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§ 1. Sekcja Fizjoterapii w Urologii, Ginekologii i Proktologii zwana dalej „Sekcją”, działa na pod-
stawie uchwały Nr 538/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 19 listopada 2020 r. w 
sprawie grup w związku z członkostwem w World Physiotherapy oraz odpowiednimi przepi-
sami podgrupy World Physiotherapy.

2.1. Do zadań Sekcji należy rozpatrywanie spraw znajdujących się w zakresie jej właściwości 
na potrzeby członkostwa w World Physiotherapy, w szczególności w zakresie promocji wyso-
kich standardów edukacyjnych, badawczych i klinicznych w obszarze fizjoterapii, propago-
wanie zaawansowanej praktyki klinicznej w obszarze działania Sekcji, a także podejmowa-
nie działań we współpracy z World Physiotherapy.

2.2. Zadania Sekcji wykonywane są w szczególności poprzez tworzenie materiałów dydak-
tycznych, organizowanie i udział konferencji i seminariów, szkoleń,  komunikację, wymianę 
informacji i  współpracę fizjoterapeutów w Polsce i na świecie.

3.1. Członków Sekcji powołuje i odwołuje Przewodniczący Sekcji.

3.2. Członkiem Sekcji może być wyłącznie fizjoterapeuci, którzy nie zalegają z opłatą składek 
członkowskich powyżej jednego miesiąca.

3.3. Do udziału w pracach Sekcji, za zgodą Przewodniczącego Sekcji, mogą być zapraszani 
– w roli obserwatora – studenci kierunku fizjoterapia.

4.1. Pracami Sekcji kieruje Przewodniczący Sekcji, a w razie jego nieobecności – wyznaczony 
przez Przewodniczącego inny członek sekcji.

4.2. Przewodniczący Sekcji w szczególności:

1) planuje i organizuje pracę Sekcji;
2) reprezentuje Sekcję na zewnątrz;
3) ustala porządek i tryb posiedzeń (on-line albo stacjonarny) Sekcji i je zwołuje.
4) przedstawia roczny raport Prezydium KRF oraz wyznaczonemu koordynatorowi KIF.

5.1. Sekcja obraduje na spotkaniach zwoływanych w miarę potrzeby.

5.2. Spotkanie Sekcji prowadzi Przewodniczący Sekcji lub wyznaczony przez niego Zastępca.

5.3. W spotkaniu Sekcji może uczestniczyć Prezes KRF, Wiceprezes KRF oraz inne osoby za-
proszone przez Przewodniczącego Sekcji.

5.4. Uczestnictwo w spotkaniu Sekcji potwierdza się na liście obecności, a w przypadku po-
siedzenia prowadzonego w trybie on-line –podlega  zewidencjonowaniu.
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6. Rozstrzygnięcia w sprawach stanowiących przedmiot obrad Sekcji zapadają zwykłą więk-
szością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Sekcji.

7. Przewodniczący Sekcji może powoływać Zespoły do wypracowania określonych doku-
mentów, które przekazywane są do przyjęcia przez Sekcję.

8.1. Sekcja na spotkaniach pracuje nad:

1) raportami określającymi ustalenia Sekcji w sprawach będących przedmiotem jej wła-
ściwości;

2) opiniami w sprawach przedstawionych do zaopiniowania przez KRF, Prezydium KRF 
lub Prezesa KRF;

3) innymi dokumenty o charakterze opiniodawczo-doradczym w sprawach skierowa-
nych do Sekcji.

4) oraz inicjuje i realizuje pozostałe działania należące do zadań sekcji.

8.2. Przewodniczący Sekcji albo wyznaczona osoba przez Przewodniczącego Sekcji przed-
stawia dokument na posiedzeniu organu na potrzeby, którego został opracowany.


