
 

 

 

Analiza aktualnej uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie wysokości składki 

członkowskiej oraz propozycja zmiany Uchwały Nr 27/14/VII NRL  

z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej 

 
Zgodnie z uchwałą Nr 11/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie 
powołania Zespołu ds. analizy wysokości składki członkowskiej, zespół w składzie:  

1) Jan Kowalczuk – przewodniczący 
2) Grzegorza Mazur 
3) Tomasz Kozioł 
4) Marcin Korolewski 
5) Radosław Piwowarczyk 

 
przedkłada Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  
analizę wysokości składki członkowskiej po zmianie od 1 stycznia 2023 r. odpisu finansowego na 
rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej oraz propozycję zmiany uchwały Nr 27/14/VII NRL z dnia 5 
września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej. 

 

Wstęp 

Przegląd historyczny lekarskich składek członkowskich opracowany na podstawie aktów 

prawych: 

We wszystkich uchwałach składka członkowska dla lekarzy i lekarzy dentystów jest składką 

miesięczną, z płatnością do końca danego miesiąca.  

Opłacanie składki członkowskiej powiązane jest z przynależnością do izby. Decydującym 

warunkiem jest dzień wpisania lub skreślenia z listy członków.   

Od zaległości w opłacaniu składki członkowskiej nalicza się odsetki ustawowe.  

Przynależność do izby lekarskiej jest obowiązkowa.  

Z przepisów prawa wynika obowiązek płacenia składki członkowskiej przez lekarzy i lekarzy 

dentystów.  

 

1.  

Uchwała nr 2/89/I z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej: 

- 2% wysokości zasadniczego uposażenia płacili lekarze zatrudnieni w stosunku pracy lub służby 

w społecznej służbie zdrowia, spółdzielczości oraz innych jednostkach organizacyjnych, 

- 6% najniższego uposażenia w gospodarce uspołecznionej płacili lekarze wykonujący zawód 

wyłącznie w formie praktyki prywatnej, 

- 3% najniższego uposażenia w gospodarce uspołecznionej płacili lekarze emeryci i renciści 

wykonujący zawód wyłącznie w formie praktyki prywatnej, 

- 2% zarobku netto płacili lekarze zatrudnieni na kontraktach zagranicznych, 

- zwolnieni od składki byli: niepracujący emeryci i renciści, lekarki na urlopach wychowawczych, 

lekarze przez rok po uzyskaniu dyplomu. 

  



 

 

2.  

Uchwała Nr 55/99/III NRL z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie wysokości składki 

członkowskiej: 

- 20,00 zł - lekarze uzyskujący przychody z tytułu wykonywania zawodu lub innych źródeł 

zarobkowania, 

- 10,00 zł - stażyści, zarobkujący emeryci i renciści, lekarze, którzy nie uzyskują przychodów ale 

nie są bezrobotnymi, nie są na urlopach wychowawczych ani nie są emerytami lub rencistami, 

- zwolnienie - niezarobkujący emeryci i renciści, niezarobkujący lekarze na urlopach 

wychowawczych, bezrobotni. 

3.  

Uchwała Nr 15/99/00/III NRL z dnia 16 czerwca 2000 r. (nowelizacja): 

- zmiana wysokości składki z 20,00 zł na 30,00 zł. 

4.  

Uchwała Nr 69/03/IV NRL z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości składki 

członkowskiej: 

- utrzymano wysokość składki 30,00 zł i 10,00 zł (dla stażystów oraz emerytów i rencistów 

wykonujących zawód) na dotychczasowych zasadach, 

- zwolnienie - bezrobotni, lekarze nie osiągający przychodu z tytułu wykonywania zawodu lub 

innych źródeł na czas określony na podstawie uchwały ORL, niewykonujący zawodu emeryci i 

renciści. 

5.  

Uchwała Nr 21/06/V NRL z dnia 22 czerwca 2006 r. (nowelizacja): 

- 30,00 zł również dla lekarza emeryta i rencisty, który wykonuje zawód i nie ukończył 60 lat 

(kobiety) i 65 lat (mężczyźni), 

- 10,00 zł dla lekarza emeryta i rencisty, który wykonuje zawód i ukończył 60 lat (kobiety) i 65 lat 

(mężczyźni). 

6.  

