
......……………………………………., dnia ……………2021 r. 
miejscowość   data 

 

Krajowa Komisja Wyborcza 

II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów  

Krajowa Izba Fizjoterapeutów 

Pl. Małachowskiego 2 

00-066 Warszawa 

e-mail: kkw2020@kif.info.pl 

 

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA W WYBORACH 
DELEGATÓW NA II KRAJOWY ZJAZD FIZJOTERAPEUTÓW 

DLA OSÓB, KTÓRE W REJESTRZE KRAJOWEJ IZBY FIZJOTERPAEUTÓW WSKAZAŁY 
ADRES ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Zwracam się z prośbą o wpisanie na listę uprawnionych do głosowania w wyborach delegatów na II 

Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów zgodnie z poniższymi danymi. 

 
IMIĘ I NAZWISKO 
 

 

 
NUMER PWZF 
 

 

 
PESEL 
 

 

 
ADRES DODATKOWY NA TERENIE RP 
NIEZBĘDNY DO PRZYPISANIA DO REJONU 
GŁOSOWANIA 
(miasto, kod pocztowy, ulica) 

 

 

 

………………………………………………………… 

Własnoręczny podpis składającego wniosek 

 

Pouczenie: 

1.  Zgodnie z § 1 pkt 1 i 2 uchwały nr572/I KRF z dnia 16 marca 2021 r. „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;” 

2. Skan wypełnionego i podpisanego Wniosku należy przesłać do Krajowej Komisji Wyborczej na adres e-mail 

kkw2020@kif.info.pl. 

3. Lista wszystkich rejonów głosowania wraz z datą wyborów dostępna jest w Portalu Fizjoterapeuty w zakładce Wybory oraz 

na stronie https://kif.info.pl/wybory-dokumenty/ 

4. 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 przypisania do 

właściwego rejonu głosowania. W tym celu konieczne jest podanie adresu zamieszkania na terenie Polski lub adresu 

dodatkowego (w przypadku zamieszkania poza granicami RP). Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości przypisania 

do właściwego rejonu głosowania. 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 znajduje się na stronie 

internetowej KIF. 

 


