
Komisja Socjalno – Bytowa
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

1. Imię i nazwisko:

2. Numer prawa wykonywania zawodu: 

tel.:    

mail: 

3. Miejsce pracy lub nazwa firmy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………….

4. Ulica i nr mieszkania/lokalu (1,3,4-11: dane do dok. PIT- 8C)

………………………………………………………………………..………………………... 

5. Miasto, kod pocztowy: 

6. Powiat:

7. Województwo:

8. Gmina:

W rozliczeniach z Urzędem Skarbowym posługuję się NIP/PESEL* (niepotrzebne skreślić)

9. NIP:

10. PESEL:

11. Nazwa właściwego Urzędu Skarbowego 

12. Data urodzenia dziecka:

13. Numer konta:

Załącznik:
- kopia aktu urodzenia dziecka lub dzieci 

Oświadczam, że
- na dzień złożenia wniosku nie zalegam ze składkami na rzecz LIL 

LIL  informuje,  że  kwota  wypłaconego  świadczenia  ujęta  zostanie  w  deklaracji  PIT –  8C,  wystawionej  po  zakończeniu  roku
kalendarzowego, w którym nastąpiła wypłata świadczenia dla osoby będącej beneficjentem ww. świadczenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję, iż
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelska Izba Lekarska 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą wyłącznie w celu wypłaty świadczenia z tytułu urodzenia dziecka i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

data ………………………                                       podpisy rodziców: ……………………………

 …………………………..



Decyzja Komisji Socjalno-Bytowej ORL w Lublinie

Komisja Socjalno-Bytowa ORL w Lublinie przyznała świadczenie w kwocie ………….…………..

…………………………………………………………………………………………………………

(słownie złotych)

podpis Komisji ………………………………………...
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