UCHWAŁA NR 475/I KRF
KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań dotyczących pomocy materialnej dla fizjoterapeutów
w związku z sytuacją kryzysową wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 12 i art. 77 pkt 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o
zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zakres i warunki przyznania szczególnej pomocy materialnej dla
fizjoterapeutów w związku z sytuacją kryzysową wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2.
§ 2. 1. Wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w § 1, zwany dalej ,,wnioskiem”,
może złożyć fizjoterapeuta, który w związku z zaprzestaniem udzielania świadczeń
fizjoterapeutycznych z powodu ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2:
1) utracił źródło dochodu;
2) obecny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot uprawniających
do uzyskania świadczeń pomocy społecznej zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), tj.:
a) 701 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
b) 528 zł w przypadku osoby w rodzinie;
3) nie zalega z opłatą składek członkowskich powyżej jednego miesiąca.
2. Wniosek składa się za pośrednictwem Portalu Fizjoterapeuty, na formularzu
udostępnionym w tym portalu.
3. Złożenie wniosku wyłącza możliwość ubiegania się o pomoc materialną w trybie
uchwały nr 328/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie
pomocy materialnej dla fizjoterapeutów z powodu zdarzenia losowego objętego wnioskiem
złożonym na podstawie niniejszej uchwały, zmienionej uchwałą nr 357/I KRF/2019 Krajowej

Rady Fizjoterapeutów z dnia 14 marca 2019 r. oraz uchwałą nr 412/I KRF/2019 Krajowej Rady
Fizjoterapeutów z dnia 30 sierpnia 2019 r.
§ 3. 1. Pomoc materialna udzielana jest w formie bezzwrotnej zapomogi, o której mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) w wysokości 1000 zł.
2. Pomoc materialna udzielana jest ze środków znajdujących się na odrębnym rachunku
bankowym, o którym mowa w § 2 ust. 3 załącznika do uchwały wymienionej w § 2 ust. 3, do
czasu ich wyczerpania.
3. Komisja Socjalna może przeznaczyć określoną kwotę znajdującą się na rachunku
bankowym, o którym mowa w ust. 2, na realizację pomocy materialnej na podstawie uchwały
wymienionej w § 2 ust. 3.

§ 4. 1. W 2020 r. w związku z sytuacją kryzysową wywołaną rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 środki przeznaczone na pomoc materialną ulegają zwiększeniu do łącznej
kwoty 1 000 000 zł.
2. Środki w wysokości stanowiącej różnicę kwoty określonej w ust. 1 oraz kwoty z § 2
ust. 2 załącznika do uchwały wymienionej w § 2 ust. 3 zostaną przekazane z budżetu Krajowej
Izby Fizjoterapeutów na odrębny rachunek bankowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 załącznika
do tej uchwały, w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.
3. W 2020 r. termin określony w ust. 2 stosuje się również do kwoty wynikającej z § 2
ust. 2 załącznika uchwały wymienionej w § 2 ust. 3; w tym zakresie § 18 ust. 2 uchwały nr
396/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad
gospodarki finansowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów nie stosuje się.

§ 5. W okresie stanu epidemii wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie odrębnych przepisów wnioski o pomoc materialną przyznawaną na podstawie
uchwały wymienionej w § 2 ust. 3 mogą być składane także za pośrednictwem Portalu
Fizjoterapeuty, na formularzu udostępnionym w tym portalu.

§ 6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą stosuje się przepisy uchwały
wymienionej w § 2 ust. 3.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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