
Uchwała Nr 7/Zjazd/2014  

XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy  

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie  

z dnia 29 marca 2014 roku 

w sprawie zasad gospodarki finansowej 

Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 r. 

Nr 219, poz. 1708 z późn. zmian.) uchwala się co następuje: 

§1. 

XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie ustala, iż całość 

dochodów finansowych, powstałych w wyniku działalności gospodarczej Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Krakowie, przeznaczona jest i winna być wydatkowana, na realizację celów 

statutowych określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 

dochodowym od osób prawnych w związku z art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku ustawy 

o izbach lekarskich, w szczególności: 

• pkt 7 prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy, 

• pkt 13 integrowanie środowiska lekarskiego, 

• pkt 17 prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu 

lekarza, 

• pkt 19 prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej 

dla lekarzy i ich rodzin. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 1c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

dochody podatników, których celem statutowym jest prowadzenie działalności społecznie 

użytecznej korzystają ze zwolnienia podatkowego, pod warunkiem: 

1. posiadania w statucie ( w przypadku OIL*w ustawie) przynajmniej jednego z rodzajów 

działalności wymienionych w ustawie o podatku dochodowym (tj. naukowa, naukowo 

– techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, 

kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska itd. – w przypadku 

OIL np. art. 5 pkt 7 ustawy o izbach lekarskich) 

2. przeznaczenia dochodów na cele wymienione w ustawie (forma Uchwały), a następnie 

wydatkowania ich zgodnie z uchwałą. 

  

Przewodniczący  

XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 



lek. dent. Robert Stępień 

 


