
OBWIESZCZENIE 

PREZESA KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

 z dnia 10 marca 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie osób uprawnionych do 

zawierania umów, składania oświadczeń woli oraz dokonywania innych czynności 

prawnych w imieniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów 

1. Na podstawie § 5 pkt 5 załącznika do uchwały nr 523/I KRF/2020 Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów z dnia 9 września 2020 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały 

nr 14/I KRF/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie osób uprawnionych do zawierania umów, 

składania oświadczeń woli oraz dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Krajowej 

Izby Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów, z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych uchwałą nr 413/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 30 sierpnia 2019 

r. zmieniającą uchwałę w sprawie osób uprawnionych do zawierania umów, składania 

oświadczeń woli oraz dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz zmian wynikających z przepisów 

ogłoszonych przed dniem 25 września 2020 r. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie 

obejmuje § 2 uchwały nr 413/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie osób uprawnionych do zawierania umów, składania 

oświadczeń woli oraz dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów, który stanowi: 

 „§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów  

z dnia 10 marca 2021 r. 

 

UCHWAŁA NR 14/I KRF/2017 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie osób uprawnionych do zawierania umów, składania oświadczeń woli oraz 

dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów 

oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

Na podstawie art. 77 pkt 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 952 oraz z 2020 r. poz. 567, 1493 i 2401)  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Osobą uprawnioną do zawierania umów, składania oświadczeń woli oraz 

dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów jest Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów albo Wiceprezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów pisemnie przez niego upoważniony.  

1a.1) Osobą uprawnioną do zawierania umów, składania oświadczeń woli oraz 

dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów o wartości nieprzewyższającej 10.000 zł może być również 

Dyrektor Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów albo inny pracownik Biura Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów pisemnie upoważniony przez Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów. 

2.  W przypadku, gdy przedmiotem umowy, oświadczenia woli albo czynności prawnej 

jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 50.000 

złotych wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

i jednego Wiceprezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów albo Wiceprezesa Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów pisemnie upoważnionego przez Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

i innego Wiceprezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów. 

 

                                                 
1)  Dodany przez  § 1 uchwały nr 413/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie osób uprawnionych do zawierania umów, składania oświadczeń woli oraz dokonywania 

innych czynności prawnych w imieniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów, która 

weszła w życie z dniem 30 sierpnia 2019 r. 



§ 2. Zasady określone w § 1 nie wyłączają wymogu podjęcia uchwał Prezydium Krajowej 

Rady Fizjoterapeutów, Krajowej Rady Fizjoterapeutów i Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, 

o których mowa w § 6 ust. 2–4, uchwały nr 18/I KZF/2016 I Krajowego Zjazdu 

Fizjoterapeutów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki 

finansowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 


