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REGULAMIN WYBORCZY 
delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów



Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Podstawa prawna 

 

Podstawę prawną Regulaminu Wyborczego na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, 

zwanego dalej „Regulaminem”, stanowi Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie 

fizjoterapeuty art. 153, ust. 3, pkt. 3. 

 

 

§ 2. 

Zakres regulowanych spraw 

1. Regulamin określa:  

1) szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy 

Zjazd Fizjoterapeutów, 

2) szczegółowe zasady dokonywania podziału mandatów wyborczych,  

3) terminarz wyborczy.  

 

 

§ 3. 

Koordynatorzy regionalni 

 

1. Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów (KOSF) powołuje 

Koordynatorów regionalnych dla każdego województwa oraz opiekuna 

merytorycznego dla każdego województwa. 

2. Koordynatorzy kierują pracami związanymi z przygotowaniem wyborów w swoim 

regionie. 

3. Wybory przeprowadzane są na zgromadzeniach wojewódzkich i zebraniach 

rejonowych zgromadzenia wojewódzkiego – zwanych dalej „zebraniami wyborczymi” 

– organizowanych przez Koordynatorów regionalnych. 

4. Koordynatorzy gromadzą i zabezpieczają dokumentację wyborczą związaną z jego 

działalnością. 



5. Koordynatorzy informują pisemnie KOSF o wynikach wyborów w terminie do 7 dni 

od dnia ich przeprowadzenia. 

6. Koordynatorzy regionalni ponoszą solidarną odpowiedzialność za swoje działania 

i decyzje wynikające z niniejszego regulaminu. Wątpliwości proceduralne dotyczące 

rejestracji fizjoterapeutów rozstrzyga opiekun merytoryczny KOSF. 

 

Rozdział II 

 

Ogólne zasady wyborcze 

 

§ 4. 

Prawa wyborcze 

 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje fizjoterapeutom mającym miejsce 

zamieszkania na terenie województwa lub rejonu, w którym odbywają się wybory, 

zgłoszonym do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów przygotowanym przez KOSF, 

najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem zebrania wyborczego i wpisanym zgodnie 

z art. 153 ust. 5 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. 

2. Fizjoterapeuci, którzy przynależą do różnych grup społeczności zawodowej składają 

przy rejestracji oświadczenie, w którym wskazują tytuł będący podstawą do 

przynależności do odpowiedniej grupy wyborców. Brak stosownego oświadczenia 

spowoduje zaliczenie do grupy wyborców, w której tytuł przynależności powstał 

najpóźniej. 

 

 

§ 5. 

Udział w wyborach 

 

1. Wybory przedstawicieli na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów są 

przeprowadzane we wszystkich grupach społeczności zawodowej (specjaliści 

fizjoterapii, magistrzy fizjoterapii, licencjaci fizjoterapii, technicy fizjoterapii). Na 

każdym zebraniu wyborczym wybór następuje w głosowaniach w ramach każdej 

grupy społeczności zawodowej oddzielnie w głosowaniach na kandydatów spośród 



członków danej grupy społeczności zawodowej. 

2. Kandydatów na delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów może zgłosić 

każdy fizjoterapeuta obecny na zebraniu wyborczym posiadający prawa wyborcze.  

3. Kandydat musi posiadać prawa wyborcze w danym rejonie. 

4. Umieszczenie na liście kandydatów wymaga zgody kandydata, która musi być 

wyrażona ustnie podczas zebrania wyborczego. 

5. Każdemu wyborcy przysługuje po jednym głosie w głosowaniu na listę kandydatów 

w danej grupie społeczności zawodowej. 

6. Wyborca może głosować tylko osobiście, będąc obecny na zebraniu wyborczym. 

7. Informację o terminie (dzień i godzina rozpoczęcia) i miejscu zebrania wyborczego 

KOSF podaje się do wiadomości społeczności zawodowej fizjoterapeutów 

z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie jej na stronie 

internetowej KOSF.  

 

 

§ 6. 

