
UCHWAŁA NR 673/I KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów 

 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 168) oraz § 7 załącznika do uchwały nr 523/I KRF/2020 Krajowej Rady 

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

Fizjoterapeutów zmienionej uchwałą nr 585/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 13 

kwietnia 2021 r., uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. W załączniku do uchwały nr 371/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 

9 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów, zmienionej uchwałą nr 474/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 3 

kwietnia 2020 r.,  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 7: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego 

działania, a także organizację pracy Biura KIF.”, 

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„2a. Dyrektor wykonuje swoje zadania samodzielnie lub przy pomocy Zastępcy lub 

Zastępców Dyrektora.”; 

 

2) w § 8: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Działalnością komórek organizacyjnych w Biurze KIF kierują kierownicy lub 

koordynatorzy, zwani dalej łącznie ,,kierownikami komórek 

organizacyjnych”.”, 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

,,6. Prezes może powoływać, w drodze zarządzenia, wewnętrzne zespoły 

międzydziałowe do wykonywania określonych zadań.”; 

 



3) w § 10 w ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 

„W sytuacji, gdy stanowiska kierownika komórki organizacyjnej i jego zastępcy 

są nieobsadzone, komórką organizacyjną kieruje Dyrektor lub wyznaczona 

przez niego osoba.”; 

 

4) w § 13: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy ,,osobom fizycznym i prawnym”, 

b) w ust. 5 wyrazy „Działu Personalnego” zastępuje się wyrazami „Działu Kadr i 

Płac”; 

 

5) w § 14 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

,,8) Dział Kadr i Płac (DKP);”; 

 

6) § 15 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 15. Prezes określa, w drodze zarządzenia, schemat organizacyjny Biura KIF, 

określający zależność służbową komórek organizacyjnych oraz pracowników i osób 

współpracujących”. 

 

7) w § 23 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „Do podstawowych zadań Działu Kadr i Płac (DKP) należy obsługa kadrowo-

płacowa, w szczególności:”. 

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Wiceprezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

Ernest Wiśniewski  

 


