UCHWAŁA NR 610/I KRF
KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW
z dnia 22 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków organów
Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych
wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby
Fizjoterapeutów

Na podstawie art. 69 ust. 2 i art. 77 pkt 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie
fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553) oraz § 6 ust. 1 uchwały nr 19/I KF/2016 z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie wykazu funkcji w organach Krajowej Izby Fizjoterapeutów, których
pełnienie może być wynagradzane, oraz w sprawie zasad wynagradzania i wysokości
wynagrodzenia osób pełniących obowiązki na określonych stanowiskach uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Krajowej Rady Fizjoterapeutów nr 326/I KRF z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków organów Krajowej Izby
Fizjoterapeutów oraz zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków
poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Krajowej Izby Fizjoterapeutów
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2 w pkt 1 dodaje się lit. f w brzmieniu:
,,f) Dyrektora Biura KIF – w przypadku innych osób niż wymienione w lit. a-e;”;

2)

w § 6:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
,,5) członkom Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów”;
b)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku członków Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów wypłaty zwrotu

kosztów podróży dokonuje Biuro KIF w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia obrad
Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów.”;
3)

załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej
uchwały.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes
Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Maciej Krawczyk
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Załącznik do uchwały nr 610/I KRF
Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 22.06.2021r.

Oświadczenie w sprawie
-

wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniu organu Krajowej Izby Fizjoterapeutów*

-

zwrotu kosztów podróży w posiedzeniu organu Krajowej Izby Fizjoterapeutów

1.

Nazwisko i imię …………………………………………………………………..…….….……..……..

2.

Imię ojca………………………………………….……. Imię matki …………..………………………

3.

Miejsce zamieszkania:

Ulica.....................................................……... nr domu...................nr mieszkania..............................
Kod pocztowy.............................................Miejscowość...................................................................
4.

Data i miejsce urodzenia……………………………………………………......................................

5.

PESEL …………………………………………………………………..

6.

NIP………………………………………… (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

7.

Urząd Skarbowy ………………………………………………………………………………………..

8.

NUMER rachunku bankowego: ……………………….………………………..…………………….

9.

Oświadczam, że odległość od miejsca zamieszkania lub pobytu do miejsca, w którym odbywa się
posiedzenie organu KIF/zespołu tematycznego/Komisji Socjalnej wynosi:

o
o
o

od 50 do 250 kilometrów w jedną stronę
powyżej 250 do 350 kilometrów w jedną stronę
powyżej 350 kilometrów w jedną stronę

Informuję, że w przypadku zaistnienia zmian zawartych w zgłoszeniu niezwłocznie poinformuję o tym Biuro
Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

..................................................
miejsce i data

*

Nie dotyczy członków Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów

.............................................
podpis