Tajność głosowań 

 

1. Głosowania podczas zebrań wyborczych, z wyjątkiem wyboru delegatów na pierwszy 

Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, są jawne i wymagają uzyskania zwykłej większości 

głosów. 

2. Wybór delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów odbywa się 

w głosowaniu tajnym. Wyborca podczas wypełniania karty do głosowania ma prawo 

skorzystać z kabiny zapewniającej tajność głosowania. 

 

 

§ 7. 

Wnioski formalne 

 

1. Uczestnik zebrania wyborczego posiadający prawa wyborcze może zgłosić podczas 

zebrania wyborczego wniosek formalny dotyczący przebiegu zebrania: zarządzenia 

przerwy, zamknięcia listy kandydatów w swojej grupie społeczności zawodowej, 

dostosowania pomieszczenia do wymogów Regulaminu lub ponownego przeliczenia 

głosów.         



2. Przewodniczący zebrania niezwłocznie poddaje wniosek formalny pod głosowanie. 

Wnioski w sprawach, których nie podano w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.  

 

 

§ 8. 

Kworum i większość głosów 

 

1. Wybory są ważne, jeżeli w zebraniu wyborczym jest obecna co najmniej połowa 

zarejestrowanych w danym województwie bądź rejonie fizjoterapeutów (kworum). 

Fizjoterapeuci z prawem wyborczym podpisują listę obecności i potwierdzają odbiór 

kart do głosowania. 

2. Jeżeli na zebraniu wyborczym nie ma kworum, Koordynator regionalny przeprowadza 

wybory, najwcześniej po upływie 15 minut lub najpóźniej po upływie 1 godziny od 

terminu pierwotnego, bez wymaganego kworum pod warunkiem, że informacja 

o takiej możliwości została podana w zawiadomieniu o zebraniu wyborczym, 

o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu. 

3. Fakt zmniejszenia się liczby uczestników zebrania wyborczego po jego otwarciu nie 

wpływa na ważność wyborów. 

4. Wybór z danej grupy społeczności zawodowej na zebraniu wyborczym uważa się za 

dokonany, gdy ustalona jest w ramach każdej grupy oddzielnie kolejność kandydatów 

wg liczby głosów oddanych przez wyborców przez każdą grupę społeczności 

zawodowej oddzielnie. 

 

Rozdział III 

 

Wybory delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd  Fizjoterapeutów 

 

 

§ 9. 

Skład i kadencja 

 

1. Ze wszystkich województw wybieranych jest nie mniej niż 80 i nie więcej niż 340 

delegatów. 



2. Szczegółowy podział mandatów delegatów przypadających na poszczególne 

województwo lub rejon dokonuje KOSF. Podział mandatów podany zostaje 

w zawiadomieniu o  zebraniu wyborczym, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu. 

3. Rozdział mandatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów w poszczególnych 

grupach społeczności zawodowej fizjoterapeutów oraz w przyporządkowaniu 

poszczególnym województwom lub rejonom ustala się w sposób zapewniający 

następującą minimalną reprezentację w skali ogólnokrajowej: 

1) specjaliści fizjoterapii 9% 

2) magistrzy fizjoterapii 58% 

3) licencjaci fizjoterapii 18% 

4) technicy fizjoterapii 9%. 

4. Delegaci zachowują przyznane mandaty, bez względu na następujące po wyborze 

zmiany organizacyjne samorządu na okres 4-letniej kadencji. 

5. Pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów stanowią: 

1) delegaci wybrani na pierwszych zgromadzeniach wojewódzkich, 

2) delegaci wybrani na pierwszych zebraniach rejonowych zgromadzeń 

wojewódzkich, 

3) członkowie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów, którzy nie 

opuścili 50% posiedzeń Komitetu. 

 

 

§ 10. 

Wygaśnięcie mandatu 

 

1. Wygaśnięcie mandatu delegata następuje w przypadku: 

1) śmierci, 

2) złożenia pisemnej rezygnacji, 

3) utraty prawa wyborczego, 

4) utraty prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu delegata w trakcie kadencji w okresie dłuższym 

niż 6 miesięcy do końca kadencji - mandat zostaje przydzielony osobie, która 

uzyskała, kolejną najwyższą liczbę głosów z tego samego zebrania wyborczego 

i grupy społeczności zawodowej, co delegat, którego dotyczy wygaśnięcie mandatu. 

