa Górnicza 23.05.2021 

    Jaworzno 23.05.2021 

    Siemianowice Śląskie 23.05.2021 

lubuskie ZIELONA GÓRA Zielona Góra 23.05.2021 

    zielonogórski 23.05.2021 

    żarski 23.05.2021 

    nowosolski 23.05.2021 

    żagański 23.05.2021 

    świebodziński 23.05.2021 

    krośnieński 23.05.2021 

    wschowski 23.05.2021 

  
GORZÓW 

WIELKOPOLSKI 
Gorzów Wielkopolski 23.05.2021 

    strzelecko-drezdenecki 23.05.2021 

    międzyrzecki 23.05.2021 

    gorzowski 23.05.2021 

    sulęciński 23.05.2021 

    słubicki 23.05.2021 

opolskie OPOLE Opole 23.05.2021 



    opolski 23.05.2021 

    strzelecki 23.05.2021 

    brzeski 23.05.2021 

    kędzierzyńsko-kozielski 23.05.2021 

    krapkowicki 23.05.2021 

  NYSA nyski 23.05.2021 

    prudnicki 23.05.2021 

    głubczycki 23.05.2021 

  KLUCZBORK oleski 23.05.2021 

    namysłowski 23.05.2021 

    kluczborski 23.05.2021 

pomorskie GDAŃSK Gdańsk 30.05.2021 

    Gdynia 30.05.2021 

    gdański 30.05.2021 

    Sopot 30.05.2021 

    wejherowski 30.05.2021 

    kartuski 30.05.2021 

    pucki 30.05.2021 

    nowodworski 30.05.2021 

  SŁUPSK Słupsk 30.05.2021 

    słupski 30.05.2021 

    bytowski 30.05.2021 

    lęborski 30.05.2021 

  
STAROGRAD 

GDAŃSKI 
chojnicki 30.05.2021 

    człuchowski 30.05.2021 

    tczewski 30.05.2021 

    starogardzki 30.05.2021 

    kościerski 30.05.2021 

    kwidzyński 30.05.2021 

    malborski 30.05.2021 

    sztumski 30.05.2021 

wielkopolskie POZNAŃ Poznań 30.05.2021 

    poznański 30.05.2021 

    średzki 30.05.2021 

    śremski 30.05.2021 

    obornicki 30.05.2021 

  PIŁA wągrowiecki 30.05.2021 

    pilski 30.05.2021 

    chodzieski 30.05.2021 

    czarnkowsko-trzcianecki 30.05.2021 

    złotowski 30.05.2021 

  KONIN gnieźnieński 30.05.2021 

    koniński 30.05.2021 

    wrzesiński 30.05.2021 

    Konin 30.05.2021 

    kolski 30.05.2021 



    słupecki 30.05.2021 

    turecki 30.05.2021 

  
OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI 
ostrowski 30.05.2021 

    jarociński 30.05.2021 

    Kalisz 30.05.2021 

    krotoszyński 30.05.2021 

    pleszewski 30.05.2021 

    kaliski 30.05.2021 

    ostrzeszowski 30.05.2021 

    kępiński 30.05.2021 

  KOŚCIAN nowotomyski 30.05.2021 

    szamotulski 30.05.2021 

    Leszno 30.05.2021 

    kościański 30.05.2021 

    międzychodzki 30.05.2021 

    gostyński 30.05.2021 

    rawicki 30.05.2021 

    grodziski 30.05.2021 

    leszczyński 30.05.2021 

    wolsztyński 30.05.2021 

zachodniopomorskie SZCZECIN Szczecin 30.05.2021 

    policki 30.05.2021 

    gryfiński 30.05.2021 

    goleniowski 30.05.2021 

  KOŁOBRZEG kołobrzeski 30.05.2021 

    świdwiński 30.05.2021 

    łobeski 30.05.2021 

  STARGARD myśliborski 30.05.2021 

    pyrzycki 30.05.2021 

    stargardzki 30.05.2021 

    choszczeński 30.05.2021 

    wałecki 30.05.2021 

    drawski 30.05.2021 

  KOSZALIN Koszalin 30.05.2021 

    szczecinecki 30.05.2021 

    białogardzki 30.05.2021 

    koszaliński 30.05.2021 

    sławieński 30.05.2021 

  
KAMIEŃ 

POMORSKI 
kamieński 30.05.2021 

    Świnoujście 30.05.2021 

    gryficki 30.05.2021 

kujawsko-pomorskie BYDGOSZCZ Bydgoszcz 30.05.2021 

    świecki 30.05.2021 

    żniński 30.05.2021 

    nakielski 30.05.2021 



    tucholski 30.05.2021 

    sępoleński 30.05.2021 

    bydgoski 30.05.2021 

