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UCHWAŁA NR 442/I KRF
KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów
Na podstawie art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
(Dz. U. z 2019 r. poz. 952), uchwala się co następuje:
Rozdział 1
Ustalenie liczby delegatów i terminów zebrań rejonowych odbywanych w ramach
zgromadzeń wojewódzkich fizjoterapeutów
§ 1. 1. Liczbę delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, zwany dalej „II KZF”,
wybieranych w poszczególnych województwach ustala się według miejsca zamieszkania
widniejącego w

Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów na dzień 31 marca 2020 r. z

zachowaniem proporcji jeden delegat na każdą wielokrotność 200 fizjoterapeutów.
2. Jeżeli liczba fizjoterapeutów w danym województwie na dzień 31 marca 2020 r.
przekracza wielokrotność 200 o więcej niż 100, liczba delegatów z województwa podnoszona
jest o jednego delegata.
§ 2. Wybory delegatów na II KZF przeprowadzane są na zebraniach rejonowych
zgromadzenia wojewódzkiego fizjoterapeutów, zwanych dalej „zebraniami rejonowymi”.
§ 3. Liczbę delegatów wybieranych w poszczególnych województwach oraz listę zebrań
rejonowych i ich zasięg terytorialny ustala w drodze uchwały Krajowa Rada Fizjoterapeutów,
zwana dalej „KRF” nie później niż do dnia 31 maja 2020 r.
§ 4. Dzień, miejsce i godzinę zebrania rejonowego określa w drodze uchwały KRF, z tym,
że ostatnie zebranie rejonowe nie może się odbyć w terminie późniejszym niż do dnia 5 grudnia
2020 r.
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Rozdział 2
Krajowa Komisja Wyborcza II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów
§ 5. Wybory przeprowadza Krajowa Komisja Wyborcza II Krajowego Zjazdu
Fizjoterapeutów, zwana dalej „Krajową Komisją”.
2. Do zadań Krajowej Komisji należy:
1)

przygotowanie

rejestrów

fizjoterapeutów

uprawnionych

do

głosowania

na

poszczególnych zebraniach rejonowych;
2)

rejestrowanie kandydatów na delegatów i ustalanie list wyborczych kandydatów na
delegatów wybieranych przez poszczególne zgromadzenia wojewódzkie fizjoterapeutów;

3)

ustalanie wzoru karty wyborczej;

4)

wyznaczanie koordynatorów i sekretarzy zebrań rejonowych do obsługi organizacyjnej
poszczególnych zebrań rejonowych;

5)

powoływanie komisji skrutacyjnych i ich przewodniczących, do przeprowadzenia
głosowania i obliczenia jego wyników na poszczególnych zebraniach rejonowych;

6)

sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wyborów;

7)

ustalanie wyników wyborów w poszczególnych województwach i ich ogłaszanie;

8)

rozpatrywanie protestów na przebieg zebrań rejonowych;

9)

rozpatrywanie protestów na przebieg wyborów.
§ 6. 1. Krajową Komisję w liczbie 5 członków powołuje KRF w terminie do 31 maja 2020

r.
2. Członek Krajowej Komisji nie może być kandydatem na delegata oraz członkiem
organu Krajowej Izby Fizjoterapeutów, zwanej dalej „KIF”.
3. Powołanie członków Krajowej Komisji następuje w drodze otwartego naboru spośród
kandydatów posiadających bierne prawo wyborcze oraz doświadczenie w organizacji wyborów
do organów państwowych lub samorządu terytorialnego lub samorządów zawodowych.
4. Członkostwo w Krajowej Komisji wygasa w przypadku:
1)

złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w komisji;

2)

śmierci;

3)

odwołania przez KRF.
§ 7. 1.

Krajowa

Wiceprzewodniczącego.