 



§ 11. 

Przebieg zebrania wyborczego 

 

1. Zebrania wyborcze, na których dokonuje się wyboru delegatów na pierwszy Krajowy 

Zjazd Fizjoterapeutów, otwiera jeden z Koordynatorów regionalnych wyznaczony 

przez opiekuna merytorycznego KOSF. 

2. Po otwarciu zebrania Koordynator stwierdza kworum lub jego brak zgodnie z § 8. 

3. Następnie zebrani wybierają przewodniczącego zebrania i komisję skrutacyjną 

w liczbie 2-4 członków. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować 

w wyborach na delegatów. Wymaga się, by przewodniczący i członkowie komisji 

skrutacyjnej posiadali prawa wyborcze. 

4. Każdemu uprawnionemu uczestnikowi zebrania przysługuje prawo zgłaszania 

kandydatów na delegatów w swojej grupie społeczności zawodowej. Po wyczerpaniu 

zgłoszeń przewodniczący zebrania zarządza w każdej grupie społeczności zawodowej 

oddzielnie głosowanie nad zamknięciem list kandydatów w poszczególnych grupach 

społeczności zawodowej. 

5. Kandydatów na delegatów umieszcza się na kartach do głosowania (dla każdej grupy 

społeczności zawodowej oddzielnie) w porządku alfabetycznym. 

6. Oddanie głosu następuje przez skreślenie na karcie do głosowania tych kandydatów, 

których wyborca odrzuca. Głos jest nieważny, jeżeli liczba kandydatów 

pozostawionych bez skreślenia przekracza liczbę mandatów pozostających do 

obsadzenia w danej grupie społeczności zawodowej. 

7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwięcej 

ważnych głosów, liczonych dla każdej grupy społeczności zawodowej osobno. 

8. Jeżeli w wyniku głosowania do jednego lub więcej mandatów pretendują kandydaci 

z równą liczbą  głosów (a liczba kandydatów jest większa niż mandatów) – 

o obsadzeniu mandatu decyduje głosowanie tylko na tych kandydatów z zachowaniem 

wymogów ustępu 7 i niniejszego. 

9. Protokół z przebiegu wyborów podpisuje co najmniej jeden Koordynator regionalny 

i Przewodniczący zebrania wyborczego. Wątpliwości interpretacyjne stosowania 

regulaminu wyborczego powstałe na zebraniu wyborczym rozstrzyga w głosowaniu 

jawnym kolegium w składzie: Koordynatorzy regionalni, opiekun merytoryczny ze 

strony KSOF i Przewodniczący zebrania wyborczego. 

 



Rozdział IV 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 12. 

Terminy wyborów 

 

Wyznaczanie terminów zebrań wyborczych odbywa się w oparciu o postanowienia 

ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, a ogłasza je KOSF. 

 

 

§ 13. 

Kompetencje nadzorcze Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów 

 

1. W przypadkach wątpliwości proceduralnych, nieuregulowanych przepisami Ustawy, 

lub Regulaminu, rozstrzyga KOSF z uwzględnieniem zapisu z § 11. ust. 9 Regulaminu 

2. Wątpliwości proceduralne, w tym także zarzuty dotyczące nieważności wyborów, 

należy zgłaszać pisemnie do KOSF w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników 

wyborów.  

3. Osobami uprawnionymi do zgłoszenia wątpliwości proceduralnych i zarzutów 

dotyczących nieważności wyborów są członkowie wszystkich grup społeczności 

zawodowej.  

4. KOSF rozstrzyga wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3, w terminie do 7 dni od ich 

złożenia.  

5. KOSF może stwierdzić nieważność wyborów w przypadku naruszenia Ustawy lub 

Regulaminu i zarządzić ich powtórzenie. 

 

 

§ 14. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2016 r. 