  TORUŃ aleksandrowski 30.05.2021 

    Toruń 30.05.2021 

    golubsko-dobrzyński 30.05.2021 

    toruński 30.05.2021 

    lipnowski 30.05.2021 

  GRUDZIĄDZ Grudziądz 30.05.2021 

    wąbrzeski 30.05.2021 

    brodnicki 30.05.2021 

    rypiński 30.05.2021 

    grudziądzki 30.05.2021 

    chełmiński 30.05.2021 

  WŁOCŁAWEK inowrocławski 30.05.2021 

    Włocławek 30.05.2021 

    włocławski 30.05.2021 

    radziejowski 30.05.2021 

    mogileński 30.05.2021 

świętokrzyskie KIELCE Kielce 13.06.2021 

    kielecki 13.06.2021 

    konecki 13.06.2021 

    skarżyski 13.06.2021 

    starachowicki 13.06.2021 

    włoszczowski 13.06.2021 

  BUSKO-ZDRÓJ buski 13.06.2021 

    pińczowski 13.06.2021 

    jędrzejowski 13.06.2021 

    kazimierski 13.06.2021 

  
OSTROWIEC 

ŚWIĘTOKRZYSKI 
ostrowiecki 13.06.2021 

    staszowski 13.06.2021 

    sandomierski 13.06.2021 

    opatowski 13.06.2021 

lubelskie LUBLIN Lublin 13.06.2021 

    puławski 13.06.2021 

    opolski 13.06.2021 

    kraśnicki 13.06.2021 

    lubartowski 13.06.2021 

    świdnicki 13.06.2021 

    łęczyński 13.06.2021 

    rycki 13.06.2021 

    lubelski 13.06.2021 

  
BIAŁA 

PODLASKA 
Biała Podlaska 13.06.2021 

    łukowski 13.06.2021 

    radzyński 13.06.2021 



    włodawski 13.06.2021 

    parczewski 13.06.2021 

    bialski 13.06.2021 

  ZAMOŚĆ Zamość 13.06.2021 

    biłgorajski 13.06.2021 

    tomaszowski 13.06.2021 

    Chełm 13.06.2021 

    zamojski 13.06.2021 

    hrubieszowski 13.06.2021 

    krasnostawski 13.06.2021 

    janowski 13.06.2021 

    chełmski 13.06.2021 

małopolskie KRAKÓW Kraków 13.06.2021 

    krakowski 13.06.2021 

    olkuski 13.06.2021 

    bocheński 13.06.2021 

    wielicki 13.06.2021 

    miechowski 13.06.2021 

    proszowicki 13.06.2021 

  WADOWICE wadowicki 13.06.2021 

    oświęcimski 13.06.2021 

    myślenicki 13.06.2021 

    chrzanowski 13.06.2021 

    suski 13.06.2021 

  NOWY TARG nowotarski 13.06.2021 

    limanowski 13.06.2021 

    tatrzański 13.06.2021 

  NOWY SĄCZ Nowy Sącz 13.06.2021 

    nowosądecki 13.06.2021 

    gorlicki 13.06.2021 

  TARNÓW brzeski 13.06.2021 

    Tarnów 13.06.2021 

    tarnowski 13.06.2021 

    dąbrowski 13.06.2021 

podkarpackie RZESZÓW Rzeszów 13.06.2021 

    rzeszowski 13.06.2021 

    dębicki 13.06.2021 

    leżajski 13.06.2021 

    łańcucki 13.06.2021 

    strzyżowski 13.06.2021 

    ropczycko-sędziszowski 13.06.2021 

    kolbuszowski 13.06.2021 

  SANOK krośnieński 13.06.2021 

    sanocki 13.06.2021 

    jasielski 13.06.2021 

    Krosno 13.06.2021 



    brzozowski 13.06.2021 

    leski 13.06.2021 

    bieszczadzki 13.06.2021 

  JAROSŁAW jarosławski 13.06.2021 

    przemyski 13.06.2021 

    Przemyśl 13.06.2021 

    lubaczowski 13.06.2021 

    przeworski 13.06.2021 

  TARNOBRZEG mielecki 13.06.2021 

    tarnobrzeski 13.06.2021 

    stalowowolski 13.06.2021 

    niżański 13.06.2021 

    Tarnobrzeg 13.06.2021 

łódzkie ŁÓDŹ  Łódź 20.06.2021 

    pabianicki 20.06.2021 

    łódzki wschodni 20.06.2021 

    rawski 20.06.2021 

    brzeziński 20.06.2021 

    łęczycki 20.06.2021 

    łowicki 20.06.2021 

    skierniewicki 20.06.2021 

    zgierski 20.06.2021 

    kutnowski 20.06.2021 

    Skierniewice 20.06.2021 

  
PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI 
Piotrków Trybunalski  20.06.2021 