Komisja

wybiera

ze

swojego

składu

Przewodniczącego

i
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2. Pierwsze posiedzenie Krajowej Komisji zwołuje Prezes KRF. Do czasu wyboru
Przewodniczącego Komisji pierwsze posiedzenie prowadzi członek Prezydium KRF,
wyznaczony przez Prezesa KRF.
§ 8. 1. Krajowa Komisja rozstrzyga sprawy na posiedzeniach w głosowaniach jawnych
zwykłą większością głosów.
2. Komisja podejmuje uchwały pisemne w sprawach określonych w § 5 ust. 2. Uchwały
podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący prowadzący obrady w zastępstwie
Przewodniczącego.
3. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół. Załącznikami do protokołu są uchwały
podjęte na posiedzeniu.
§ 9. Obsługę Krajowej Komisji zapewnia Biuro KIF.
§ 10. 1. Krajowa Komisja nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.:
1)

ustala listy fizjoterapeutów uprawnionych do uczestnictwa w poszczególnych zebraniach
rejonowych i publikuje je na Portalu Fizjoterapeuty;

2)

informuje każdego fizjoterapeutę, za pomocą Portalu Fizjoterapeuty, za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres wskazany w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów oraz
poprzez SMS na numer telefonu wskazany w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, o
dacie, miejscu i godzinie zebrania rejonowego, w którym ma prawo on uczestniczyć.
2. Fizjoterapeuta uprawniony do wyboru delegatów, który nie został umieszczony na

właściwej liście uprawnionych do uczestnictwa w wyborze delegatów może złożyć do
Krajowej Komisji, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia publikacji listy, o której mowa w ust.
1 pkt 1, wniosek o umieszczenie go na liście.
3. Fizjoterapeuta może zwrócić się do Krajowej Komisji z pisemnym uzasadnionym
wnioskiem złożonym nie później niż na 30 dni przed terminem zebrania rejonowego o
umieszczenie go na liście innego zebrania rejonowego.
4. Zmiany dokonane w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie wpływają na liczbę delegatów
wybieranych w województwie.
Rozdział 3
Zgłaszanie kandydatów na delegatów
§ 11. Kandydatem na delegata może być fizjoterapeuta mający prawo do uczestnictwa w
zgromadzeniu wojewódzkim, w ramach którego odbywa się zebranie rejonowe.
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§ 12. Kandydata na delegata może zgłosić fizjoterapeuta posiadający prawo do udziału
w zgromadzeniu wojewódzkim, w którym ma prawo uczestniczyć kandydat przez niego
zgłoszony. Fizjoterapeuta może zgłosić swoją kandydaturę sam.
§ 13. 1. Zgłaszanie kandydatów, o których mowa w § 12, następuje przez system
teleinformatyczny za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnionego w Portalu
Fizjoterapeuty lub pisemnie drogą pocztową.
2. Kandydatów, o których mowa w § 12, można zgłaszać nie wcześniej niż do 28
września 2020 r. i nie później niż do 19 października 2020 r. do dnia 2020 r., przy czym termin
uznaje się za zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynęło do Krajowej Komisji lub zgłoszenie
zostało przesłane przez Portal Fizjoterapeuty, z zachowaniem terminu.
3. Zgłoszenie kandydata na delegata obejmuje:
1)

imię (imiona) i nazwisko kandydata;

2)

miejscowość zamieszkania kandydata;

3)

numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

4)

wyrażenie zgody na kandydowanie przez fizjoterapeutę, którego kandydatura jest
zgłaszana;

5)

oświadczenie kandydata, że posiada bierne prawo wyborcze;