Uchwała Nr 8/08/V NRL z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej: 

- ustalono wysokość składki na 40,00 zł i 10,00 zł dla stażystów, 

- składkę w kwocie 10,00 zł dla lekarzy emerytów i rencistów uzależniono od – tylko w przypadku 

emerytów – wieku (ukończenie 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) i rocznego przychodu (nie 

przekracza rocznego przychodu lekarza stażysty) oraz podjęcia przez ORL uchwały, 

- zwolnienie – na podstawie uchwały ORL – na okres nieosiągania przychodów (wymagane 

zaświadczenie z urzędu pracy lub zeznanie o wysokości dochodu), zwolnienie lekarza emeryta lub 

rencisty na czas nieokreślony – na podstawie uchwały ORL i złożonego oświadczenia o 

zaprzestaniu wykonywania zawodu na obszarze RP, 

- jednocześnie rozbudowano przepisy określające kiedy powstaje i ustaje obowiązek opłacania 

składki, formy płatności (bezpośrednio, przez pracodawcę, na konto izby, na subkonto, w kasie) 

oraz prawa nabytego do opłacania składki w kwocie 10,00 zł lub zwolnienia. 

 

 



 

 

7.  

Apel 1/08/V NRL z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie sposobu wydatkowania kwoty uzyskanej 

z tytułu zwiększonej składki członkowskiej:  

- apel o przeznaczenie uzyskanych dodatkowych środków z tytułu podwyższenia składki o 10,00 

zł w szczególności na organizację szkoleń. 

8.  

Uchwała Nr 9/12/VI NRL z dnia 13 kwietnia 2012 r. (nowelizacja): 

- złagodzono warunki ubiegania się o ustalenie niższej składki – 10,00 zł poprzez dodanie 

możliwości złożenia przez lekarza oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (jako 

alternatywy wobec składania w OIL kopii zeznania podatkowego). 

9.  

Uchwała Nr 27/14/VII NRL z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki 

członkowskiej (obecnie obowiązująca):  

- ustalono składkę na 60,00 zł i 10,00 zł dla stażystów, 

- brak przepisów dających możliwość zmniejszenia kwoty składki dla lekarzy emerytów lub 

rencistów, 

- zwolnienie z opłacania składki: - ukończenie 75 lat, skreślenie z listy członków, złożenie 

oświadczenia o nieosiąganiu przychodów (rozbudowane przepisy dotyczące niniejszego 

oświadczenia – czas obowiązywania zwolnienia, możliwość kontroli jego prawdziwości, forma 

powiadomienia o osiąganiu przychodu, określono wzory oświadczenia i zawiadomienia - załączniki 

do uchwały), 

- zachowano przepisy określające powstanie i ustanie obowiązku opłacania składki, formy 

płatności (bezpośrednio, przez pracodawcę, na konto izby, na subkonto, w kasie) oraz prawo 

nabyte prawo nabyte do opłacania składki w kwocie 10,00 zł lub zwolnienie z opłacania składki 

10.  

Uchwała Nr 4/15/P-VII NRL z dnia 13 lutego 2015 r. (nowelizacja): 

- zmiana dotycząca kontroli prawdziwości złożonego przez lekarza oświadczenia o nieosiąganiu 

przychodów. ORL może zawsze dokonać kontroli, a nie jak było pierwotnie zapisane, tylko w razie 

uzasadnionych wątpliwości. 

We wszystkich ww. uchwałach składka członkowska jest: 
 

• składką miesięczną, z płatnością do końca danego miesiąca, 

• powiązana z przynależnością do izby (obowiązek opłacania składki trwa od momentu 
wpisania na listę członków izby do czasu skreślenia z listy członków izby),  

• płatna w terminie do końca danego miesiąca (od zaległości w jej opłacaniu nalicza się 
ustawowe odsetki), 

• obowiązkowa.  

11. 

Uchwała Delegatów na Zjazd Naczelnej Izby Lekarskiej IX kadencji:  

Wprowadzono zmianę w § 1. do Uchwały Nr 14 XII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 21 marca 

2014 r., która otrzymała brzmienie: 

 



 

 

§ 1.  

