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Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi 

     

           
   

UCHWAŁA  Nr 1761/VIII/2020 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi  

z dnia 20 października 2020 roku 

 
w sprawie zasad korzystania z wszelkich form pomocy finansowej dla lekarzy i 
lekarzy dentystów członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 
 
Działając na podstawie art. 25 pkt 10), art. 5 pkt 19) i 23) w zw. z art. 25 pkt 4) ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219 poz. 1708),  
 

 
Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi 

 
postanawia: 

     
§ 1 

1. Lekarz i lekarz dentysta, członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi który skorzysta z 
instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej udzielanej przez Okręgową 
Izbę Lekarską w Łodzi, w szczególności w postaci wszelkich form pomocy finansowej 
przewidzianych: 
- uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Nr 1242/VIII/2020 z dnia 21.01.2020 r. w 

sprawie Regulaminu Komisji Bytowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi (zmienionej 
uchwałą 1276/VIII/2020 z dnia 3.03.2020 r.), 

- uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Nr 681/VII/2015 z dnia 20.01.2015 r. w 
sprawie ustalenia zasad dofinansowania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy 
i lekarzy dentystów członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi (zmienionej 
uchwałami Nr 1164/P-VII/2015 z dnia 24.04.2015 r., Nr 1347/VII/2016 z dnia 
19.01.2016 r. oraz Nr 2009/VII/2016 z dnia 29.11.2016 r.), 

zobowiązany jest do zwrotu przyznanej mu pomocy finansowej jeśli zostanie skreślony z 
listy członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, z przyczyn określonych w art. 7 ust. 1 
pkt 1)-4) ustawy o izbach lekarskich, przed upływem dwóch lat od wypłacenia mu tej 
pomocy. 

2. Zobowiązanie do zwrotu pomocy finansowej w przypadkach opisanych w ust. 1 lekarz i 
lekarz dentysta składa na piśmie przed dokonaniem wypłaty przyznanej mu pomocy 
finansowej.  

 
 
 
 
 

 



§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stosuje się ją również do wniosków o przyznanie 
jakiejkolwiek formy pomocy finansowej opisanej w § 1. złożonych i nie rozpoznanych przed 
dniem jej wejścia w życie. 
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