6)

oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w pkt 1-3 .
4. Do zgłoszenia może być załączona informacja o kandydacie z opisem przebiegu kariery

zawodowej i dotychczasowej działalności. W takim przypadku do zgłoszenia załącza się
oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w tej informacji.
5. Do zgłoszenia może być załączone zdjęcie. W takim przypadku do zgłoszenia załącza
się oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody wykorzystanie wizerunku w związku z
wyborami.
6. Zgłoszenie kandydata następuje na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym
załącznik do uchwały.
7. Listy kandydatów na delegatów wybieranych w poszczególnych województwach,
zawierające dane określone w ust. 1 pkt 1-3 , informacje określone w ust. 4 jeżeli zostały
przekazane, zdjęcie kandydata jeżeli zostało przekazane, oraz informację o podmiocie
popierającym kandydaturę, o którym mowa w § 14, udostępniane są w Portalu Fizjoterapeuty.
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§ 14. 1. Zarząd stowarzyszenia zrzeszającego fizjoterapeutów albo zarząd związku
zawodowego fizjoterapeutów może zgłosić poparcie kandydatury na delegata. W takim
przypadku informacja o podmiocie popierającym kandydaturę umieszczana jest na liście, o
której mowa w § 13 ust. 7, po prawej stronie nazwiska.
2. Poparcie, o którym mowa w ust. 1, może być zgłoszone nie później niż w ciągu 7 dni
od dnia udostępnienia list kandydatów w Portalu Fizjoterapeuty.
3. W przypadku zgłoszenia poparcia kandydata na delegata, przy nazwisku kandydata
umieszcza nazwę podmiotu popierającego jego kandydaturę, skrót nazwy lub logo organizacji.
§ 15. Jeżeli zgłoszenie kandydata nie odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 13
ust. 3 lub 6, Krajowa Komisja wzywa osobę zgłaszającą do uzupełnienia zgłoszenia w terminie
7 dni od dnia otrzymania wezwania, wskazując niezbędny zakres uzupełnienia, pod rygorem
odmowy rejestracji kandydata.
§ 16. 1. Krajowa Komisja odmawia, w drodze uchwały, rejestracji kandydata:
1)

któremu nie przysługuje prawo wybieralności;

2)

zgłoszonego przez osobę niemającą prawa zgłaszania kandydatów;

3)

zgłoszonego z naruszeniem terminu na zgłoszenie kandydatury;

4)

w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia kandydata w terminie, o którym mowa w § 15.
2. Uchwałę o odmowie rejestracji kandydata doręcza się kandydatowi i osobie

zgłaszającej.
3. Uchwała o odmowie rejestracji kandydata jest ostateczna.
Rozdział 4
Organizacja zebrań rejonowych
§ 17. 1. Zebranie rejonowe organizowane jest przez koordynatora zebrania wykonującego
swoje zadania przy pomocy sekretarza zebrania rejonowego oraz komisji skrutacyjnej w
składzie od 3 do 5 członków.
2. Koordynator, sekretarz oraz członek komisji skrutacyjnej nie może być kandydatem na
delegata.
3. Koordynator, sekretarz i komisja skrutacyjna mogą być wyznaczeni do przeprowadzenia
więcej niż jednego zebrania wyborczego.
4. Koordynator zebrania:
1)

podejmuje działania organizacyjne związane z przeprowadzeniem zebrania i techniczną
obsługą obrad;
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2)

otwiera obrady zebrania rejonowego i prowadzi je do wybrania przewodniczącego
zebrania;

3)

przekazuje Krajowej Komisji dokumentację związaną z przebiegiem zebrania i wyborem
delegatów;

4)

wykonuje inne czynności niezbędne do przeprowadzenia zebrania zlecone przez organy
KIF.
5. Sekretarz wykonuje czynności organizacyjno-techniczne związane z zebraniem

wyborczym, w tym sporządza protokół zebrania i gromadzi dokumentację zebrania.
6. Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowanie na delegatów i ustala jego wynik.
§ 18. 1. Koordynatorów zebrań, sekretarzy zebrań oraz członków komisji skrutacyjnych
Krajowa Komisja powołuje spośród kandydatów zgłoszonych w drodze otwartego naboru
prowadzonego za pomocą strony internetowej KIF. Sekretarze zebrań nie muszą być
fizjoterapeutami.
2. Za przeprowadzenie czynności związanych z organizacją jednego zebrania wyborczego
przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości:
1)