Ustanowić wysokość odpisu finansowego wnoszonego przez okręgowe izby lekarskie na rzecz 

Naczelnej Izby Lekarskiej w wysokości 10% kwoty składek, które wpłynęły na konta okręgowych 

izb lekarskich w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 

Ostatni Zjazd zmniejszył odpis finansowy wnoszony przez okręgowe izby lekarskie na rzecz 

Naczelnej Izby Lekarskiej z 15% do 10% kwoty składek, które wpłynęły na konta okręgowych izb 

lekarskich.  

12.  

Uchwała Nr 11/22/IX Naczelnej Rad Lekarskiej z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie powołania 

Zespołu ds. analizy wysokości składki członkowskiej: 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 20 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o 

izbach lekarskich ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1342 uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Powołuje się Zespół roboczy ds. analizy składki członkowskiej, zwany „Zespołem” w składzie: 

6) Jan Kowalczuk – przewodniczący,  
7) Grzegorza Mazur 
8) Tomasz Kozioł 
9) Marcin Korolewski 
10) Radosław Piwowarczyk.  

 

§ 2. 

Do zadań Zespołu należy przeprowadzenie analizy aktualnej uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej 

w sprawie wysokości składki członkowskiej pod kątem dostosowania wysokości składki do 

obecnych i prognozowanych kosztów prowadzenia działalności przez jednostki samorządu 

lekarskiego oraz przedstawienie zmiany tej uchwały.  

§ 3. 

Zobowiązuje się Zespół do przedstawienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyników swojej 

pracy wraz z propozycjami szczegółowych rozwiązań w terminie do 12 sierpnia 2022 r.  

 

I. 

Założenia analizy podwyżki składki członkowskiej lekarzy i lekarzy dentystów  

1. Propozycja podniesienia od dnia 1 stycznia 2023 r. składki członkowskiej lekarzy i lekarzy 
dentystów czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów bez prawa do zmniejszenia 
składki odpowiednio do wysokości: 90,00 zł, 100,00 zł i 120,00 zł. 

2. Składka członkowska lekarzy emerytów i lekarzy rencistów, która wynosi: 10,00 zł,  
w każdym wariancie podwyżki pozostaje bez zmian. 

3. Lekarze stażyści opłacają składkę w wysokości 50% składki lekarzy czynnych zawodowo 
czyli odpowiednio: 45,00 zł, 50,00 zł lub 60,00 zł. 

4. Za podstawę obliczeń wzięto należną składkę członkowską lekarzy i lekarzy dentystów. 
Obliczenia proponowanej, należnej składki członkowskiej lekarzy i lekarzy dentystów 
dokonano w oparciu o rejestr lekarzy aktualny na dzień 30 czerwca 2022 r.  



 

 

5. Zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Lekarzy od 1 stycznia 2023 r. obniżono odpis 
finansowy na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej do 10%.  

II. 

Rejestr lekarzy, należne składki członkowskie 

Liczbę lekarzy i lekarzy dentystów objętych proponowaną podwyżką składki członkowskiej 
ustalono na podstawie rejestrów okręgowych izb lekarskich przesłanych do Naczelnej Izby 
Lekarskiej jako załącznik do odpisu finansowego za miesiąc czerwiec 2022 r. 

1. Liczba lekarzy, członków izb w rejestrach okręgowych izb lekarskich na dzień 30 czerwca 

2022 r. wynosiła - 201 179 

2. Liczba lekarzy, których składka należna wynosi: 60,00 zł - 161 690 

- lekarze czynni zawodowo - 155 614, 

- emeryci bez prawa do zmniejszenia składki - 5 850, 

- renciści bez prawa do zmniejszenia składki - 218. 

3. Liczba lekarzy, których składka należna wynosi 10,00 zł - 8 394 

- lekarze emeryci (emerytura, wiek, uchwała) - 1 579,  

- lekarze renciści (renta, uchwała) - 987, 

- lekarze stażyści - 5 689. 

4. Liczba lekarzy, których składka należna wynosi: 0,00 zł - 30 796. 

 

III. 

III.1.  

Wysokość należnych składek członkowskich wszystkich lekarzy w miesiącu 
czerwcu 2022 r.  

 

Przy założeniu, że wszyscy lekarze objęci obowiązkiem płacenia składki członkowskiej opłacają 
składkę w odpowiedniej wysokości i w przewidzianym terminie, składka należna, która powinna 
wpłynąć w czerwcu br. do wszystkich okręgowych izb lekarskich wynosiła:   

Kalkulacja:  

1. Miesięczna należna składka w czerwcu 2022 r.: 9 785 340,00 zł 

- suma składek w grupie: 60,00 zł - 9 701 400,00 zł, 
- suma składek w grupie: 10,00 zł - 83 940,00 zł. 

