
 

 

UCHWAŁA NR 572/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 16 marca 2021 r.  

w sprawie harmonogramu działań w związku z wyborami 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), § 2a i § 5 ust. 1 i 2 uchwały 

nr 508/I/KRF z dnia 3 września 2020 r.  w sprawie  wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd 

Fizjoterapeutów oraz § 3 ust. 1 uchwały nr 531/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 

30 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy 

Zjazd Fizjoterapeutów uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Ustala się następujące terminy przeprowadzenia czynności związanych z wyborami 

na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów: 

1) do dnia 24 marca 2021 r. – ustalenie przez Krajową Komisją Wyborczą list 

fizjoterapeutów uprawnionych do głosowania, którzy uzyskali prawo wykonywania 

zawodu do dnia 22 marca 2021 r. i poinformowanie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres wskazany w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów o dacie, 

miejscu i godzinach, w których odbywa się głosowanie; 

2) od dnia 24 marca 2021 r. do dnia 7 kwietnia 2021 r. – okres na składanie do Krajowej 

Komisji Wyborczej wniosków o wpisanie na listę uprawnionych do głosowania przez 

fizjoterapeutę, który nie został umieszczony na żadnej liście uprawnionych do 

głosowania; 

3) od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2021 r. – okres na składanie do Krajowej 

Komisji Wyborczej wniosku o: 

a) umieszczenie fizjoterapeuty na liście uprawnionych do głosowania w innym rejonie 

niż określony w liście ustalonej przez Krajową Komisję Wyborczą, 

b) zmianę listy kandydatów w województwie przez kandydata zgłoszonego do dnia 24 

września 2020 r. w związku ze zmianą jego miejsca zamieszkania; 

4) od dnia 5 kwietnia do dnia 18 kwietnia 2021 r. – okres na zgłaszanie dodatkowych 

kandydatur na delegatów spośród fizjoterapeutów, którzy zostali umieszczeni na liście 

uprawnionych do głosowania po dniu 9 września 2020 r.;  



 

5) do dnia 18 kwietnia 2021 r. – zgłoszenie dodatkowych mężów zaufania w miejsce tych, 

którzy przestali spełniać warunki określone w § 19 ust. 2 uchwały nr 508/I/KRF z dnia 3 

września 2020 r.  w sprawie  wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

Maciej Krawczyk 

  


