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Krajowa Komisja Wyborcza 

II KRAJOWEGO ZJAZDU FIZJOTERAPEUTÓW 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów 

Pl. Małachowskiego 2 

00-066 Warszawa 

e-mail: kkw2020@kif.info.pl 

 

WNIOSEK O ZMIANĘ REJONU GŁOSOWANIA 

Zwracam się z prośbą o zmianę rejonu głosowania w wyborach delegatów na II Krajowy Zjazd 
Fizjoterapeutów: 

 
IMIĘ I NAZWISKO 

 

 
NUMER PWZF 

 

 
PESEL 

 

 
AKTUALNY REJON 
GŁOSOWANIA 
(Symbol rejonu głosowania 
widoczny w Portalu Fizjoterapeuty 
w zakładce Wybory). 

 
 
 
 

 
WNIOSKOWANY REJON 
GŁOSOWANIA 
Symbol wybranego rejonu 
głosowania. Lista rejonów wraz z 
symbolem dostępna: 
https://kif.info.pl/wybory-
dokumenty/ 

 
 
 
 

 

Uzasadnienie zmiany rejonu: 
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Własnoręczny podpis składającego wniosek 

Pouczenie: 

1. Zgodnie z § 1 pkt 3 lit. a uchwały nr572/I KRF z dnia 16 marca 2021 r. „Ustala się następujące terminy przeprowadzenia 

czynności związanych z wyborami na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów: 

(…) 

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” 

2. Po zmianie rejonu głosowania na rejon z innego województwa fizjoterapeuta będzie oddawał swój głos na listę kandydatów 

w innym województwie. Zmieni się też lista kandydatów, na których będzie możliwość oddania głosu oraz może zmienić 

się data głosowania. Po zmianie rejonu lista aktualnych kandydatów będzie dostępna w Portalu Fizjoterapeuty. 

2. Lista wszystkich rejonów głosowania wraz z datą wyborów dostępna jest https://kif.info.pl/wybory-dokumenty/ 

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

kkw2020@kif.info.pl. 

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 umożliwienia 

zmiany przypisanego rejonu głosowania. Podanie danych jest niezbędne dla celów właściwej identyfikacji oraz 

uwzględnienia okoliczności uzasadniających zmianę rejonu głosowania. Niepodanie 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 

Osobowych znajduje się na stronie internetowej KIF. 


