
 UCHWAŁA NR 585/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 553), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. W załączniku do uchwały nr 523/I KRF/2020 Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 

9 września 2020 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 8 

a) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Zawiadomienie o terminie i proponowanym porządku posiedzenia oraz projekty 

uchwał i materiały związane z posiedzeniem przekazywane są członkom KRF nie 

później niż na 7 dni przed posiedzeniem na adres poczty elektronicznej udostępniony 

temu członkowi do udziału w pracach KRF.”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Termin na przekazanie projektów uchwał, o którym mowa w ust. 5 zdanie 

drugie, nie dotyczy uchwał podejmowanych w związku z prowadzonymi 

postępowaniami administracyjnymi. W takim przypadku projekty uchwał mogą 

być przekazywane na 3 dni przed terminem posiedzenia.”; 

 

2) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu: 

„§ 14a. 1. Członek KRF może złożyć wniosek o przedstawienie informacji bieżącej albo 

zwrócić się z pytaniem w sprawach bieżących, ze wskazaniem organu KIF właściwego do 

udzielenia odpowiedzi. 

2. Wnioski składane są do Prezesa KRF w formie mailowej, a pytania – ustnie – w trakcie 

posiedzenia KRF, do protokołu z posiedzenia. 

3. Wnioski powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego i  uzasadnienie. 

4. Odpowiedź na wnioski udzielana jest w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia 

złożenia wniosku. W przypadku pytań w sprawach bieżących – w zależności od stopnia 

skomplikowania sprawy – odpowiedź udzielana jest na posiedzeniu KRF albo w innej 

ustalonej formie, w terminie nie dłuższym niż 21 dni.” 

 



§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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