350 złotych dla koordynatora za każde zebranie rejonowe;

2)

250 złotych dla sekretarza za każde zebranie rejonowe;

3)

150 złotych dla przewodniczącego komisji skrutacyjnej za każde zebranie rejonowe oraz
100 zł za każdą godzinę liczenia głosów;

4)

100 złotych dla członka komisji skrutacyjnej za każde zebranie rejonowe oraz 100 zł za
każdą godzinę liczenia głosów.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 wypłacane jest na podstawie umowy. Warunkiem

wypłaty wynagrodzenia jest przekazanie do Krajowej Komisji poprawnej dokumentacji
zebrania rejonowego.
§ 19. 1. Zebranie rejonowe rozpoczyna się, o ile w wyznaczonym terminie zebrania wpisze
się na listę obecności co najmniej połowa fizjoterapeutów uprawniona do uczestnictwa w
danym zebraniu rejonowym. Listę obecności prowadzi komisja skrutacyjna zebrania
rejonowego.
2. W przypadku braku liczby uczestników wymaganej do rozpoczęcia zebrania w
wyznaczonym terminie, koordynator zebrania otwiera zebranie rejonowe w drugim terminie,
po upływie 15 minut od terminu pierwotnego. W drugim terminie zebranie rejonowe jest
uprawnione do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru delegatów bez względu na
liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
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§ 20. 1. Zebranie rejonowe przeprowadza się według następującego porządku:
1)

otwarcie zebrania przez koordynatora;

2)

wybór przewodniczącego zebrania;

3)

przedstawienie przez koordynatora zebrania zasad wyboru delegatów;

4)

głosowanie w sprawie wyboru delegatów;

5)

zamknięcie zebrania.
2. Porządek zebrania rejonowego nie może ulec zmianie.
3. Wybór przewodniczącego zebrania przeprowadza koordynator zebrania.
4. Do zadań przewodniczącego zebrania należy:

1)

prowadzenie obrad zebrania;

2)

czuwanie nad właściwym przebiegiem obrad i głosowania;

3)

zamknięcie obrad;

4)

podpisanie protokołu zebrania.
Rozdział 5
Głosowanie w wyborach na delegatów
§ 21. 1. Głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego zebrania przeprowadza się

zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Zwykła większość oznacza liczbę głosów oddanych „za” większą od liczby głosów
„przeciw”.
§ 22. 1. Wybory delegatów odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie w sprawie wyboru delegatów przeprowadza komisja skrutacyjna.
§ 23. 1. Głosowanie w sprawie wyboru delegatów odbywa się za pomocą karty do
głosowania, na której umieszczone są w kolejności alfabetycznej nazwiska kandydatów z
kratkami umieszczonymi po lewej stronie nazwiska.
2. Karty do głosowania w liczbie równej liczbie uprawnionych do udziału w zebraniu
rejonowym sporządza i przekazuje koordynatorowi zebrania Krajowa Komisja.
3. W przypadku gdy kandydat zmarł, utracił prawo wybieralności lub złożył oświadczenie
na piśmie o rezygnacji z kandydowania Krajowa Komisja dokonuje skreślenia jego
kandydatury z kart do głosowania.
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§ 24. 1. Karty do głosowania wydawane są przez komisję skrutacyjną po przedstawieniu
zasad głosowania. Pobranie karty do głosowania jest potwierdzane przez uczestnika
głosowania na liście uprawnionych do głosowania.
2. Oddanie głosu na delegata odbywa się przez umieszczenie znaku „x” w kratce przy
nazwisku kandydata popieranego przez głosującego i wrzucenia karty do głosowania do urny
wyborczej.
3. Głosujący ma prawo oddania na karcie do głosowania tylu głosów ilu delegatów ma
zostać wybranych.
§ 25. W miejscu głosowania zapewniona jest możliwość zachowania tajności głosowania.
§ 26. Karta do głosowania jest uznana za nieważną, jeżeli głosujący:
1)

nie umieścił znaku „x” w kratce przy żadnym nazwisku kandydata;