2. Roczna należna składka w 2022 r.: 117 424 080,00 zł. 

Odpis finansowy do NIL 15%. 

3. Miesięczny należny odpis finansowy do NIL: 1 467 801,00 zł, 

4. Roczny należny odpis finansowy do NIL: 17 613 612,00 zł. 

  



 

 

Miesięczne i roczne składki członkowskie oraz miesięczny i roczny odpis finansowy do NIL, 

składka: 60,00 zł, odpis finansowy 15% 

 
należna składka 

miesięczna 
należna składka 

roczna 

miesięczny, należny 
odpis finansowy do 

NIL 

roczny należny 
odpis finansowy do 

NIL 

kwota 9 785 340,00 117 424 080,00 1 467 801,00 17 613 612,00 

Tabl. 1. 

 

III.2.  

Wysokość należnych składek członkowskich wszystkich lekarzy w roku 2023 bez 
podwyżki składki, odpis finansowy do NIL 10%  

 

Miesięczne i roczne należne składki członkowskie oraz miesięczny i roczny odpis finansowy do 
NIL, składka: 60,00 zł, odpis finansowy 10%.  
Obliczenie dokonano przy założeniu, że składka nie ulega podwyżce. 
 

 należna składka 
miesięczna 

należna składka 
roczna 

miesięczny, 
należny odpis 

finansowy do NIL 

roczny należny 
odpis finansowy 

do NIL 

kwota 9 785 340,00 117 424 080,00 978 534,00 11 742 408,00 

różnica  0,00 0,00 - 489 267,00 - 5 871 204,00 

Tabl. 1a. 

III.3 

Porównanie - należny i rzeczywisty odpis finansowy na rzecz Naczelnej Izby 
Lekarskiej w roku 2021.  
Wysokość odpisu 15%.  
 

1. Miesięczny należny odpis finansowy do NIL w grudniu 2021 r: 1 464 516,00 zł. 

2. Roczny należny odpis finansowy do NIL w 2021 r.: 17 574 192,00 zł.  

3.  Roczny rzeczywisty odpis finansowy do NIL w 2021 r.: 17 527 303,00 zł. 

4. Różnica: - /minus/ 46 889,00 zł. (0,27 %) 

Wniosek; 
Z perspektywy czasu należny i rzeczywisty odpis finansowy na rzecz Naczelnej Izby 
Lekarskiej są podobne i ich wartości można uwzględniać w obliczeniach statystycznych  
 

  



 

 

Propozycje podwyżek składki członkowskiej od 1 stycznia 2023 r. 

Odpis finansowy do NIL 10% 

IV. 

Propozycja podwyżka składki członkowskiej od 1 stycznia 2023 r. do: 90,00 zł, odpis 

finansowy do NIL 10% 

• podwyżka obejmuje lekarzy czynnych zawodowo, lekarzy emerytów i lekarzy rencistów  
bez prawa do zmniejszenia składki, których składka wynosi: 60,00 zł - 161 690 lekarzy, 
podwyżka do: 90,00 zł, 

• lekarze stażyści - 5 689 lekarzy, podwyżka do: 45,00 zł,  

• lekarze renciści i emeryci - 2 566 lekarzy składka bez zmian, w każdym wariancie podwyżki 
składka: 10,00 zł, 

• odpis finansowy do NIL od 1 stycznia 2023 r. - 10%.  

 

Kalkulacja: 

• lekarze czynni zawodowo, emeryci i renciści bez prawa do zmniejszenia składki  
161 690 x 90,00 zł = 14 522 100,00 zł, 

 

• lekarze, których składka należna wynosi: 45,00 zł – 5 689 x 45,00 zł = 256 005,00 zł, 

• lekarze, których składka należna wynosi: 10,00 zł – 2 566 x 10,00 zł = 25 660,00 zł, 

• razem: 14 803 765,00 zł, 

• miesięczny wzrost: 14 803 765,00,00 zł – 9 785 340,00  zł = 5 018 425,00 zł.  

