
Rezolucja Nr 1 

XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego 

Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 

z dnia 22 listopada 2013 roku. 

XXXII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w 

Krakowie uznając, iż na gruncie obowiązującej uchwały w sprawie wysokości składki 

członkowskiej brak jest wystarczających mechanizmów pozwalających na elastyczniejszą 

realizację przez okręgowe rady lekarskie zadań związanych z egzekucją obowiązków 

składkowych, a w szczególności na adekwatne reagowanie w przypadkach indywidualnych 

sytuacji losowych w jakich znaleźli się członkowie samorządu; uznając jednocześnie za 

sprawiedliwe środowiskowo zminimalizowanie obciążeń finansowych ciążących na Kolegach 

Lekarzach Seniorach zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o zmianę uchwały nr 8/08/V 

Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości składki 

członkowskiej poprzez przyjęcie treści określonej w załączniku do niniejszego apelu. 

Przewodniczący 

XXXII  Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego 

Zjazdu Lekarzy 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 

      

dr n. med. Jerzy Friediger 

Załącznik do Rezolucji Nr 1  XXXII Okręgowego Sprawozdawczo – 

Wyborczego  Zjazdu Lekarzy  Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 

22.11.2013 r. 

„Uchwała Nr…….. 

z dnia ………….. 2013 roku  

Naczelnej Rady Lekarskiej 

w sprawie zmiany uchwały Nr 8/08/V. 

Na podstawie art. …………ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. 

U.           z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej: 

1)  w § 1 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:  

„3. Ustala się miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej lekarza i lekarza 

dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej, z chwilą osiągnięcia przez niego wieku 70 lat 

życia, w kwocie 10 zł.” 

2) po § 1 dodaje się § 1a w następującym brzmieniu: 

„§ 1a. Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są lekarze i lekarze dentyści po osiągnięcia 

przez nich wieku 80 lat życia”. 

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.Okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, jeżeli lekarz złoży 

odpowiedni pisemny wniosek, oświadczenie o przyznaniu świadczenia emerytalnego lub 

rentowego oraz oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym 

poprzedzającym rok złożenia wniosku.”  

4) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.Okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, o której mowa w ust.1, jeżeli lekarz złoży 

odpowiedni pisemny wniosek wraz z oświadczeniem o zaprzestaniu wykonywania zawodu na 



czas nieokreślony oraz , oświadczeniem o przyznaniu świadczenia emerytalnego lub 

rentowego” 

5)  po § 4 dodaje się § 4a w następującym brzmieniu: 

„§ 4a. 1. Okręgowa rada lekarska w drodze uchwały może na czas określony lub nieokreślony 

zwolnić z obowiązku opłacania składki lekarza, który z przyczyn losowych w szczególności 

niepełnosprawności nie jest zdolny samodzielnego załatwienia formalności z tym 

związanych, na podstawie wniosku osoby trzeciej działającej w imieniu osoby 

zainteresowanej.  

2.Wniosek o którym mowa w ust.1 winien mieć pisemne poparcie dwóch delegatów na zjazd 

oraz akceptację pełnomocnika delegatury lub prezesa okręgowej rady lekarskiej.” 

6) po § 5 ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu: 

„2a. Obowiązek opłacania składki członkowskiej w wysokości 10 zł przez lekarza , o którym 

mowa w § 1 ust. 3 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym osiągnął wiek 70 lat życia.” 

7) po § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b. dodaje się lit. c. w następującym brzmieniu: 

„c. w którym lekarz o którym mowa w § 1a osiągnął wiek 80 lat życia.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „ 

 