2)

umieścił znak „x” w liczbie kratek przy nazwiskach większej niż liczba delegatów
wybieranych;

3)

przedarł lub uszkodził kartę w sposób uniemożliwiający określenie wyniku jego
głosowania;

4)

umieścił w kratce przy nazwisku znak inny niż „x”.
§ 27. 1. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza zakończenie głosowania.
2. Po ogłoszeniu zakończenia głosowania przewodniczący zebrania zamyka zebranie

rejonowe.
§ 28. 1. Po zamknięciu zebrania rejonowego komisja skrutacyjna przystępuje do ustalenia
wyników wyborów. W przypadku gdy w jednym dniu ta sama komisja skrutacyjna
przeprowadza głosowanie na więcej niż jednym zebraniu rejonowym wyniki wyborów z
poszczególnych zebrań komisja ustala po zakończeniu ostatniego zebrania.
2. Po ustaleniu wyników wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół głosowania,
który podpisują wszyscy członkowie komisji.
3. Protokół głosowania zawiera w szczególności:
1)

liczbę uczestników zebrania rejonowego uprawnionych do głosowania;

2)

liczbę wydanych kart do głosowania;

3)

liczbę kart wyjętych z urny wyborczej;

4)

liczbę kart ważnych i nieważnych, z podaniem przyczyny nieważności;

5)

liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
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4. Do protokołu głosowania załącza się w oddzielnych zapieczętowanych kopertach karty
do głosowania wyjęte z urny wyborczej i karty do głosowania niewydane uczestnikom
głosowania.
5. Przewodniczący komisji skrutacyjnej przekazuje drogą elektroniczną wyniki
głosowania do Krajowej Komisji.
§ 29. 1. Z przebiegu zebrania rejonowego sporządzany jest protokół zebrania zawierający:
1)

datę i miejsce zebrania;

2)

porządek zebrania;

3)

opis przebiegu zebrania i rozstrzygnięć przyjętych w jego trakcie.
2. Protokół sporządza sekretarz zebrania.
3. Protokół zebrania podpisują przewodniczący zebrania, koordynator zebrania i

sekretarz.
4. Załącznikami do protokołu zebrania są:
1)

lista obecności;

2)

protokół komisji skrutacyjnej wraz jego załącznikami.
5. Protokół zebrania wraz z załącznikami koordynator zebrania przekazuje do Krajowej

