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…………………………………………      ………………………………………… 
Imię, nazwisko Wnioskodawcy      miejscowość, data 
………………………………………… 
Numer PWZFz/PESEL* 

………………………………………… 

………………………………………… 
adres Wnioskodawcy 

………………………………………… 
adres mailowy Wnioskodawcy 

 

 

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

ul. Sienna 39  

00-121 Warszawa 

 

 
WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 

 

Na podstawie § 2  ust. 1 Uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów nr 13/I KRF/2017 wnioskuję o 
zwolnienie mnie z obowiązku opłacenia składki członkowskiej w okresie: od …………………….. do 
…………………….. . 

Wniosek uzasadniam: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczam że w wyżej wymienionym okresie nie wykonuję zawodu fizjoterapeuty. 

 
 

……………………..……………………… 
        podpis Wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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POUCZENIE 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe 
w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o zwolnienie z obowiązku opłaty składek członkowskich. Dane 
podawane są przez Panią/Pana dobrowolnie jednak bez ich podania Krajowa Rada Fizjoterapeutów nie 
będzie mogła rozpatrzeć wniosku. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich 
poprawiania. 

Informujemy, że  w okresie udzielonego zwolnienia z opłaty składek członkowskich przy Pani/Pana 
wpisie w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów zostanie umieszczony status „nieaktywna/y 
zawodowo”. 

OŚWIADCZENIA 

1. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Krajową Izbę Fizjoterapeutów w przypadku, 
gdy sytuacja będąca podstawą do zwolnienia z opłaty składek członkowskich ulegnie zmianie. 

 

………………………………        ……………………………… 

miejscowość, data                                                                                                                      podpis Wnioskodawcy 

 

2. Niniejszym, wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkiej korespondencji z Krajowej Izby 
Fizjoterapeutów drogą elektroniczną, w tym w szczególności: 

a. pism i informacji dotyczących rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z obowiązku opłaty składek 
członkowskich, 
b. informacji dotyczących rozliczeń z opłaty składek członkowskich, 

Oświadczam, że będę odbierała/odbierał* w/w korespondencję pod adresem e-mail podanym we 
wniosku. 
Zobowiązuję się do każdorazowego i natychmiastowego podania zmiany tego adresu 
świadomy/świadoma*, że do tego czasu doręczenie korespondencji na dotychczasowy adres e-mail 
będzie skuteczne. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się datę jej wysłania. 

 

………………………………        ……………………………… 

miejscowość, data                                                                                                                      podpis Wnioskodawcy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr. 1 

 
 
 

………….………………………….. 
           miejscowość, data 

 
  

Krajowa Rada Fizjoterapeutów 
ul. Nowogrodzka 31 

00-121 Warszawa  
 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH ZAWARTYCH W PRZEDŁOŻONYCH DOKUMENTACH 
 
  
Zgodnie z art. 23 ust. 1  pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
2016r., poz. 922 ze zm.), ja …………………………….…………….…………….. (imię i nazwisko), zamieszkały/a* w 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
(pełen adres), nr PWZFz/PESEL* …………………….….……..…………., wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
Krajową Radę Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, 
NIP 7010651576, REGON 366272350, jako Administratora danych osobowych,    
  
danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach, które wykraczają poza 
zakres danych gromadzonych przez Krajową Radę Fizjoterapeutów w związku z wykonywaniem przeze 
mnie zawodu fizjoterapeuty. Dokumenty przekładam dobrowolnie a stanowią one podstawę ubiegania 
się o zwolnienie lub obniżenie składki członkowskiej zgodnie z przedłożonym wnioskiem.  
 
 

 
……………………………………….                 

       Czytelny Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 


