
 

 UCHWAŁA NR 609/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 22 czerwca 2021 r.  

zmieniająca uchwałę 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 2021 r. poz. 553) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Krajowej Rady Fizjoterapeutów nr 508/I KRF z dnia 3 września 2020 r. 

w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów zmienionej uchwałą 

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

Krajowej Rady Fizjoterapeutów nr 571/I KRF z dnia 16 marca 2021 r.  wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Krajowa Komisja działa do dnia rozpoczęcia II Krajowego Zjazdu 

Fizjoterapeutów.”; 

2) w § 26 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Jeżeli w okresie od dnia wyborów do dnia ustalenia listy delegatów wybranych 

w danym województwie fizjoterapeuta, który uzyskał liczbę głosów uprawniającą do 

uzyskania mandatu delegata, złoży do Krajowej Komisji rezygnację z objęcia mandatu, 

umrze albo utraci bierne prawo wyborcze z przyczyn określonych w art. 66 ust. 2  ustawy 

z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, Krajowa Komisja ustala listę 

delegatów wybranych w tym województwie bez uwzględnienia tego fizjoterapeuty.”; 

3) po § 28 w rozdziale 5 dodaje się § 28a w brzmieniu: 

„§ 28a. 1. Jeżeli w okresie od dnia następującego po dniu ustalenia listy delegatów 

wybranych w danym województwie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia II 

Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, fizjoterapeuta znajdujący się na liście, złoży do 

Krajowej Komisji rezygnację z objęcia mandatu, umrze albo utraci bierne prawo 

wyborcze z przyczyn określonych w art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 25 września 2015 r. o 

zawodzie fizjoterapeuty, Krajowa Komisja wykreśla go z listy i stwierdza objęcie 

mandatu przez fizjoterapeutę, który uzyskał kolejną największą liczbę głosów w danym 

województwie. Jeżeli ten fizjoterapeuta nie wyrazi zgody na objęcie mandatu, przypada 

on kolejnemu fizjoterapeucie z największą liczbą głosów. Przepisy § 26 ust. 2 i 3 stosuje 

się odpowiednio. 



 

2. Jeżeli mandat delegata nie może zostać obsadzony w sposób określony w ust. 1, 

pozostaje on nieobsadzony. ”. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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