    radomszczański 20.06.2021 

    opoczyński 20.06.2021 

    piotrkowski 20.06.2021 

    tomaszowski 20.06.2021 

    pajęczański 20.06.2021 

    bełchatowski 20.06.2021 

   SIERADZ  Sieradzki  20.06.2021 

    łaski 20.06.2021 

    wieluński 20.06.2021 

    wieruszowski 20.06.2021 
  poddębicki 20.06.2021 

    zduńskowolski 20.06.2021 

podlaskie BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK 20.06.2021 

    białostocki 20.06.2021 

    hajnowski 20.06.2021 

    bielski 20.06.2021 

    sokólski 20.06.2021 

    siemiatycki 20.06.2021 

    moniecki 20.06.2021 

  AUGUSTÓW Suwałki 20.06.2021 

    augustowski 20.06.2021 



    suwalski 20.06.2021 

    sejneński 20.06.2021 

  ŁOMŻA Łomża 20.06.2021 

    kolneński 20.06.2021 

    wysokomazowiecki 20.06.2021 

    zambrowski 20.06.2021 

    grajewski 20.06.2021 

    łomżyński 20.06.2021 

warmińsko-
mazurskie 

OLSZTYN Olsztyn 20.06.2021 

    olsztyński 20.06.2021 

    działdowski 20.06.2021 

    szczycieński 20.06.2021 

    bartoszycki 20.06.2021 

    lidzbarski 20.06.2021 

    nidzicki 20.06.2021 

    ostródzki 20.06.2021 

  ELBLĄG Elbląg 20.06.2021 

    elbląski 20.06.2021 

    braniewski 20.06.2021 

    iławski 20.06.2021 

    nowomiejski 20.06.2021 

  GIŻYCKO ełcki 20.06.2021 

    giżycki 20.06.2021 

    kętrzyński 20.06.2021 

    piski 20.06.2021 

    mrągowski 20.06.2021 

    gołdapski 20.06.2021 

    olecki 20.06.2021 

    węgorzewski 20.06.2021 

mazowieckie WARSZAWA 1 
Warszawa uprawnieni do 

głosowania z nazwiskami do 
litery „K” włącznie 

20.06.2021 

    wołomiński 20.06.2021 

    legionowski 20.06.2021 

    warszawski zachodni 20.06.2021 

    nowodworski 20.06.2021 

    grodziski 20.06.2021 

    żyrardowski 20.06.2021 

  WARSZAWA 2 

Warszawa 
uprawnieni do głosowania z 
nazwiskami od litery „L” do 

litery  „Z” 

20.06.2021 

    piaseczyński 20.06.2021 

    pruszkowski 20.06.2021 

    otwocki 20.06.2021 

  RADOM Radom 20.06.2021 



    radomski 20.06.2021 

    grójecki 20.06.2021 

    przysuski 20.06.2021 

    szydłowiecki 20.06.2021 

    kozienicki 20.06.2021 

    lipski 20.06.2021 

    białobrzeski 20.06.2021 

    zwoleński 20.06.2021 

  SIEDLCE Siedlce 20.06.2021 

    miński 20.06.2021 

    garwoliński 20.06.2021 

    sokołowski 20.06.2021 

    węgrowski 20.06.2021 

    siedlecki 20.06.2021 

    łosicki 20.06.2021 

  
MAKÓW 

MAZOWIECKI 
przasnyski 20.06.2021 

    wyszkowski 20.06.2021 

    ostrołęcki 20.06.2021 

    ostrowski 20.06.2021 

    Ostrołęka 20.06.2021 

    pułtuski 20.06.2021 

    makowski 20.06.2021 

    ciechanowski 20.06.2021 

    mławski 20.06.2021 

  PŁOCK Płock 20.06.2021 

    płoński 20.06.2021 

    płocki 20.06.2021 

    sochaczewski 20.06.2021 

    gostyniński 20.06.2021 

    sierpecki 20.06.2021 

    żuromiński 20.06.2021 

 

  



Załącznik nr 2 

 

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 działalności9
 (maks. 1500 znaków) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 podana jest na końcu załącznika nr 2 do uchwały w 

sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.  

                                                           
9  
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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 ………..……………… 

 

 



 

 

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. 

 


