
  Projekt 
Lubelskiej Izby Lekarskiej  

Uchwała nr ….....
z dnia …............

w sprawie wysokości składki członkowskiej 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 

(Dz. U. nr 219 poz. 1708 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala  się  miesięczną  wysokość  składki  członkowskiej  na  rzecz  okręgowej  izby 

lekarskiej obowiązującej jej członków w sposób następujący:

1) dla lekarza i lekarza dentysty (zwanego dalej „lekarzem”) - w wysokości 40,00 zł

2) dla lekarza stażysty – w wysokości 10 zł

3) dla lekarza rencisty lub emeryta - w wysokości 10,00 zł

2. Zwalnia  się  z  obowiązku  opłacania  na  rzecz  okręgowej  izby  lekarskiej  składki 

członkowskiej lekarza, który ukończył 75 r.ż..

§2

Lekarz lub lekarz stażysta, który w danym okresie nie osiąga przychodu bądź znajduje się w 

bardzo ciężkiej sytuacji życiowej (materialnej, rodzinnej) może zostać zwolniony częściowo 

lub całkowicie z obowiązku opłacania składki członkowskiej za dany okres na podstawie 

uchwały  okręgowej  rady  lekarskiej  po  złożeniu  pisemnego  wniosku  w  tej  sprawie  i 

dołączeniu właściwych dokumentów na potwierdzenie jego zasadności.



§3

1. Obowiązek opłacania składki członkowskiej przez lekarza i lekarza stażystę powstaje 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał wpis na 

listę członków okręgowej izby lekarskiej.

2. Składkę  za  dany  miesiąc  opłaca  się  do  końca  tego  miesiąca  lub  z  dowolnym 

wyprzedzeniem.

§4

1. Lekarz i lekarz stażysta opłaca składkę członkowską:

1) bezpośrednio lub za pośrednictwem pracodawcy, przez wpłaty:

a) na konto bankowe okręgowej izby lekarskiej, 

b) na  indywidualny,  określony  dla  niego  numer  subkonta  rachunku  bankowego 

okręgowej izby lekarskiej , której jest członkiem,

2) w kasie okręgowej izby lekarskiej.

2. Okręgowa  izba  lekarska,  która  przyjęła  sposób  opłacania  składki  członkowskiej 

określony w ust. 1 lit. b, obowiązana jest przekazać lekarzowi i lekarzowi stażyście, 

będącemu jej członkiem, informację dotyczącą indywidualnego numeru konta.

§5

Od zaległych składek członkowskich nalicza się odsetki ustawowe.

§6

1. Traci moc uchwała nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 r. 

w sprawie wysokości składki członkowskiej.

2. Wszystkie uchwały w zakresie zmniejszenia wysokości składki członkowskiej lub 



zwolnienia  z  obowiązku  jej  opłacania  podjęte  na  podstawie  dotychczasowych 

przepisów zachowują moc obowiązującą zgodnie z ich treścią.

 

§7

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.


