
 

UCHWAŁA NR 660/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 15 grudnia 2021 r.  

w sprawie podjęcia uchwały przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów  

I kadencji 

 

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie 

fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553 i 1559) i art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 

2021 r. 2095) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów zwołuje z własnej inicjatywy II Nadzwyczajny 

Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów I kadencji, zwany dalej „Zjazdem”, którego przedmiotem jest 

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 

pn. „FIZJO-LEARNING - większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem 

chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19”oraz zawarcie ze Skarbem Państwa - 

Ministrem Zdrowia  umowy na jego realizację , zwanej dalej „uchwałą”, której projekt stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Zgodnie z art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ze względu na brak możliwości 

odbycia obrad w trybie stacjonarnym, Zjazd rozpatrzy uchwałę w drodze głosowania w trybie 

obiegowym. 

 

§ 3. 1. Udział w głosowaniu uchwały biorą delegaci na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, 

którzy w dniu podjęcia niniejszej uchwały są wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów 

i nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 67 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o 

zawodzie fizjoterapeuty.  

2. Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów prześle osobom uprawnionym do głosowania, 

zgodnie z ust. 1, za pomocą Portalu Fizjoterapeuty oraz na adres poczty elektronicznej będący 

w posiadaniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów, informację o uczestnictwie delegata w 

procedurze głosowania uchwały wraz z dokumentami określonymi w § 4 pkt 2, z żądaniem 

potwierdzenia przyjęcia tej informacji poprzez Portal Fizjoterapeuty lub pocztą elektroniczną.  



 

3. Informację, o której mowa w ust. 2, uznaje się za skutecznie doręczoną w dniu jej 

wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania informacji zgodnie z ust. 2, w terminie  

3 dni od dnia jej wprowadzenia do systemu teleinformatycznego, pomimo skutku doręczenia 

zgodnie z ust. 3, w celu zapewnienia uczestnictwa jak największej liczby uprawnionych do 

głosowania,  Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów podejmuje inne działania mające na celu 

potwierdzenie przez uprawnionego do głosowania otrzymania informacji o uczestnictwie w 

głosowaniu, w tym drogą telefoniczną lub w oparciu o inne dane, które umożliwią 

skontaktowanie się z delegatem. 

 

§ 4. Głosowanie przeprowadzone zostanie w ten sposób, że: 

1) do dnia 20 grudnia 2021 r. Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów przekaże 

Przewodniczącemu I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, zwanemu dalej 

„Przewodniczącym”, listę delegatów uprawnionych do udziału w głosowaniu uchwały 

zgodnie z § 3 ust. 1; 

2) Przewodniczący za pomocą Portalu Fizjoterapeuty oraz na adresy poczty elektronicznej, 

będący w posiadaniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów, przekaże nie później niż w dniu 3 

stycznia 2022 r. delegatom uprawnionym do głosowania: 

a) projekt uchwały będącej przedmiotem głosowania, 

b) treść niniejszej uchwały, 

c) szczegółową informację o zasadach głosowania i jego terminie;  

3) w okresie od dnia 4 stycznia 2022 r., do godziny 24.00 w dniu 9 stycznia 2022 r. delegaci 

oddają głos za pomocą elektronicznego formularza karty głosowania, przekazując go do 

Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów za pomocą Portalu Fizjoterapeuty; elektroniczny 

formularz karty głosowania umożliwia oddanie głosu: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”; 

4) po upływie terminu głosowania Przewodniczący ustala wynik głosowania i stwierdza, czy 

zostały spełnione warunki ważności podjęcia uchwały określone w art. 14hb ust. 2 zdanie 

pierwsze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

5) po ustaleniu wyników głosowania i ważności głosowania pracownik Biura Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów wyznaczony przez Przewodniczącego sporządza protokół głosowania, 

który podpisuje Przewodniczący i pracownik sporządzający protokół; 

6) Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów niezwłocznie zamieszcza protokół głosowania w 

Portalu Fizjoterapeuty. 



 

 

§ 5. Jeżeli w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa delegatów uprawnionych do 

głosowania i uchwała uzyskała poparcie zwykłej większości głosów, Przewodniczący 

podpisuje uchwałę. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 

  