 

1. Miesięczna składka należna OIL: 14 803 765,00 zł, 

2. Roczna należna składka OIL: 177 645 180,00 zł, 

3. Miesięczny należny odpis finansowy NIL: 1 480 376,50 zł,  

4. Roczny należny odpis finansowy do NIL: 17 764 518,00 zł. 

 
Podwyżka składki od 1 stycznia 2023 r. do: 90,00 zł, odpis finansowy do NIL 10%. 

 
składka 
miesięczna OIL 

Składka 
roczna OIL 

miesięczny odpis 
finansowy do NIL 

roczny odpis 
finansowy do NIL 

kwota 14 803 765,00 177 645 180,00 1 480 376,50 17 764 518,00 

wzrost 
kwota 

5 018 425,00 60 221 100,00 12 575,50 150 906,00 

wzrost 
% 

51,29% 51,29% 0,86% 0,86% 

Tabl. 2. 



 

 

V. 

Podwyżka składki członkowskiej od 1 stycznia 2023 r. do: 100,00 zł, odpis finansowy  

do NIL 10% 

• Podwyżka obejmuje lekarzy czynnych zawodowo, lekarzy emerytów i lekarzy rencistów  
bez prawa do zmniejszenia składki, których składka wynosi: 60,00 zł - 161 690 lekarzy 
podwyżka do: 100,00 zł, 

• lekarze stażyści - 5 689 podwyżka do: 50,00 zł,  

• lekarze renciści i emeryci: 10,00 zł - 2 566 bez zmian, 

• odpis finansowy do NIL od 1 stycznia 2023 r. - 10%.  

Kalkulacja: 

• lekarze czynni zawodowo, emeryci i renciści bez prawa do zmniejszenia składki  
161 690 x 100,00 zł = 16 169 000,00 zł, 

• lekarze, których składka należna wynosi: 50,00 zł 5 689 x 50,00 zł = 284 450,00 zł, 

• lekarze, których składka należna wynosi: 10,00 zł 2 566 x 10,00 zł = 25 660,00 zł, 

• razem: 16 479 110,00 zł. 

• miesięczny wzrost: 16 479 110,00,00 zł – 9 785 340,00 zł = 6 693 770,00 zł  

1. Miesięczna należna składka OIL: 16 479 110,00 zł, 

2. Roczna należna składka OIL: 197 749 320,00 zł, 

3. Miesięczna należny odpis finansowy NIL: 1 647 911,00 zł,  

4. Roczny należny odpis finansowy do NIL: 19 774 932,00 zł. 

 

Podwyżka składki od 1 stycznia 2023 r. do: 100,00 zł, odpis finansowy do NIL - 10%. 
 

 
składka 
miesięczna OIL 

Składka 
roczna OIL 

miesięczny odpis 
finansowy do NIL 

roczny odpis 
finansowy do NIL 

kwota 16 479 110,00 197 749 320,00 1 647 911,00 19 774 932,00 

Wzrost 
kwota 

6 693 770,00 80 325 240,00 180 110,00 2 161 320,00 

wzrost 
% 

68,41% 68,41% 12,27% 12,27% 

Tabl. 3. 

  



 

 

VI. 

Podwyżka składki członkowskiej od 1 stycznia 2023 r. do: 120,00 zł, odpis finansowy 

do NIL - 10% 

• podwyżka obejmuje lekarzy czynnych zawodowo, lekarzy emerytów i lekarzy rencistów bez 
prawa do zmniejszenia składki, których składka wynosi  60,00 zł: 161 690 lekarzy podwyżka 
do: 120,00 zł, 

• lekarze stażyści - 5 689 podwyżka do: 60,00 zł,  

• lekarze renciści i emeryci: 10,00 zł - 2 566 bez zmian, 

• odpis finansowy od 1 stycznia 2023 r. - 10%.  

Kalkulacja: 

• lekarze czynni zawodowo, emeryci i renciści bez prawa do zmniejszenia składki  
161 690 x 120,00 zł = 19 402 800,00 zł, 

• lekarze, których składka należna wynosi: 45,00 zł - 5 689 x 60,00 zł = 341 340,00 zł, 

• lekarze, których składka należna wynosi: 10,00 zł - 2 566 x 10,00 zł = 25 660,00 zł, 

• razem: 19 769 800,00 zł. 

