
 
93-005 Łódź, ul. Czerwona 3 

tel.042/6831791 042/6832792   fax042/6831378 

e-mail: biuro@oil.lodz.pl 
Regulamin Komisji Funduszu Kształcenia Podyplomowego 

na podstawie Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Nr 565/IV/2002 z 15 lutego 
2002 roku, Uchwały Prezydium ORL w Łodzi Nr 200/P-V/2006 z 24 lutego 2006 roku, 
Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Nr 100/VII/2014 z 25 lutego 2014 roku 

oraz Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Nr 1345/VII/2016 z 19 stycznia 
2016 roku 

 

§ 1 
O pożyczkę z Funduszu Kształcenia Podyplomowego mogą ubiegać się lekarze, którzy 
są w trakcie odbywania specjalizacji, prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacji. 
Pożyczkę można otrzymać tylko jeden raz do specjalizacji, doktoratu i habilitacji. 
 

§ 2 
Pożyczek udziela się w wysokości: 
- do 6 000 złotych przy specjalizacji w szczegółowych dziedzinach medycyny, 
- do 10 500 złotych przy specjalizacji w podstawowych dziedzinach medycyny, 
- do 10 500 złotych przy specjalizacji rozpoczętej po 1 stycznia 2013 roku, 
-    do 15 000 złotych do doktoratu i habilitacji. 
Pożyczki nie są oprocentowane. 

§ 3 
Spłata pożyczki musi nastąpić: 
- w ciągu 24 miesięcy przy pożyczce w wysokości 6 000 złotych po 250 złotych, 
- w ciągu 30 miesięcy przy pożyczce w wysokości do 10 500 złotych po 350 złotych, 
-    w ciągu 30 miesięcy przy pożyczce w wysokości do 15 000 złotych po 500 złotych. 

 
§ 4 

Do wniosku o pożyczkę lekarz powinien dołączyć następujące dokumenty: 
do specjalizacji: 
- zaświadczenie o zatrudnieniu 
- kserokopię książeczki specjalizacyjnej 
- oświadczenie, iż pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącanie rat pożyczki z 

wynagrodzenia za pracę, 
do doktoratu i habilitacji: 
- zaświadczenie o zatrudnieniu 
- zaświadczenie o otwartym przewodzie doktorskim lub zaświadczenie o otwartym 

przewodzie habilitacyjnym, 
- oświadczenie, iż pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącanie rat pożyczki z 

wynagrodzenia za pracę. 



 
 

§ 5 
 
Pożyczka winna być spłacana począwszy od drugiego miesiąca po jej otrzymaniu          
w równych miesięcznych ratach na konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi: 
 
PKO BP S.A. I/O Łódź Nr 98 10203352 0000 1602 0010 0362 
 

§ 6 
 
Lekarz, który znajduje się w szczególnej sytuacji życiowej, może zwrócić się do Komisji 
o odroczenie spłaty pożyczki maksymalnie o 6 miesięcy.  
Składając powyższe podanie lekarz winien opisać swoją trudną sytuację materialną oraz 
udokumentować poniesione koszty związane ze specjalizacją, przewodem doktorskim 
lub habilitacyjnym. 
 

§ 7 
 
Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczki odbywa się raz w miesiącu,                    
z dwumiesięczna przerwą wakacyjną. 
 
 

§ 8 
 

Koszty manipulacyjne w wysokości 1,5 % płatne są w chwili otrzymania pożyczki. 
 

 
 
 
 

 
 


