
UCHWAŁA NR 658/I KRF  

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW  

z dnia 15 grudnia 2021 r.  

w sprawie powołania sekcji w związku z członkostwem w World Physiotherapy  

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 10 i art. 77 pkt 10 ustawy z dnia 25 

września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553 i 1559) uchwala się, co 

następuje:  

  

§ 1. W związku z członkostwem Krajowej Izby Fizjoterapeutów w World Physiotherapy 

przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów mogą działać następujące sekcje:  

1) Sekcja fizjoterapii w chorobach rzadkich;  

2) Sekcja fizjoterapii krążeniowo-oddechowej;  

3) Sekcja fizykoterapii;  

4) Sekcja fizjoterapii mięśniowo szkieletowej;  

5) Sekcja fizjoterapii w zdrowiu psychicznym;  

6) Sekcja fizjoterapii w neurologii;  

7) Sekcja fizjoterapii w chorobach zawodowych i medycynie pracy;  

8) Sekcja fizjoterapii osób starszych; 

9) Sekcja fizjoterapii w onkologii i opiece paliatywnej;  

10) Sekcja fizjoterapii w pediatrii;  

11) Sekcja fizjoterapii w urologii, ginekologii i proktologii;  

12) Sekcja terapii w wodzie;  

13) Sekcja akupunktury i suchego igłowania; 

14) Sekcja prywatnych praktyk fizjoterapeutycznych; 

15) Sekcja fizjoterapii w sporcie.  

  

§ 2. 1. W skład sekcji, o których mowa w § 1, wchodzą członkowie zwykli oraz mogą 

wchodzić członkowie wspierający (bez prawa głosu).  

2. Członkami danej sekcji mogą być fizjoterapeuci, w tym przedstawiciele organizacji 

zajmujących się dziedziną fizjoterapii będącą przedmiotem działalności sekcji.  

3. Przewodniczącego sekcji powołuje i odwołuje Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. 

4. Warunkiem przyjęcia do sekcji jest akceptacja przez kandydata regulaminu oraz zgoda 

przewodniczącego danej sekcji.  

  



  

§ 3. Każda sekcja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, 

uwzględniającego przepisy World Physiotherapy w zakresie działania danej sekcji  

  

§ 4. 1. Obsługę administracyjno-techniczną oraz informatyczną sekcji, w tym w zakresie 

zakładania profili w mediach społecznościowych oraz wsparcia w organizacji realizowanych 

szkoleń, zapewnia Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów; działalność sekcji w tym zakresie jest 

finansowana z budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów.  

2. Członkom sekcji nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach sekcji, ani zwrot 

kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach 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. 

 

§ 5. Decyzję o finansowaniu składek członkowskich powołanych sekcji w Subgrupach 

World Physiotherapy podejmuje corocznie Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów, 

po przyjęciu budżetu na kolejny rok oraz ocenie działalności sekcji. 

 

§ 6. Traci moc uchwała nr 538/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 19 listopada 

2020 r. w sprawie grup w związku z członkostwem w World Physiotherapy. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

  

  

  

  

Prezes  

Krajowej Rady Fizjoterapeutów  

  

  

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk  

    
  