• miesięczny wzrost: 19 769 800,00,00 zł – 9 785 340,00  zł = 9 984 460,00 zł  

1. Miesięczna składka należna OIL: 19 769 800,00 zł  

2. Roczna należna składka OIL: 237 237 600,00 zł, 

3. Miesięczna należny odpis finansowy NIL: 1 976 980,00 zł,  

4. Roczny należny odpis finansowy do NIL: 23 723 760,00 zł. 

 
Podwyżka składki członkowskiej od 1 stycznia 2023 r. do: 120,00 zł, odpis finansowy do NIL - 10%. 
 

 
składka 
miesięczna OIL 

składka 
roczna OIL 

miesięczny odpis 
finansowy do NIL 

roczny odpis 
finansowy do NIL 

kwota 19 769 800,00 237 237 600,00 1 976 980,00 23 723 760,00 

wzrost 
kwota 

9 984 460,00 119 813 520,00 509 179,00 6 110 148,00 

wzrost 
% 

102,03% 102,03% 34,69% 34,69% 

Tabl. 4. 

 

  



 

 

Analiza finansowa podwyżek składek członkowskich w Okręgowej Izbie 

Lekarskiej w Warszawie od 1 stycznia 2023 r.  

VII. 

Podwyżka składki członkowskiej lekarzy i lekarzy dentystów w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Warszawie od 1 stycznia 2023 r. 

 

Rejestr lekarzy OIL w Warszawie 

Liczbę lekarzy objętych podwyżką składki członkowskiej ustalono na podstawie rejestru OIL  
w Warszawie na dzień 30 czerwca 2022 r. 

1. Liczba lekarzy w rejestrze OIL w Warszawie na dzień 1 czerwca 2022 r. wynosiła - 34 061. 

2. Liczba lekarzy, których składka należna wynosi: 60,00 zł - 26 928. 

- lekarze czynni zawodowo - 26 586, 

- emeryci bez prawa do zmniejszenia składki - 325, 

- renciści bez prawa do zmniejszenia składki - 21. 

3. Liczba lekarzy, których składka należna wynosi: 10,00 zł - 1 157. 
- lekarze emeryci (emerytura, wiek, uchwała) - 127, 

- lekarze renciści (renta, uchwała) - 126, 

- lekarze stażyści - 885. 

4. Liczba lekarzy, których składka należna wynosi: 0,00 zł - 5 937. 

Należne składki członkowskie w OIL w Warszawie – czerwiec 2022 r.  
Składka: 60,00 zł, odpis finansowy do NIL – 15%. 
 
Kalkulacja: 

1. Miesięczna, należna składka członkowska czerwiec 2022 r.: 1 627 250 zł. 

2. Roczna, należna składka członkowska 2022 r.: 19 527 000,00 zł. 

3. Miesięczny, należny odpis finansowy do NIL, czerwiec 2022 r. /15%/: 244 087,50 zł. 

4. Roczny, należny odpis finansowy do NIL, rok 2022 r. /15%/: 2 929 050,00 zł. 

 
OIL w Warszawie.  
Miesięczna i roczna należna składka. Odpis finansowy do NIL 15%.   
 

OIL w 
W-wie 

składka 
miesięczna 

składka 
roczna 

miesięczny odpis 
finansowy do NIL 

roczny odpis 
finansowy do NIL 

kwota 1 627 250,00 19 527 000,00 244 087,50 2 929 050,00 

Tabl. 5. 

  



 

 

VIII. 

Podwyżka składki członkowskiej do 90,00 zł od 1 stycznia 2023 r., odpis finansowy 
do NIL 10% 

• składka dla lekarzy czynnych zawodowo, lekarzy emerytów i rencistów bez prawa  
do zmniejszenia składki - 26 928 lekarzy: 90,00 zł, 

• lekarze emeryci i renciści, których składka należna wynosi: 10,00 zł – 253, 

• lekarze stażyści składka 45 zł - 885. 

Kalkulacja: 

- miesięczna, należna składka, lekarze czynni zawodowo, emeryci i renciści bez prawa  
do zmniejszenia składki: 2 423 520 zł, 

- miesięczna, należna składka dla lekarzy, których składka wynosi 10,00 zł: 2 530,00 zł, 

- lekarze stażyści: 39 825,00 zł, 

- razem: 2 465 875,00 zł. 

