
UCHWAŁA NR 135/II KRF 

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

z dnia 15 listopada 2022 r. 

w sprawie Regulaminu zespołu tematycznego Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

Na podstawie art. 77 pkt 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 168 i 1733) oraz § 18 Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 32/II KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 12 

lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin zespołu tematycznego Krajowej Rady Fizjoterapeutów, 

stanowiący załącznik do uchwały.  

 

§ 2. Traci moc uchwała nr 42/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie Regulaminu zespołu tematycznego Krajowej Rady Fizjoterapeutów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Prezes 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

 

dr Tomasz Dybek 
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Załącznik do uchwały Nr 135/II KRF 
Krajowej Rady Fizjoterapeutów 
z dnia 15 listopada 2022 r. 

 
 

REGULAMIN ZESPOŁU TEMATYCZNEGO  

KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW 

 

§ 1.  Zespół tematyczny Krajowej Rady Fizjoterapeutów, zwany dalej „Zespołem”, 

powoływany jest, w drodze uchwały, przez Krajową Radę Fizjoterapeutów, zwaną dalej 

„KRF”, w sprawach istotnych dla funkcjonowania samorządu fizjoterapeutów. 

 

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy rozpatrywanie spraw znajdujących się w zakresie jego 

właściwości poprzez opracowywanie dokumentów o charakterze opiniodawczo-doradczym dla 

KRF, Prezydium KRF, Prezesa KRF lub innych organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów. 

2. Prace Zespołu nadzoruje Wiceprezes KRF właściwy w zakresie zadań Zespołu. 

 

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą fizjoterapeuci lub inne osoby, posiadające wiedzę 

i doświadczenie w sprawach będących przedmiotem działania Zespołu. 

2. Członków zespołu powołuje i odwołuje Prezes KRF. 

 

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu. Przewodniczącym Zespołu 

musi być fizjoterapeuta. 

2. Przewodniczącego powołuje i odwołuje Zespół, na wniosek złożony przez co najmniej 

5 członków Zespołu albo nadzorującego Zespół Wiceprezesa KRF. 

3. Przewodniczący Zespołu w szczególności: 

1) planuje i organizuje pracę Zespołu; 

2) reprezentuje Zespół na zewnątrz; 

3) ustala porządek posiedzeń Zespołu i je zwołuje; 

4) przekazuje nadzorującemu Zespół Wiceprezesowi KRF dokumenty opracowane 

w Zespole. 

 

§ 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby. Posiedzenia 

mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość (np. w formie telekonferencji). 
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2. Pierwsze posiedzenie zwoływane jest przez Prezesa KRF lub nadzorującego Zespół 

Wiceprezesa KRF. 

3. Posiedzenie Zespołu prowadzi Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego 

członek Zespołu. 

4. W posiedzeniu Zespołu może uczestniczyć nadzorujący Zespół Wiceprezes KRF, 

Prezes KRF oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu. 

5. Uczestnictwo w posiedzeniu Zespołu potwierdza się na liście obecności, a w przypadku 

posiedzenia na odległość – w formie wpisu do protokołu. 

 

§ 6. Rozstrzygnięcia w sprawach stanowiących przedmiot obrad Zespołu zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. W przypadku równej 

liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. Zespołu 

 

§ 7.  1. Zespół przyjmuje na posiedzeniach: 

1) raporty określające ustalenia Zespołu w sprawach będących przedmiotem jego 

właściwości; 

2) opinie w sprawach przedstawionych do zaopiniowania przez KRF, Prezydium KRF lub 

Prezesa KRF; 

3) inne dokumenty o charakterze opiniodawczo-doradczym w sprawach skierowanych 

do Zespołu. 

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu przyjętego przez Zespół, 

nadzorujący Zespół Wiceprezes KRF może zwrócić dokument celem jego ponownej analizy. 

3. Przewodniczący Zespołu, wyznaczony członek Zespołu lub nadzorujący Zespół 

Wiceprezes KRF przestawia dokument na posiedzeniu organu, na potrzeby którego został 

opracowany. 

  

§ 8. Obsługę organizacyjną prac Zespołu prowadzi Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów. 

 


