
Załącznik do Uchwały Nr 40/2022/9/ORL 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

 

Regulamin  

Komisji Socjalno-Bytowej  

Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie  

- tekst jednolity z dnia 9 listopada 2022 r. 

 

I CZĘŚĆ OGÓLNA 

§ 1 

1. Komisja Socjalno-Bytowa Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, zwana dalej 

Komisją, pracuje w trybie posiedzeń roboczych zwoływanych na bieżąco oraz w trybie 

posiedzeń́ ́́ nadzwyczajnych, zwoływanych przez przewodniczącego w razie potrzeby. 

Posiedzenia mogą odbywać się przy użyciu dostępu zdalnego (on-line). 

2. W uzasadnionych przypadkach w posiedzeniach mogą uczestniczyć w charakterze 

obserwatorów zaproszeni goście.  

3. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni wyznaczony przez 

niego Członek Komisji. 

4. Ilekroć w przepisach regulaminu jest mowa o lekarzu, rozumie się przez to również 

lekarza dentystę. 

§ 2 

Członkom Komisji oraz osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu lub innych pracach 

Komisji przysługuje zwrot kosztów podroży i innych wydatków zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie.  

§ 3  

1. Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać́́ w formie pisemnej na formularzach 

znajdujących się na stronie internetowej Komisji lub dostępnych w siedzibie LIL. Dopuszcza 

się przesłanie formularzy i skanów dokumentów pocztą elektroniczną. Nie dotyczy to 

wniosków o pożyczki, które muszą być dostarczone do siedziby LIL w formie pisemnej. 

2. Wnioski rozpatruje Komisja w terminie do 30 dni lub dłuższym, jeżeli uzasadnienie 

wniosku lub załączone dokumenty budzą uzasadnione wątpliwości. 

3. Odwołanie od decyzji Komisji należy składać́́ do Prezydium Okręgowej Rady 

Lekarskiej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

 

 



§ 4  

1. Za świadczenia socjalne, do których mają zastosowanie przepisy niniejszego 

regulaminu, uważa się:  

a) bezzwrotne zapomogi losowe, 

b) pożyczki, 

c) wydatki okolicznościowe, 

d) jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. 

2. Świadczenia socjalne przysługują̨̨̨̨  lekarzom – członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej 

z wyłączeniem:  

a) lekarzy stażystów w zakresie określonym pkt. 1 od a) do c); 

b) w przypadku zawieszenia prawa wykonywania zawodu przez sąd lekarski oraz w 

okresie zakazu wykonywania zawodu zastosowanego przez sąd karny powszechny; 

c) w przypadku zawieszenia prawa wykonywania zawodu przez okręgową̨̨̨  radę lekarską 

w związku z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym; 

d) lekarzy pracujących wyłącznie za granicą.  

3. W wyjątkowych sytuacjach świadczenia socjalne przysługują̨̨̨̨  najbliższym członkom 

rodziny (współmałżonek, dzieci żyjącego lub zmarłego lekarza). 

4. Warunkiem otrzymania świadczenia socjalnego jest brak zaległości z tytułu:  

a) składek członkowskich, 

b) pożyczek. 

 

 

II ŚWIADCZENIA SOCJALNE 

§ 5 

BEZZWROTNE ŚWIADCZENIA LOSOWE 

1. Bezzwrotne świadczenia losowe  mogą być przyznane z związku z pogorszeniem się 

sytuacji życiowej wskutek zaistnienia określonego zdarzenia losowego, za które uznaje się: 

a) nieprzewidziane zdarzenie związane ze znaczną szkodą w mieniu (np. pożar, powódź, 

kradzież itp.), 

b) nieszczęśliwy wypadek lub poważne zachorowanie skutkujące trwałym lub 

długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu. 

2. Świadczenie losowe może być́́ przyznane maksymalnie 2 razy w roku kalendarzowym, 

każdorazowo w wysokości do 5 000 zł. Jedno zdarzenie losowe objęte jest jednym 

świadczeniem. 

3. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku według wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu oraz wykazanie okoliczności objętych 

wnioskiem stosownymi dokumentami: 



– np. protokoły, rachunki potwierdzające rozmiar doznanej szkody, aktualne karty 

informacyjne z leczenia szpitalnego, zaświadczenia o stanie zdrowia, dokumenty wskazujące 

na planowane wydatki, itp. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli stan zdrowia 

lekarza uniemożliwia mu samodzielne złożenie wniosku o przyznanie świadczenia, wniosek 

ten w imieniu osoby uprawnionej może złożyć: 

a) Przewodniczący Delegatury LIL; 

b) Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie. 

5. Każdy wniosek jest rozpatrywany przez Komisję indywidualnie z uwzględnieniem 

wszelkich okoliczności sprawy. 

 

§ 6 

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA 

Świadczenie z tytułu urodzenia dziecka:  

a) przysługuje jednorazowo lekarzowi z tytułu każdego żywo narodzonego dziecka w 

czasie trwania członkostwa w LIL w wysokości 1.000,00 zł  

b) w przypadku, gdy oboje rodzice są lekarzami, przysługuje tylko jedno świadczenie na 

wspólny wniosek obojga rodziców  

c) świadczenie może być wypłacone wyłącznie na wniosek złożony w terminie 6 

miesięcy od daty narodzenia dziecka i w okresie nieprzerwanego członkostwa w LIL. 

 

III POŻYCZKI 

§ 7 

1. Pożyczek udziela się w dwóch wariantach:  

wariant I 

– 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) spłata pożyczki w 20 miesięcznych ratach w 

wysokości 250,00zł plus opłata manipulacyjna w wysokości 5,00 zł, razem 255,00 zł; 

wariant II 

– 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) spłata pożyczki w 16 miesięcznych ratach w 

wysokości 625,00 zł plus opłata manipulacyjna w wysokości 10,00 zł, razem 635,00 zł. 

 



2. Spłata pożyczki rozpoczyna się od następnego miesiąca po dacie wypłaty.  

3. Pożyczkobiorca w danym okresie może korzystać́́ tylko z jednego wariantu pożyczki. 

4. Kolejną pożyczkę można uzyskać́́ po spłacie poprzedniej. 

§ 8 

1. Z pożyczek mogą korzystać lekarze – członkowie Lubelskiej Izby Lekarskiej nie 

posiadający zaległości z tytułu obowiązkowych składek członkowskich na rzecz LIL na dzień 

złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, lekarze emeryci i renciści a także etatowi 

pracownicy biura LIL.  

2. Pożyczek udziela się według kolejności składanych wniosków.  

3. Poręczycielami pożyczkobiorcy mogą być członkowie LIL nie posiadający żadnych 

zobowiązań finansowych wobec Lubelskiej Izby Lekarskiej na dzień złożenia wniosku o 

udzielenie pożyczki lub etatowi pracownicy biura LIL.  

4. Szczegóły dotyczące warunków spłaty pożyczki zawarte są w umowie pożyczki. 

§ 9 

Świadczenia socjalne finansowane są w następujący sposób:  

1. świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, zapomogi losowe i inne wydatki 

okolicznościowe kwalifikuje się w ciężar kosztów Komisji, 

2. pożyczki mają pokrycie w funduszu pożyczkowym. 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. wzór wniosku o udzielenie pożyczki ratalnej 

2. wzór podania o udzielenie świadczenia losowego 

3. wzór wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka  