Komisji nie później niż w drugim dniu następującym po dniu zebrania rejonowego.
6. Elektroniczne wersje kopii protokołu zebrania oraz kopii protokołu głosowania
zamieszczane są niezwłocznie na Portalu Fizjoterapeuty.
Rozdział 6
Ustalanie wyników wyborów i protesty wyborcze
§ 30. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów na wszystkich zebraniach rejonowych w danym województwie. Listę delegatów
wybranych w danym województwie ustala Krajowa Komisja.
2. Jeżeli w wyniku głosowania dwóch lub więcej kandydatów na delegatów otrzyma
jednakową najmniejszą liczbę głosów kwalifikujących do wyboru, Krajowa Komisja
przeprowadza losowanie kandydata, który uzyskuje mandat delegata.
3. Losowanie przeprowadzane jest w ten sposób, że kartki z nazwiskami losowanych osób
umieszczane są w oddzielnych identycznych, zaklejonych nieprzezroczystych kopertach,
spośród których, po zamieszaniu, najmłodszy wiekiem członek Krajowej Komisji losuje
kopertę z nazwiskiem osoby, która uzyskuje mandat delegata. Z losowania sporządzany jest
protokół, który podpisują członkowie Krajowej komisji biorący udział w procedurze
losowania.
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§ 31. 1. W terminie 3 dni od dnia podania wyników wyborów z zebrania rejonowego
fizjoterapeuta, którego nazwisko było umieszczone na liście uprawnionych do uczestnictwa w
zebraniu rejonowym ma prawo zgłosić Krajowej Komisji protest wobec ważności wyborów
przeprowadzonych na tym zebraniu z powodu naruszenia przepisów dotyczących głosowania,
błędnego ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik
wyborów.
2. Krajowa Komisja rozpatruje protest w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.
3. Krajowa Komisja pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego
nieuprawnioną lub wniesiony po terminie.
4. Uchwała Krajowej Komisji w sprawie pozostawienia protestu bez dalszego biegu,
uznania protestu za zasadny albo uznania protestu za zasadny protestu jest ostateczna.
5. W przypadku uznania protestu za zasadny, Krajowa Komisja podejmuje uchwałę o
przeprowadzeniu ponownych wyborów delegatów na zebraniu rejonowym, którego dotyczył
protest.
6. Do zebrania rejonowego, o którym mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepisy
§ 1-30 oraz ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
§ 32. 1. Krajowa Komisja przekazuje wybranym delegatom zaświadczenia o wyborze na
delegata II KZF.
2. Wyniki wyborów na delegatów Krajowa Komisja zamieszcza na Portalu Fizjoterapeuty.

Rozdział 7
Przepis końcowy
§ 33. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes
Krajowej Rady Fizjoterapeutów
Maciej Krawczyk
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Załącznik do uchwały nr 442/I KRF
z dnia 19 grudnia 2019 r.
ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA DELEGATA II KRAJOWEGO ZJAZDU
FIZJOTERAPEUTÓW
1. imię (imiona) i nazwisko numer Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty osoby
zgłaszającej kandydata1
………………………………………………………………
2. imię (imiona) i nazwisko kandydata
…………………….………………..,
3. miejscowość zamieszkania kandydata,
………………………………………
4. numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty kandydata
……………………………………
5. informacja o kandydacie z opisem przebiegu kariery zawodowej i dotychczasowej
działalności2
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
data ………………. podpis osoby zgłaszającej ………………………………….

1
2

Nie wypełniać jeśli kandydat zgłasza się sam.
Wypełnia się fakultatywnie.

– 12 –
OŚWIADCZENIA KANDYDATA
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na delegata na II Krajowy Zjazd
Fizjoterapeutów.
2. Oświadczam, że posiadam bierne prawo wyborcze w wyborach na delegata na II
Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów i nie zachodzą wobec mnie przypadki określone w
art. 66 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z
2019 r. poz. 592).
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w pkt
2 i 3 zgłoszenia dla celów przeprowadzenia wyboru na delegata na II Krajowy Zjazd
Fizjoterapeutów.
data ………………….. podpis kandydata ………..………………

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH ZWIĄZANYCH Z OPISEM KARIERY ZAWODOWEJ
(wymagane wyłącznie w przypadku wypełnienia informacji o kandydacie z opisem
przebiegu kariery zawodowej i dotychczasowej działalności)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących opisu
kariery zawodowej i dotychczasowej działalności zawartej w pkt 5 zgłoszenia dla celów
przeprowadzenia wyboru na delegata na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

data ………………….. podpis kandydata ………..………………

OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH ZWIĄZANYCH Z WIZERUNKIEM I JEGO
ROZPOWSZECHNIANIEM
(wymagane wyłącznie w przypadku dołączenia do zgłoszenia zdjęcia kandydata na
delegata)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z
wizerunkiem na zdjęciu przekazanym wraz ze zgłoszeniem mojej kandydatury na delegata
na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z
wyborami na delegata na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów na podstawie art. 81 ust. 1
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ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1231).

data ………………….. podpis kandydata ………..………………