1. Miesięczna, należna składka w OIL w Warszawie 2022 r.: 2 465 875,00 zł, 

2. Roczna, należna składka w OIL w Warszawie 2022 r.: 29 590 500,00 zł, 

3. Miesięczny, należny odpis finansowy do NIL: 246 587,50 zł, 

4. Roczny, należny odpis finansowy do NIL: 2 959 050,00 zł. 

 
OIL w Warszawie.  
Podwyżka składki członkowskiej od 1 styczna 2023 r. do: 90,00 zł, odpis finansowy do NIL 10%. 
 

 
składka 
miesięczna OIL  
w Warszawie  

składka 
roczna OIL 
w Warszawie  

miesięczny odpis 
finansowy do NIL 

roczny odpis 
finansowy do NIL 

kwota 2 465 875,00 29 590 500,00 246 587,50 2 959 050,00 

wzrost 
kwota 

838 625,00 10 063 500,00 2 500,00 30 000,00 

wzrost 
% 

51,54% 51,54% 1,02% 1,02% 

Tabl. 6. 

 

IX. 

Podwyżka składki członkowskiej do 100,00 zł od 1 stycznia 2023 r., odpis finansowy 
do NIL 10% 

• składka dla lekarzy czynnych zawodowo, lekarzy emerytów i rencistów bez prawa  
do zmniejszenia składki: 100,00 zł, 

• lekarze emeryci i renciści, których składka należna wynosi 10,00 zł bez zmian, 

• lekarze stażyści składka 50,00 zł. 

Kalkulacja: 



 

 

- lekarze czynni zawodowo, emeryci i renciści: 2 692 800,00 zł, 

- lekarze, których składka należna wynosi 10,00 zł: 2 530,00 zł, 

- lekarze stażyści: 44 250,00 zł, 

- razem: 2 739 580,00 zł. 

1. Miesięczna, należna składka w OIL w Warszawie 2022 r.: 2 739 580,00 zł, 

2. Roczna, należna składka roczna w OIL w Warszawie 2022 r.: 32 874 960,00 zł, 

3. Miesięczny, należny odpis finansowy do NIL: 273 958,00 zł, 

4. Roczny, należny odpis finansowy do NIL: 3 287 496,00 zł. 

 
OIL w Warszawie.  
Podwyżka składki członkowskiej od 1 styczna 2023 r. do 100,00 zł, odpis finansowy do NIL 10 %.  

 
składka 
miesięczna OIL  
w Warszawie  

składka 
roczna OIL  
w Warszawie  

miesięczny odpis 
finansowy do NIL 

roczny odpis 
finansowy do NIL 

kwota 2 739 580,00 32 874 960,00 273 958,00 3 287 496,00 

wzrost 
kwota 

1 112 330,00 13 347 960,00 29 870,50 358 446,00 

wzrost 
% 

68,36% 68,36% 12,24% 12,24% 

Tabl. 7. 

X. 

Podwyżka składki członkowskiej do 120,00 zł od 1 stycznia 2023 r., odpis finansowy 
do NIL 10% 

• składka dla lekarzy czynnych zawodowo, lekarzy emerytów i rencistów bez prawa  
do zmniejszenia składki: 120,00 zł, 

• lekarze emeryci i renciści, których składka należna wynosi 10,00 zł składka miesięczna  
na dotychczasowym poziomie, 

• lekarze stażyści składka 60,00 zł. 

 
Kalkulacja; 

- lekarze czynni zawodowo, emeryci i renciści: 3 231 360,00 zł, 

- lekarze, których składka należna wynosi 10,00 zł: 2 530,00 zł, 

- lekarze stażyści: 53 100,00 zł, 

- razem: 3 286 990,00 zł.  

1.   Miesięczna, należna składka w OIL w Warszawie 2022 r.: 3 286 990,00,00 zł, 

2.   Roczna, należna składka roczna w OIL w Warszawie 2022 r.: 39 443 880,00 zł, 

3. Miesięczny, należny odpis finansowy do NIL: 328 699,00 zł, 

4. Roczny, należny odpis finansowy do NIL: 3 944 388,00 zł. 

 



 

 

OIL w Warszawie.  
Podwyżka składki członkowskiej od 1 styczna 2023 r. do 120,00 zł. Odpis finansowy do NIL 10 %. 
 

 
składka 
miesięczna oil  
w Warszawie  

składka 
roczna oil  
w Warszawie  

miesięczny odpis 
finansowy do NIL 

roczny odpis 
finansowy do NIL 

kwota 3 286 990,00 39 443 880,00 328 699,00 3 944 388,00 

wzrost 
kwota 

1 659 740,00 19 916 880,00 84 611,50 1 015 338,00 

Wzrost 
% 

102,00% 102,00% 34,66% 34,66% 

Tabl. 8. 

