UCHWAŁA NR 406/I KRF
KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW
z dnia 23 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania środków finansowych na rozwój
naukowy ze środków Krajowej Izby Fizjoterapeutów
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 8 i 13, art. 77 pkt 7 i 10 ustawy z dnia 25
września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr 295/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 4 września 2018 r.
w sprawie przyznawania środków finansowych na rozwój naukowy ze środków Krajowej Izby
Fizjoterapeutów wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pokrycie kosztów publikacji lub serii artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej
z Impact Factor;”;

2)

załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Krajowej Rady Fizjoterapeutów

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

Załącznik do uchwały nr 406/I KRF
Krajowej
Rady
Fizjoterapeutów
z dnia 23 lipca 2019 r.

WNIOSEK
o dofinansowanie na rozwój naukowy ze środków KIF
Cel dofinansowania (zaznaczyć właściwe):
1. Koszty publikacji.
2. Koszty postępowania na stopień doktora.
3. Koszty postępowania na stopień doktora habilitowanego.
4. Koszty postępowania do tytułu naukowego profesora.
Tytuł publikacji / cyklu publikacji / dysertacji naukowej / dorobku zbiorczego:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Wnioskodawca:
…………………………………………………………………………………………………..

Autoreferat (krótki opis projektu badawczego będącego przedmiotem publikacji lub
dysertacji naukowej, a w przypadku postępowań habilitacyjnych lub profesorskich opis
najważniejszych osiągnięć naukowych składających się na dorobek)
1. Uzasadnienie podjęcia problemu badawczego (krytyczny przegląd piśmiennictwa).
2. Innowacyjność badań i elementy nowości.
3. Założenia, cele i metody badań.
4. Materiał i metody badań.
5. Wyniki badań.
6. Wnioski.
7. Wykaz najważniejszej literatury dotyczącej podjętej problematyki.
Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić środki w przypadku podjęcia
decyzji o przyznaniu dofinansowania
…………………………………………………………………………………………………..

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1. Nie zostałem/-am skazany/-a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
2. Nie zostałem/-am pozbawiony/-a praw publicznych i nie został wobec mnie orzeczony
zakaz wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

……………………………………………
(Miejscowość i data)

………………………………………….
(Podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Krótki życiorys lub CV z najważniejszymi osiągnięciami naukowymi i zawodowymi –
zwłaszcza z tymi, które mają powiązanie z podjętym tematem.
2. Odbitki publikacji lub cyklu artykułów (w przypadku, gdy praca nie została jeszcze
wydana, należy dołączyć oficjalną decyzję z periodyku, że została ona przyjęta
do druku oraz tzw. „szczotkę”, czyli manuskrypt na etapie do korekty autorskiej
z numerem DOI) albo kopię rozprawy naukowej (np. maszynopis pracy doktorskiej
albo monografię habilitacyjną).
3. Dokumentacja związana z wnioskiem o dofinansowanie (w przypadku postępowań
awansowych konieczne jest również dołączenie kopii dyplomów lub zaświadczeń
świadczących o uzyskaniu stopnia lub tytułu naukowego).
4. Oświadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały.
5. Faktury, o których mowa w § 5 uchwały.

UZASADNIENIE
Celem zmiany uchwały nr 295/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 4 września 2018 r.
w sprawie przyznawania środków finansowych na rozwój naukowych ze środków Krajowej
Izby Fizjoterapeutów jest uściślenie rodzaju publikacji albo serii artykułów, które mogą
podlegać dofinansowaniu z budżetu KIF.
Ponadto uzupełniono wniosek o dofinansowanie na rozwój naukowy ze środków KIF
o oświadczenie dotyczące niekaralności, a który to wymóg wynika z § 7 uchwały.