XI. 

Wnioski: 

1. Obniżenie uchwałą Krajowego Zjazdu Lekarzy odpisu finansowego na rzecz NIL z 15%  
do 10% obniża o 1/3 wysokość przychodów NIL w pozycji przychody z tytułu członkowskich 
składek. 

2. Kwotowo jest to: 5 842 434,00 zł (obliczenie dokonano w stosunku do roku 2021). 

3. Po obniżeniu odpisu finansowego, deficyt w budżecie Naczelnej Izby Lekarskiej po stronie 
przychody w roku 2023 będzie wynosił ok. 5 000 000,00 zł. 

4. Jedynym rozwiązaniem na uregulowanie deficytu finansowego NIL jest podniesienie 
składki członkowskiej. 

5. Przy takim procencie odpisu finansowego na rzecz NIL, jaki został uchwalony na Zjeździe 
odpis finansowy od izb lekarskich w wysokości 17 mln zł uzyskuje się przy składce 
lekarskiej: 90,00 zł miesięcznie. 

6. Należy jednak zauważyć, że we wszystkich wariantach 90% podwyżki zostanie 
przeznaczona na działalność okręgowych izb lekarskich, a tylko 10% zostanie przekazana  
do Naczelnej Izby Lekarskiej w ramach odpisu finansowego. 

7. Przy zmianie wysokości odpisu finansowego na rzecz NIL budżet OIL w Warszawie w roku 
2023 po stronie przychodów będzie większy o kwotę ok: 1 000 000,00 zł.  

8. A przy podniesieniu składki członkowskiej lekarzy z 60 zł na 100 zł budżet OIL w Warszawie 
zwiększy się z ok: 19 000 000,00 zł do ok: 32 800 000,00 zł, większy o ok: 13 300 000,00 
zł. 

9. Składka członkowska lekarzy i lekarzy dentystów nie była podwyższana od 2014 r. Uchwałą 
Nr 27/14/VII NRL z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej 
(obecnie obowiązująca): ustalono składkę dla lekarzy i lekarzy dentystów w wysokości 
60,00 zł i 10,00 zł dla lekarzy stażystów. 

10. W ostatnich kilku latach nastąpił wyraźny wzrost wynagrodzenia lekarzy.  

11. Inflacja tylko w tym roku wyniesie około 20%. W celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania biura, jak i całej administracji izb lekarskich, konieczna jest podwyżka 
wynagrodzeń pracowników. 

12. Wielu lekarzy szczególnie emerytów i rencistów znalazło się w bardzo ciężkiej sytuacji 
materialnej. Naszym obowiązkiem jest udzielenie im wsparcia. Na ten cel należy 
przeznaczyć część środków.  



 

 

13. Należy rozważyć utworzenie ogólnopolskiego funduszu wsparcia lekarzy.  

14. W ramach podwyższonej składki członkowskiej należy zaproponować lekarzom produkty 
np. objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich lekarzy w zakresie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej wynikające rozporządzenie Ministra Finansów czy 
ubezpieczenie od utraty dochodów.  

XII.  

Propozycja:  

1. Podniesienie od pierwszego stycznia 2023 r. składki członkowskiej dla lekarzy i lekarzy 
dentystów czynnych zawodowo, lekarzy emerytów i rencistów bez prawa do zmniejszenia 
składki do wysokości 90,00 zł, 

2. Podwyższenie składki dla lekarzy stażystów do wysokości 50% składki podstawowej. 

3. Utrzymać na dotychczasowym poziomie składkę dla lekarzy, której wysokość wynosiła 
10,00 zł.  

 

 

Warszawa, dnia 11.08.2022 r.  
 

 
 

Jan Kowalczuk 

 
przewodniczący Zespołu 

 
 
Załączniki: 

1. Projekt zmiany Uchwały Nr 27/14/VII NRL z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki 

członkowskiej 

 


